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Sztrádák: nem kell 
a sebességkorlátozás 
Az NSL Egyesület a magyar autópályákon érvényben lévő sebesség-
korlátozás eltörlése érdekében aláírásgyűjtő akcióba kezdett vasár-
nap. Az NSL közleménye szerint az akció célja: 50 ezer támogatói 
aláírás összegyűjtése. Az összegyűlt aláírásokat az egyesület a Parla-
ment házelnökének adja majd át. 

Magyarországon a hatályban lévő közúti szabályozás szerint az 
autópályákon a maximálisan megengedett sebesség 130 kilomé-
ter/óra. A közlemény szerint a magyar vezetők fele azonban rend-
szeresen gyorsabban hajt a megengedettnél, tehát az autópályán 
szabályt sért. A magyar vezetők 36 százaléka szeret gyorsan vezetni, 
és mégis ennél jóval több vezető, az autósok fele lépi át rendszere-
sen a sebességhatárt. 

Mindentudás Egyeteme - Szeged: Martonyi János 

Európa nagyító alatt 
Hogyan tovább Európa? A kérdésre a Mindentudás Egyeteme -
Szeged sorozat e féléves első előadásán Martonyi János egyetemi 
tanár, az SZTE nemzetközi magánjogi tanszékének vezetője vá-
laszol. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

„Az utóbbi időben sokan mond-
ják, hogy az európai integrációs 
folyamat válságba került. Meg-
lehet, hogy így van, de a válság 
szó eredeti görög jelentése sze-
rint a krízis mindig forduló-
pont, ahol a nagy változások 
megszületnek, és amelyből 
mindig van valamilyen kiút -
rögzíti előadása kiindulópontját 
Martonyi János egyetemi tanár. 
- Az európai integráció történe-
te maga is a válságok története 
és sajátos módon egyben siker-
történet is, hiszen fél évszázad 
alatt hatról huszonötre emelke-
dett a tagállamok száma, erő-
södtek a közösségi hatáskörök, 
és kirajzolódott egy gazdasági-
lag és politikailag is egyre egysé-
gesebb Európa képe. 

Mindez nem feledteti, hogy az 
integráció bajban van. A követ-
kező esztendők nagy kérdése: ho-
gyan és milyen választ fog találni 
ezekre a külső és belső kihívá-
sokra. A gondok súlyosságának 
sorrendje megítélés kérdése. Vi-
tathatatlan, hogy demográfiailag 
zsugorodik a kontinensünk, és a 
lakosság fogyását már a beván-
dorlás sem tudja ellensúlyozni. 
Az európai gazdaság versenyké-
pessége gyengül, és a dinamiku-
san fejlődő Amerika mellett új, 
hatalmas versenytársak is meg-
jelennek. Mindehhez járul az in-
tézményi-jogi kihívás, amelynek 
lényege, hogy az intézményrend-
szer megújításának elmaradása 
tovább súlyosbítja az évtizedek 
alatt kialakult problémákat. A 
rendszer ugyanis fokozatosan 
egyre bonyolultabbá és ezáltal 
egyre áttekinthetetlenebbé vált, 
növekedett az integrációs intéz-
mények és a polgárok közötti tá-
volság, fokozódott az úgyneve-
zett „demokráciahiány", és már 
évekkel ezelőtt általánossá vált a 
felismerés, hogy a jelenleginél át-
tekinthetőbb, hatékonyabb, mű-
ködőképesebb és demokratiku-
sabb intézményekre van szük-
ség. Kísérlet is történt az intéz-
ményrendszer megújítására, az 
alkotmányszerződéssel, amely 
még nem bukott el véglegesen, 
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maradnak 
az eredeti súlyos kérdések. Mi-
ben áll az az értékközösség, ami 
összekapcsol bennünket? Van-e, 
vagy megteremthető-e az euró-
pai demos, ami alapja lehet a jö-
vő sorsközösségének? Miben áll, 
ha van ilyen „Európa lelke"? Mi 
Európa küldetése, feladata, fele-
lőssége? Hogyan tud Európa hoz-
zájárulni a világ fejlődéséhez, a 
globális veszélyek és kockázatok 
elhárításához? 

