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KUTATÓ-ELITEGYETEM LETT AZ SZTE R T S T I S S n ^ S c H
Szabó Gábor rektor szerint a siker közös érdem

Az SZTE-n meghatározó a folyamatos, stratégiai jellegű alap- és alkalmazott kutatás. Fotó: segesvári Csaba
Sajtóbeszélgetésen ismertette
Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora annak a
pályázatnak a részleteit, mellyel
az SZTE négy másik intézmény
társaságában három évre elnyerte a kutató-elitegyetemi
státuszt.
Az SZTE mellett az ELTE, a Debreceni, a Semmelweis, valamint a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyerte el az első
ízben kiosztott címet. A kutatóelitegyetemi státuszt a kormány
azoknak a jelentős hazai és nemzetközi kutatási, fejlesztési és inno-

vációs tevékenységet végző felsőoktatási intézményeknek ítélte
oda, amelyeken meghatározó a folyamatos, stratégiai jellegű alapés alkalmazott kutatás, a tehetséggondozást a képzés minden szintjén kiemelt feladatként végzik, valamint mind a kutatás, mind a képzés területén széles körű nemzetközi együttműködéseket folytatnak.
Mint a sajtóbeszélgetésen kiderült, az SZTE pályázata intenzív
munkával készült el az elmúlt év
végén, illetve az idei esztendő
elején, a projektet Palkó András
professzor, a tudományos és
nemzetközi kapcsolatok rektorhe-
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lyettese menedzselte. A rektor elmondta: a bírálók négy indikátorcsoportot vizsgáltak: a kutatási kapacitást, a doktori képzést és
a tehetséggondozást, a teljes
munkaidős oktatók kutatási-publikációs tevékenységét (beleértve
a bölcsészeti és társadalomtudományi területeket is), illetve a hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési aktivitást, bevételeket. Ezek
mellett a jövőbe mutató kutatásfejlesztési, innovációs stratégia
megalkotásáért kaphattak pontokat az intézmények.
Szabó Cábör köszönetet mondott mindazon tudóstársainak,

akik teljesítményükkel hozzájárultak a sikerhez. Mint fogalmazott,
a 21. századi, harmadik generációs egyetem legfontosabb jellemzője az oktatás-kutatás-tudásmegosztás összhangja, melyben a
kutatási eredmények beépülnek
az oktatási programokba, így biztosítva a korszerű, versenyképes
tudást a hallgatóknak.
A pályázatban az SZTE-n folytatott hazai és nemzetközi tudományos, valamint kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek
eredményeit és ezen területek fejlesztési programjait mutatták be.
Folytatás a 3. oldalon.

JUHÁSZTALÁLKOZÓ
VÁSÁRHELYEN
A juhászat ősi hagyományainak
megismerését segítő kiállítás és
különleges főzőverseny is volt a
szakmai fórum mellett a XXVI.
Szent György-napi Juhásztalálkozón, melynek társrendezője a
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara. A XVII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda
Napok kiállítási területén Hódmezővásárhelyen a kar egy
standon népszerűsítette OKJ-s és
egyéb posztgraduális képzéseit,
tanfolyamait.

Uniós támogatással összesen 172
millió forintból korszerűsítették
az egyetemi füvészkert több
épületét, valamint rehabilitálták
a vizes élőhelyeket, tavakat és
csatornákat. A beruházás az oktatás és a kutatás mellett a természetmegőrzést is segíti, hiszen az újszegedi botanikus
kertben évek óta több védett

növényfaj, például a tartós
szegfű szaporítása is folyik.
A Környezet és Energia Operatív
Program támogatásával megvalósult fejlesztésnek három fő eleme
volt: a fitotron rekonstrukciója, az
üvegház újjáépítése és vizes élőhelyek rehabilitációja.
Folytatás a 2. oldalon.

Hazánk egyik legnagyobb
múltra visszatekintő szakmai találkozóját és vásárát, az Alföldi
Állattenyésztési és Mezőgazda
Napokat hagyományosan akkor
tartják, amikor egykor az állatokat kihajtották a legelőre, vagyis
Szent György-nap környékén. A
több tízezer látogatót és szakembert vonzó rendezvényhez kapcsolódva juhásztalálkozót is tar-

tottak Hódmezővásárhelyen, immár huszonhatodszor.
A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (MJKSZ) és a
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának (SZTE MGK)
közös rendezvényét 2008-tól új
helyszínen rendezik, a Takács Ferenc Képző Központban.
Folytatás a 2. oldalon.

Azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy egy szervezet demokratikus működése még nem jelent automatikus garanciát a minőségre.
A demokrácia — legyen bármilyen szép e szó — döntéshozatali mechanizmust jelent csupán. A történelem többször is megmutatta,
hogy valamely valóban felvilágosult abszolutizmus nagyobb értéket
hozhat létre, mint egy-egy rosszabbul működő demokrácia. Hosszú
távon, persze, nincs jobb rendszer a demokráciánál.
Ezért is érdemes elidőzni itt - a választások évében.
Nehezen vitatható, hogy az Antall-kormány idején sikeresen alakult ki a demokratikus intézményrendszer. Ugyanakkor az országos
döntéshozatali mechanizmusokhoz hasonlóan a megyei és a helyi
(vállalati, egyetemi, egyesületi) önigazgatás minősége is ki volt
(van) szolgáltatva a szervezetben működő, szerephez jutó emberek
kvalitásainak. Hazánk nem lehet büszke a képviseleti demokráciában
mozgástérhez jutott kiválasztottjainak többségére, ezért célszerű
lenne odafigyelni azokra, akik jól látják el a feladatukat. Akik képesek stratégiát alkotni, és nem restek a megvalósításhoz szellemi erőket táborba gyűjteni. Mindazonáltal az elmúlt húsz év összességében
igen gyenge minőségű politikai teljesítménye az elvesztegetett időt
juttatja eszünkbe.
Valamint azt is, hogy megelégelte az emberkísérleteket a társadalom egésze és a mikroközösségek sora.
Vannak országok, ahol a nagy, közösségi forrásból finanszírozott
beruházások közbeszerzési versenyét mindössze kétoldalnyi törvényszöveg szabályozza. Nálunk a közbeszerzés a legbonyolultabb, a legkevésbé átlátható, a minőséget rendre szem elől tévesztő rendszer,
ami egyrészt a korrupció melegágya, másrészt a pazarlás garanciája. Közbeszerzőket, szakértőket képzünk, közbeszerzési szakoktatói és
ellenőri réteg termelődik ki ahelyett, hogy a tiszta ész logikája alapján ítélnénk oda a munkát annak, akinek van az adott munkára erőforrása, referenciája, ötlete, emellett embereket foglalkoztat, és rendesen adózik.
A közbeszerzési mechanizmus pontos szimbóluma annak, hogyan tesszük tönkre a saját életünket. Mi irigyek vagyunk arra, aki
sokat tud dolgozni. Mi hatalomvággyal gyanúsítjuk azt, aki képes a
folyamatok élére állni. Mi türelmetlenül várjuk annak a vesztét, aki
sikeresen képviseli egy közösség érdekeit. És mindezt megfejeljük azzal, hogy képtelenek vagyunk elismerni a valódi teljesítményt.
Ismerek olyan kisvárost, ahol a polgármester hosszú ciklusokon
keresztül, erejét megfeszítve, országosan is elismerten nagyszerűen
viszi az ügyeket, mégis jó néhányan azért szavaztak ellene, mert már
unják a folyamatos sikereket.
A 17. század második felében a hegyközségekkel létrejött a feudális társadalom szokásjogaival szakító önigazgató demokrácia. A
szőlőhegyen minden év április 24-én megválasztották a hegybírót és
a hegyelöljáróságot. A szőlőhegy rendjét artikulusok foglalták össze.
A hegyen tulajdont szerezhetett a faluban egyébiránt nincstelen paraszt is, és a szőlőhegyen semmiféle kiváltsággal nem rendelkezett a
falusi elöljáró, de még a nagybirtokos sem; A legnagyszerűbb törvény az volt, hogy aki Szent Györgytől Szent Mihályig megművelte
másnak a gondozatlan, odahagyott szőlőjét, az visszavonhatatlanul
tulajdont szerzett.
A hegyközségekben mindig a rend volt az úr. A szőlőhegy bejáratát még az Alföldön is a hegykapu jelölte. Azon belül mindenki a
jövőért, azaz a borért dolgozott. Az egymás közötti bírtokhatárokat
árok jelölte, a szőlőhegy egészét pedig gyepű és árok védte. Belül
volt a közös ügy, a közös érdek. Levéltári források igazolják, hogy
nem ritkán hosszú éveken keresztül ugyanazt a hegyelöljáróságot választották meg maguknak a gazdák. Modern szóval: csapatban gondolkodtak.
A mai magyar közösségek a rendszerváltás óta eltelt két évtized
pusztító hatásai miatt gyakran egészen torz működési szokásokat
vettek fel. Megszűnt a méltányosság, nem működik a megengedő
mód, ismeretlen fogalom a tartalmas tekintély.
Ezt a kifejezést néhányszor az MTA mai elnökétől hallottam, amikor még miniszterként szolgálta a hazát. Kevés jobb és pontosabb
jelzős szerkezetet ismerek. Egyszerre konzervatív, szigorú, elitista és
munkás. Arról szól, hogy nemcsak létezik szorgalommal, tudással,
kitartással és becsvággyal megalapozott tekintély, hanem erre szüksége is van a közösségeknek, sőt érdemes elemezni a mibenlétét.
A hegyközségekben annak idején egyszerűen ment a jelölés. Az
került be az elöljáróságba, akinek a legszebbek közé tartozott a birtoka a szépen rendezett szőlők között. Arra bízták a közös ügyet, aki
példás szorgalommal képviselte az egész hegy jelenét és jövőjét.
S persze az lett a hegybíró, aki nemcsak prédikálta és itta, hanem
maga készítette a legjobb bort.
o Dlusztus Imre
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EGYETEMI E L E T
ELISMERESEK SZTE-S OKIATOKNAK
A Szegedi Tudományegyetem két tudósát az Akadémia rendes, egyet
pedig levelező tagjává választott az MTA közgyűlése május 3-án.
Harminckilenc rendes és harminc levelező taggal bővült a Magyar Tudományos Akadémia. Az alapszabály szerint rendes tagként az a magyar
állampolgárságú levelező tag választható meg, aki levelező tagságának
elnyerése óta jelentős tudományos eredményeket ért el.
A Szegedi Tudományegyetemről az MTA rendes tagjává választották
Szabó Gábor egyetemi tanárt (TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék). Ugyancsak rendes taggá választották Vigh László biokémikust, az
MTA Biológiai Központ stratégiai főigazgató-helyettesét, aki az SZTE címzetes egyetemi tanára. Levelező taggá választották Hermecz Istvánt, aki a
sanofi-aventis/Chinoin senior direktora, a Chinoin-BME kihelyezett Gyógyszeripari Tanszék vezetője, a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanára, a BME és a Szegedi Tudományegyetem magántanára.
Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke több elismerést is átadott a május 3-r közgyűlésen. A kitüntetettek között szegedi
szakembereket is találunk. Akadémiai Díjjal ismerték el Kemény Lajost, az
MTA doktorát, az SZTE ÁOK Kar Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanárát, illetve Tomka Bélát, az SZTE BTK
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék tanszékvezető docensét.

