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Négyszázhuszonötezerért bérelhető az egyetem kongresszusi központja 

Ötvenegyezer látogatót fogadott idén a TIK 
Napra pontosan december 9-én, hol-
nap lesz kct éve, hogy átadták az SZTE 
TIK épületét. Az intézmény kongresz-
szusi központja az elmúlt két esz-
tendőben számtalan hazai és nemzet-
közi konferenciának, egyetemi cs üz-
leti rendezvénynek, fogadásnak, bál-
nak, valamint kulturális programnak, 
hangversenynek, kiállításnak és vér-
adásnak is helyet adott. 

Az ezerötszáz főt egyidejűleg befogad-
ni képes kongresszusi központ hat-
száznyolcvanöt férőhelyes nagyterem-
mel, három nagyelőadóval, ugyaneny-
nyi szemináriumi teremmel, két tár-
gyalóval, videokonferencia teremmel, 
kiállítási térrel és egy több, mint ezer 
négyzetméteres átriummal rendelke-
zik. Az intézményben jellemzően 

egyetemi, üzleti, kulturális és karita-
tív rendezvényeket szerveznek. Az 
idén a filharmónia zongoraestje há-
romszáz, Zorán egyetemistáknak 
szervezett koncertje hétszáz fős töme-
get vonzott. 

A kongresszusi központ vezetőjétől, 
Erdélyi Evelyntől megtudtuk, hogy az 
elmúlt két esztendőben az üzleti ren-
dezvények közül a KÉSZ Kft. hétszáz 
fős karácsonyi gálavacsorája volt a leg-
nagyobb. Az egyetemi rendezvények 
közül a második éve megrendezett ál-
lásbörzét látogatták a legtöbben -
ezerhétszázan. Az aneszteziológusok 
és a gasztroenterológusok tudomá-
nyos kongresszusán egyaránt ezeröt-
százán gyűltek össze a TIK-ben. Az 
utóbbi, ötnapos rendezvény a leghosz-
szabb és a legtöbb bevételt hozó konfe-

renciának bizonyult. Az intézmény ta-
valy kétszázötven rendezvényen har-
minckilencezer, míg az idén kétszáz-
hatvan rendezvényen ötvenegyezer lá-
togatót fogadott. - A kongresszusi 
központot listaáron négyszázhuszon-
ötezer forintért lehet kibérelni egy 
napra, de ez az összeg külön megegye-
zés szerint kedvezményekkel csök-
kenthető - mondta el az igazgatónő. -
Az árban a ruhatár, a műszaki és biz-
tonsági ügyelet, a tolmácsfülke és a 
hangosítás is benne van, mint ahogy a 
technikai eszközöket - projektor, lap-
top, vászon - is biztosítjuk. A száz-
nyolcvan gépkocsit befogadó mélyga-
rázs mellett informatikai szolgáltatá-
sok, így korlátlan vezeték nélküli in-
ternethasználat is a bérlő rendelkezé-
sére áll. 

KEREKES SZEKKEL AZ EGYETEM! KÖNYVTARBAN 
A Magyarországi Tolókocsi Alapítvány a minap egy kerekes székkel ajándékozta meg az egyetemi 
könyvtárat, így már az idősebbek vagy a mozgásukban korlátozottak is könnyebben térhetnek 
hozzá a bibliotéka szolgáltatásaihoz. Az új segédeszközt a recepción igényelhetik a rászorulók, 
és az akadálymentesített épület valamennyi szintjén használhatják. 

A TIK éves háromszázmilliós költ-
ségvetésének egy részét az egyetem fe-
dezi, a fennmaradó összeget a kong-
resszusi központ rendezvénybevételei-
ből kell előteremteni - Csupán a ren-
dezvények nem tartják el a házat, 
szükségünk van egyetemi forrásokra 
is. A legtöbb kiadásunkat a közművek 
kifizetése jelenti, ugyanis a TIK igaz-
gatósága kevesebb mint húsz főt alkal-
maz - beszélt a költségekről Erdélyi 
Evelyn. 