A jövőről csak változatokban 
lehet beszélni. Nágyon valószí-
nűtlen, hogy az' integráció a kö-
zeljövőben látványos, minőségi 
ugrással lépjen egy újabb, maga-
sabb fejlődési szakaszba, de az is 
kizárható, hogy az integrációs fo-
lyamat hirtelen felrobban vagy 
összeomlik. Marad az a két vál-
tozat, amely egyrészt az integrá-
ció fokozatos, megtorpanásokkal 
tűzdelt, alapjában véve sikeres 
fejlődésének lassú folytatása, 
másrészt a több évtizedes fejlő-
dés alig észrevehető leállása, egy 
hosszabb-rövidebb stagnálás, 
majd ezt követően az integráció 
eredményeinek fokozatos leépü-
lése, a lassú széttöredezés és ez-
zel összefüggésben új együttmű-
ködési szerkezetek kialakulása. 
Mindkét változatra fel kell ké-
szülnünk, de látnunk kell, hogy 
Magyarország érdeke az európai 
integrációs folyamat megerősö-
dése, az alapvető értékek és elvek 
maradéktalan érvényesülése. 
Ehhez kell erőnkhöz és lehetősé-
geinkhez képest hozzájárul-
nunk." 

A Mindentudás Egyeteme -
Szeged előadása szerdán 18 óra-
kor kezdődik Szegeden az egyete-
mi TIK kongresszusi termében 
(Ady tér 10.). A Mindentudás 
Egyeteme a Magyar Tudományos 
Akadémia tudományos vezetésé-
vel és a Magyar Telekom társa-
dalmi szerepvállalásával jött lét-
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A Lions klub és az egyetem hárommillióval segíti a rászorultakat 

Jótékony mulatság a TIK-ben 

Báli elegancia az egyetem tanulmányi és információs központjában Fotó: Karnok Csaba 

A bál - állt azon a meghívón, 
melyben az Első Szeged Lions 
Klub és a Szegedi Tudomány-
egyetem invitálta farsangi mu-
latságra jó népét a József At-
tiláról elnevezett impozáns ta-
nulmányi és információs köz-
pontba. A szegedi társasági élet 
kimagasló eseményén a felhőt-
len szórakozás mellett a jegy-
árakból és a rendezvény támo-
gatóinak jóvoltából a bálozok 3 
millió forintot ajánlottak fel a 
klinika két gyermekosztályának 
és a vakok otthonának. 

Ahogy a meghívóban is írva va-
gyon, a hölgyek nagyestélyiben, 
az urak szmokingban vagy sötét 
öltönyben érkeztek szombat este 
a bál helyszínére, az egyetem új 
tanulmányi és információs köz-
pontjába (TIK), inkább palotájá-
ba. A bálteremmé varázsolt aula 
bejáratánál kedves hagyományt 
teremtve a két házigazda, Szabó 
Gábor rektor és Petri András, a 
Lions klub elnöke, feleségükkel 
oldalukon, a bál mind a négyszáz 
vendégét személyesen köszön-
tötték. Egy mondatba sűrítve, a 
szó legnemesebb értelmében vett 
polgári eleganciáról árulkodott 
az est minden kelléke, mozzana-
ta és résztvevője. 

Szolgálunk 
Miután ki-ki elfoglalta névre 

szóló helyét az ízlésesen megte-
rített, ötágú gyertyatartóval, vi-
rágcsokorral díszített tízszemé-
lyes kerek asztalok körül, látvá-
nyos lézershow-val kezdődött a 
program, melyben a Magyaror-
szágon 15 éves nemzetközi 
Lions-mozgalom jellemző képei 
villantak fel, gyermekszívvel, 
szemekkel, az oroszlános címer-
rel, s a jelszóval: We Serve (Szol-
gálunk). E gondolat jegyében fo-
gantak a köszöntők is. Petri 
András kifejezte örömét, hogy 
az élet különböző területeiről, a 
tudományból, a kultúrából, a 
gazdaságból, a politika mind-
egyik oldaláról érkező bálozok 
napi érdekeiket, esetleg édekel-