AZ EGYETEMALAPÍTÓRA EMLÉKEZNEK
Az egyetemalapító Báthory Istvánra emlékezik a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Akadémiai Bizottság május 18-án. Az erdélyi fejedelem 429 évvel ezelőtt, 1581. május 12-én bocsátotta ki a kolozsvári egyetemet megalapító oklevelét, ide vezeti vissza gyökereit a szegedi universitas
is. Az emlékünnepség május 18-án (kedden) 15 órakor kezdődik az MTA
SZAB székházában (Somogyi B. u. 7-)- Itt Varga Júlia, az ELTE Levéltár igazgatóhelyettese, a már elkészült, várhatóan az idei esztendőben megjelenő
szegedi egyetemtörténeti monográfia kéziratának egyik szerzője tart előadást az egyetemtörténeti kutatásokról, a kolozsvári egyetem korai történetéről. A program ezt követően a Dóm téri panteonban folytatódik, ahol
Báthory István és a gyulafehérvári református akadémiát az 1620-as években megteremtő Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobrát koszorúzzák meg
a résztvevők. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI
DIÁKKÖRI KONFERENCIA SZEGEDEN
Közel száz dolgozattal neveztek be öt egyetem diákjai az idén az SZTE
Mérnöki Karán megtartott MÉTE OTDK-ra. A Magyar Élelmiszer-tudományi
és Technológiai Egyesület Országos Tudományos Diákköri Konferenciáját
kétévente rendezik meg, idén Szeged adott otthont a megmérettetésnek.
A tudományos versenyen a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, a NyugatMagyarországi Egyetem és a Szent István Egyetem hallgatói vettek részt, a
SZTE részéről a Mérnöki Kar mellett a Mezőgazdasági és a Természettudományi és Informatikai Kar diákjai is megmérettették magukat.A rendezvényen részt vett Németh Tamás, az MTA főtitkára, Dékány Imre, a Szegedi
Akadémiai Bizottság elnöke, SzendrőPéter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, Szabó Gábor, az SZTE rektora, a MÉTE elnöke, Véha Antal, az SZTE MK dékánja, a MÉTE ügyvezető elnöke.
A dolgozatok a következő tudományterületeket ölelték fel: élelmiszerkémia, mikrobiológia, biokémia, biotechnológia, élelmiszer-biztonság,
élelmiszer-technológia (növényi és állati eredetű termékek feldolgozása),
élelmiszer-ipari műveletek, környezettechnika, élelmiszer-ipari gazdaságtan, méréstechnika, informatika.