Idén már csak kisebb rendezvények 

lesznek a központban. Az intézmény az 
új évet az egyetemi rektorának három-
száz fős fogadásával ünnepli. A TIK ja-
nuárban hatszáz főt vár az idegtudomá-
nyi társaság kongresszusára. A tavasszal 
kezdődő nagyobb rendezvényekre is idő-
ben felkészülnek. - A kiállítási térben és 
a két nagyelőadóban szeretnénk kicse-
rélni a szőnyegeket, valamint újabb be-
szerzésekkel székeket, projektort és lap-
topot is vásárolnánk - mondta el az in-
tézményvezető. 

H.L. 
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Nyugdíjasok nagy kalandja a mindennapos buszozás 

Ingyen utazik 
a hurkatöltő is 

Avrán Pálné lányához igyekszik Balástyára - sosem megy üres 
kézzel Fotó: Schmidt Andrea 

Mobilréteg a nyugdíjasoké. Aki 
nem ágyban fekvő beteg az öre-
gek közül, az hetente többször is 
útra kel. Gyerekhez, orvoshoz 
megyünk - válaszolták, akiket 
megkérdeztünk a szegedi Mars 
téren. Ingyen utaznak a 65 éven 
felüliek, kedvezményüket - a ko-
rábbi híresztelésekkel ellentét-
ben - jövőre sem nyirbálják meg. 

Mintha nyugdíjasokból állna a vi-
lág: minden második utas idősko-
rú a szegedi Mars téren. Ok azok, 
akiknek nem kell az internetről 
tájékozódniuk, minden kocsiál-
lással, buszindulással tisztában 
vannak, második otthonuk a for-
galmas buszállomás. Békéssám-
sonról jött hatalmas, mázsányi 
súlyú csomagokkal Avrán Pálné, 
aki lányához igyekszik Balástyára, 
az utat átszállással két és fél óra 
alatt teszi meg. Ott alszik, más-
nap megy vissza. Rendszeresen 
besegít a ház körüli munkákban, 
most éppen disznót vágnak, viszi 
még a hurkatöltőt, a húsdarálót is. 
Ügyintézni jött Szegedre Deszkről 
Major Lászlóné: éppen egy padon 
majszolja el a tízórai pogácsáját, 
már nagyon várja, mikor áll be a 
busza. Amikor még élt a férje, és 
gyakran feküdt kórházban, min-
dennap buszra szállt, még a vizet 
is otthonról hozta, mert párja 
nem szerette a szegedit. 

„Betegségemnél fogva utazom" 
- mondja a pusztamérgesi férfi, 
de nem árulja el a nevét. A padon 
cseveg a szintén mérgesi Vígh 
Zoltánnéval, aki viszont beszé-

desebb, és kijelenti, nem tartaná 
igazságtalannak, ha megszüntet-
nék a nyugdíjasok ingyenes uta-
zási kedvezményét. Noha rok-
kantnyugdíjasként, csak igy, 
kedvezménye révén tud szegedi 
orvosokhoz járni. 

A sofőröktől tudjuk, a kora reg-
geli távolsági járatok a legnépsze-
rűbbek a nyugdíjasok körében: 
sokan utaznak például Pécsre, 
szétnéznek egy kicsit, majd egy 
délutáni busszal visszajönnek. 
Kényelmes, fűtött helyen, moz-
galmasan telik el a napjuk. De a 
környékről is szívesen jönnek az 
öregek Szegedre. Számukra oly-
kor úgy tűnik, fél Sándorfalva, fél 
Ásotthalom útra kel reggel. 

F.K. 

IDŐSEK KEDVEZMÉNYE 
A 65 éven felüliek ingyen utaznak 
az autóbuszokon még jövőre is. 
Az, aki még nem töltötte be 65. 
életévét, de már nyugdíjas, évi 16 
utazásra szélé kedvezményt kap, 
kétszer 90,14-szer 50 százalékos 
engedménnyel szállhat fel a jár-
müvekre. A közlekedési társasá-
gok nem tudják mérni, hány nyug-
díjas utazik ingyen, ezért arra is 
gondolt a kormány, megpróbálko-
zik az úgynevezett regisztrációs 
jeggyel, amelyért csak jelképes 
árat kellene fizetni. Erről azonban 
még nincs döntés. Az állam orszá-
gos, reprezentációs utasszámlálás 
alapján téríti meg a Volánok nyug-
díjasok utaztatásából keletkező 
veszteségét. 
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