H A R O M M I L U O J 0 S Z 0 L G A L A T R A 
A tavalyi jótékonysági bál bevételéből a Baptista Szeretetszolgálat, a gyer-
mekklinika és a fogyatékkal élő hallgatók központja kapott l - l millió forin-
tot. E felajánlásoknak is köszönhetően Colombóban már átadták azt a 100 
fős magyar otthont, melyben a szökőár következtében árván maradt gyer-
mekeket fogadtak be. A második millió ahhoz járult hozzá, hogy átépíthes-
sék a gyermekklinika újszülött osztályát - azóta a szülők éjszakára is együtt 
lehetnek gyermekükkel. A harmadik millió segítségével már működnek azok 
a különleges készülékek, éppen a TIK-ben, amelyekkel a csökkent látóké-
pességű hallgatók olvasni, Internetezni, illetve tájékozódni tudnak az épü-
letben. A mostani bálozók ismét 3 millió forintot ajánlottak fel 3 jószolgálati 
célra, egyenlő arányban elosztva: a szemészeti klinika gyermekosztályán 
egy helyhez kötöttség nélküli diagnosztikai vizsgálatot lehetővé tevő mobil, 
digitális szemfenék-fényképező kamera beszerzését, a nőgyógyászati klini-
ka újszülött osztályán a babák oxigénellátottságának folyamatos megfigye-
lését biztosító Pulsoxymeter vásárlását támogatják, míg a vakok otthoná-
nak az ott lakók rehabilitációját biztosító és életkörülményeiket javító esz-
közöket vásárolnak. A bál köszöntő perceiben mind a tavalyi, mind a mos-
tani adományozottak köszönetüket fejezték kl a nagylelkű támogatóiknak. 

lentéteiket félretéve a nemesen 
együtt szórakozást választva, 
gondolnak és áldoznak a szük-
séget szenvedőkre. Szabó Gábor 
rektor is arra a legbüszkébb, 
hogy a hazai és nemzetközi re-
putációval rendelkező tudásköz-
pontban, a kutató egyetemen az 
oktatás, az innováció és a kü-
lönféle szolgáltatások mellett 
megjelent az erkölcsi feltöltő-
dés, lelki erősítés attitűdje is. Ez 
alkalomból mondott köszönetet 
mindazon egyetemi polgárnak, 
akik jószolgálati munkával, jó-
tékonysággal is öregbítik az 
egyetem jó hírnevét. 

Vigasság több helyszínen 
A báli vigasság egyszerre több 

helyszínen is zajlott. Ki a tánc-
parketten, ki a kaszinóban, ki a 
Darling Szalon divatbemutató-
ján, ki a svédasztal mellett, ki a 
szivarszobában cigányzenére, ki 
a jósdában, ki a Vylyan Pincészet 
és Nyakas Pince borainak kóstol-
gatásával múlatta az időt. Mind-
egy is hogy hol, mindenütt jó 
volt a társaság. 

Az igényesség megjelent a 
táncparketten is. Többeket ko-
rábban Brigitta, az előző Lions-

elnök, Nagy Sándor felesége, 
próbált nagy-nagy türelemmel 
megtanítani legalább a legfonto-
sabb tánclépésekre. Igaz, van, 
akiben csak a jó fej- és kéztartás 
maradt meg, az is valami. A jós-
dában is nagy volt a forgalom, 
komoly üzletemberek, profesz-
szorok, politikusok is beültek a 
sejtelmes fények mögé - ment-
ségükre legyen szólva, vala-
mennyien az asszony unszolá-
sára. A Szög-Art művészeinek 
festményeiből, kisplasztikáiból 
tartott árverésen is nagy volt az 
érdeklődés. A licitáláson Gellért 
Ákos és Oláh János vitte a prí-
met, nemcsak azért, mert ma-
guk is vásároltak, hanem mert 
sikerrel tornászták fel a többi 
kép árát is - elvégre jótékonysá-
gi árverésről volt szó. 

A szivarnak lelke van 
A kaszinó legnépszerűbb pont-

jának a rulettasztal bizonyult, 
mely köré a gyengébb nem tagjai-
tól alig fértek el a férfiak. Persze 
ők másutt is jól feltalálták magu-
kat. Például a szivarszobában. 
Ami nem is olyan egyszerű, hi-
szen ahogy a bor kultúrájában 
szinte már mindenki otthon 