TITOK: TAVASZI BORHETEK
Az idei év rügyfakasztó és verőfényes napsütéssel induló tavaszán nem
csak a természet éledt fel újra, de a szegedi egyetemen zöld klubként nyilvántartott diákszervezet, a 2009-ben lelkes hallgatók által létrehozott TITOK (Tevékeny Ifjak a Természet Oltalmáért és a Közösségért) klub is felfrissült jó néhány lelkes, környezetért tenni akaró fiatallal. A közösség már saját projekteket is vezet. A VI. Árvízi Emléknapon külön sátorban várták az
érdeklődőket kérdőívekkel, szemléletformáló cikkekkel, plakátokkal, a
Tesz-Vesz-Tavasz nevű tavaszi programon a vadlerakók fértsd: illegális
hulladéklerakók) feltérképezését végezték.
A következő nagyobb horderejű (és feltehetően nagy népszerűségnek
örvendő) megmozdulásuk a Tavaszi Borhetek lesz, melyen ingyenes borkóstoló kíséretében Gulyás Ferenc csongrádi borász tart előadásokat. A tervezett helyszínek között szerepel a Szent Imre Katolikus Szakkollégium, a
Károlyi Mihály Kollégium, valamint az újszegedi biológiai épület, a Béke
Tanszék diákmenzája, végül pedig az Ifjúsági Ház kávézója.
Bővebb információ: www.titokklub.org.
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INDIAI LÓTUSZ ES TARTÓS SZEGFŰ
Uniós támogatással korszerűsítették az egyetemi füvészkertet
Folytatás az 1. oldalról.
Az SZTE füvészkertjében már
évek óta folyik a veszélyeztett növényfajok élőhelyüktől távoli,
úgynevezett ex situ megőrzése.
Ehhez a tevékenységhez komoly
kutatási munkára van szükség,
hiszen a vadnövények fejlődéséről, szaporodásáról viszonylag
keveset tudunk - közölte Mihalik
Erzsébet, a botanikus kert igazgatója.
A szaporodásbiológiai vizsgálatok elvégzése mellett a védett növények speciális nevelési
körülményei is biztosíthatók fitotronban. Az épületben szabályozhatók vagy pontosan mérhetők a különböző környzeti feltételek, így évszaktól függetlenül termeszthetők a növények. A füvészkert fititronja azonban még az

A pannon bennszülött tartós szegfű védelme fontos feladat. Fotó: segesvári Csaba
A közepes termetű, 2 0 - 5 0
centiméteresre megnövő évelő tartós szegfű az Alföld
homokpusztáinak és homoki
rétjeinek őshonos növénye.
Állománya azonban rendkívüli módon összezsugorodott, mindössze 15 ezer példány élhet a természetben,
főként Bodoglár, Bócsa és
Csévharaszt
környékén.
Utóbbi állományt különösen
veszélyezteti az illegális homokbányászat. A 250 ezer forintos természetvédelmi értékű szegfűt az agresszívan terjedő idegen növényfajok például a selyemkóró - is kiszorítják természetes élőhelyéről. A vadon élő növényi
ritkaság nevét arról kapta,
hogy májustól egészen októberig folyamatosan hozza rózsaszínű virágait.

1960-as években épült, így igencsak megérett a felújításra. A növénynevelő helyiség korszerű szigetelést kapott, padlófűtést építettek be, a világítótesteket pedig
energiatakarékos berendezésekre
cserélték le.
A botanikus kertben megtörtént- a szaporító üvegház rekonstrukciója, ahol a növények
előnevelése történik végleges
helyükre való kiültetésükig. A rekonstrukció során itt is olyan
megoldásokat
alkalmaztak,
amelyek gazdaságosabbá teszik
az üzemeltetést. Az épületet például kétkamrás polikarbonát lemezzel fedték le, amely a hagyományos üvegnél lényegesen jobb
hőszigetelő
tulajdonságokkal
rendelkezik. A tető fölé pedig a
fényviszonyoknak megfelelően
mozgatható árnyékolókat szerel-

tek, melyek akár automatikusan
is működtethetők, és nem zavarják a szellőzést.
A fejlesztési program harmadik nagy eleme a vizes élőhelyek
rehabilitációja és a tavak, csatornák tisztítása volt. A kert KözépEurópában egyedülálló nevezetessége az egyik, 1200 négyzetméteres tavat betöltő indiailótuszállomány. Az utóbbi években az
állóvíz eliszapolódott, szükség
volt a tó kotrására, oly módon
azonban, hogy az ne zavarja a lótuszok
a fenéken
növekvő
rizómáit (gyöktörzseit). A munkát
végül kézi erővel és irányított szivattyúzással végezték el. A tóból
eltávolított, tápanyagban gazdag
iszapot pedig csővezetéken jutatták el a kert mélyebben fekvő területeire. Hasonló módszerrel tisztították ki azt a kisebb — 400

négyzetméteres — tavat is, amelyben a botanikus kert tündérrózsái
élnek.
A füvészkert az elmúlt
években elért egyik komoly
szakmai eredménye a sikeres
részvétel az Alföldön őshonos
tartós szegfű megőrzésében. A
Kiskunsági Nemzeti Park vezetésével 2006-ban indult program a
veszélyeztetett faj megmentésére. Ennek részeként a terepen
begyűjtött magokból a szegedi
Lövölde utcai arborétumban öszszesen 15 ezer tartós szegfűt nevelnek föl, majd a növényeket
fokozatosan visszatelepítik természetes élőhelyükre, a DunaTisza közére. A botanikus kert
üvegházaiban jelenleg hétezerötszáz palánta fejlődik.
o Franck (ános

JUH ASZTAL ALKOZO VÁSÁRHELYEN
Hagyományőrzés és korszerű szakmai ismeretek
Folytatás az 1. oldalról.
Itt már a korábbi típusú juhászverseny
lebonyolításához
nem volt elég hely, továbbá a
diákok is a modern módszereket
tanulják az állattartásról, így a
szervezők megújították a találkozó programjait.
A juhásztalálkozó vendégeit
Bodnár Károly, a Mezőgazdasági
Kar dékánja köszöntötte, majd
Horn Péter, a főszervező MJKSZ
elnöke szólt a megjelentekhez.
A tradíciók őrzését hivatott
szolgálni a juhászat ősi hagyományainak megismerését segítő kiállítás, illetve a képző központ
kertjében népi iparművészek,
juh- és kecsketej-termékek, ajándéktárgyak, szakmai kiállítók
kaptak helyet.
Igazán sokszínű programsorozatot állított össze a juhásztalálkozóra az SZTE MGK, minden
korosztályra gondoltak a szervezők. A nap folyamán délelőtt tíz
órától népzenei műsorokkal is
szórakoztatták a vendégeket, továbbá az MGK standján állatprém-felismerő játékkal, rejtvénnyel, ügyességi teszttel, színezővel és állatpreparátumokkal
várták a gyerekeket.
A vendégek kulináris élményekkel is gazdagodtak, hiszen a
szigorúan
szakmai
alapokon
nyugvó, juh- és kecsketermékből
helyben készülő ételek versenyén
illatos és ízletes mérkőzést vívnak
egymással a csapatok. Kóstolásra
is mód nyílt természetesen, és mi-