van, s jellemző beszédtéma po-
harazgatás közben különféle pin-
cészetekről, szőlőfajtákról, évjá-
ratokról eszmét cserélni, és sen-
kinek nem jutna már eszébe 
nagyfröccsöt kérni egy villányi 
portugieserből, szivarban még az 
elején tartunk. De már nem a 
legelején. Már társalgás témája 
hogyan lett Fidel Castro kedvenc 
szivarfajtája a Cohiba, az egyik 
legkeresettebb márka, ki Romeo 
és Juliára, ki a lájtosabb Monte-
cristora, esetleg a dominikai Da-
vidoffra esküszik. A bennfente-
sek árakat is tudnak, ezer és 15 
ezer forint között lehet válogatni 
-r természetesen szálanként. Kő-
vári Árpád - aki éppen Szen-
kovszky Istvánt és Oltvai Bélát 
próbálta beavatni a szivarozás 
rejtelmeibe - mesélte, nem nagy 
szivaros, de jó társaságban szíve-
sen gyújt rá egy finomabb már-
kára. Egyszer már majdnem vett 
egy humidót is, ami ugyebár egy 
olyan speciális dobozka, mely 
65-70 százalékos páratartalmat 
biztosítva nem hagyja kiszáradni 
a dohányrudacskákat. Szivarozá-
si kultúránk egyébként határo-
zottan erfielkedik, ugyanis egyet-
len hamutartóban sem láttam el-
nyomott szivarvéget, ami komo-
lyabb füstkarikás körökben a leg-
nagyobb disznóságnak számít. A 
szivarnak ugyanis lelke van - ha 
letesszük, hagyni kell békében 
elhamvadni. 
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Az ételkülönlegességekbe nem na-
gyon kívánok belemenni, tényleg 
csak ínycsiklandozásul megemlí-
tem a sült vadkacsacombokat, a 
kardhalsteaket kapormártással és 
a vörösboros szarvaspörköltet tú-
rós galuskával. A desszertek közül 
fizikálisan is kiemelkedett a belga 
étcsokoládéval táplált csoklszökő-
kút, melybe ha pálcikával különfé-
le natúr vagy kandírozott gyü-
mölcskockákat mártogattunk, 
megérezhettünk valamit a menny 
ízeiből. 

A bolognai folyamathoz igazodik a képzés a szegedi egyetemen is (4.) 

Tíz plusz egy új alapszak a természettudományi karon 
A felsőoktatási intézményekbe jelent-
kezés határidejéhez, február 15-éhez 
közeledve lapunkban bemutatjuk: a 
Magyarországon kínált 14 képzési te-
rületből mi mindent kínál a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE). Most a ter-
mészettudományi kar (TTK) kínálatát 
tesszük nagyító alá. 

A nemzetközi viszonylatban is elismert, 
nagy múlttal rendelkező, közép-európai 

szinten a legkomolyabb tudományos 
potenciállal rendelkező egyetem termé-
szettudományi karán - a korábban meg-
szokottak helyett - tizenegy alapszak in-
dul. így hát 2006-ban természettudo-
mányi képzési területen: biológia, fizi-
ka, földrajz, földtudományi, kémia, kör-
nyezettan, matematika; informatika 
képzési területen: gazdaságinformati-
kus, mérnök informatikus és program-
tervező informatikus; műszaki képzési 

területen: anyagmérnöki alapszakra le-
het jelentkezni. A hagyományos szako-
kat tulajdonképpen az alapszakok kü-
lönböző szakirányainál felfedezhetjük, 
így például, aki fizika alapszakra jelent-
kezik, tanulmányai során lehet majd fi-
zikus, vagy informatikus fizikus, alkal-
mazott fizika vagy környezetfizika dip-
lomát szerezhet, de biofizikussá, csilla-
gásszá, fizika, technika, természetisme-
ret tanárrá lehet. 

Újdonság az anyagmérnöki szak. 
Ezen a szakon olyan szakembereket 
képeznek, akik alkalmasak az anya-
gokban zajló folyamatok értelmezésé-
re és irányítására, s kellő mélységű 
elméleti ismeretekkel rendelkeznek a 
képzés második ciklusban történő 
folytatásához. 

E második ciklus, a mesterszint előké-
szítése e karon az informatikai képzési 
területen a programtervező informati-

kusok esetében a leginkább előkészített. 
Erről és minden egyéb tudnivalóról bő-
séges információval szolgál a kar 
www.sci.u-szeged.hu/sztettk című hon-
lapja. 

(Az SZTE egészét és a jogi kart lapunk 
január 28-i, a bölcsészkar szakjait febru-
ár 9-i, a Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kolai Kart pedig szombati számában 
mutattuk be.) 
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