Az alföldi tradíciók is megjelennek a juhászversenyen. Fotó: szegy
vei az ország szinte minden részéből érkeznek versenyzők, a tájjellegű ételekből sem volt hiány. Szabó
Zoltántól, az MGK PR-referensétől
megtudtuk, hogy idén először nem
csak bográcsos ételeket készíthettek az indulók, mindössze annyi
volt kikötve, hogy az étkek alapanyaga kecske, illetve juh legyen.
Az egyik legkülönlegesebb étel talán a pirított báránymáj volt, amit
a bajai csapat készített.
Az érdeklődők részt vehettek
a juh- és kecsketenyésztők szakmai fórumán, amelynek idén kü-

lönös aktualitást adott az állatok
elektronikus jelölésének bevezetése. Márh András korábbi szakállamtitkár az „Amit tudni kell és
lehet a juhok és kecskék elektronikus jelöléséről" címmel rendezett fórumon beszámolt arról,
hogy a chipes állatjelölésre az
uniós normákhoz való igazodás
miatt van szükség. Ez drágább,
mint a korábban alkalmazott jelölő, ám az EU az árkülönbözetet
megtéríti a magyar gazdáknak.
A juhásztalálkozó immár
szerves része az Alföldi Állatte-

nyésztési és Mezőgazda Napoknak, így a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara a
kiállítás helyszínén standot is állított az egyik csarnokban a hagyományosan Szent György-nap
környékén tartott nagyszabású
szakmai találkozón. Mivel jelenleg nincs beiskolázási időszak, a
kar ezúttal OKJ-s és posztgraduális képzéseit, továbbá az általa
fzervezett tanfolyamokat mutatta be az érdeklődőknek.
o Varga Anna
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KUTATO-ELITECYETEAA LETT AZ SZTE
Szabó Gábor rektor szerint a siker közös érdem
Folytatás az 1. oldalról.
Emellett kifejtették a tervezett fejlesztési irányokat, a jövőben tervezett, megvalósítandó lépésekre
is utalva.
A kutató-egyetemi célokat a
következőképpen foglalták össze.
A Szegedi Tudományegyetem küldetéséből következő elsődleges
kutató-elitegyetemi célja az intézmény oktatási és kutatási tevékenységéinek szinergiáit kiaknázva a szellemi termékek előállításának és hasznosításának biztosítása. Az intézmény értelmezésében
a 21. századi tudományegyetem
feladata az új know-how termelése és társadalmi, gazdasági
transzferálása, mely elképzelhetetlen helyi, lokális keretek között.
A versenyképes tudástermelés és
tudáshasznosítás előfeltétele a
nemzetközi versenypiacon történő működés, az akadémikusokért,
diákokért, kutatási megrendelésekért folyó nemzetközi versenyben való helytállás, más egyetemekkel, az iparral, magánkutatási és -fejlesztési szervezetekkel,
szakértői szolgáltatásnyújtókkal
együttműködésben megvalósított
hálózati működés biztosítása.
A kutatási versenyképesség
fokozását közvetlenül négy fő logikai elem szolgálja. Egyrészt az
egyetem alapvető kompetenciái
mentén inter- és multidiszclplináris kutatócsoportok nemzetközileg versenyképes tevékenységének biztosítása. Másrészt a
vállalatorientált k+f fokozása érdekében a hazai és nemzetközi
kapcsolatépítés támogatása, beleértve a vállalatorientált k+f
projektmenedzsment hatékonyságának emelését, a szellemi tulajdon védelmét, a technológiatranszfer támogatását. Harmad-

Ml KÖZE AZ APHASIÁNAK A MEMÓRIA- ÉS VISELKEDÉSZAVAROKHOZ?
címmel tart előadást a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinika Elme Mater posztgraduális tudományos továbbképző programjának keretében Szirmai Imre egyetemi tanár (SE ÁOK Neurológiai Klinika, Budapest) május 12-én (szerdán) 14.30-kor. Helyszín: új klinikai tömb földszinti tanterme (Semmelweis u. 6.).
TÍZ ÚJONNAN MEGJELENT KÖTETET mutat be a Szegedi Középkorász
Műhely május 12-én (szerdán) 17 órától. Helyszín: SZTE BTK kari konferenciaterem (Egyetem u. 2., földszint).
HÉNOCH, A BIBLIAI PRÓFÉTA KULTÚRTÖRTÉNETI KARRIERJE címmel
tart szemeszterzáró előadást a Szabadegyetem - Szeged sorozat keretében Szőnyi György Endre egyetemi tanár (SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet) május 12-én (szerdán) 18 órától. Helyszín: SZTE TIK
kongresszusi terem (Ady tér 10.).
Egyetemünk a tehetséggondozást minden szinten kiemelt feladatként végzi. Fotó: segesvári Csaba
részt az innovatív vállalkozásfejlesztési szerepvállalás fokozása az intézményi know-how spinoff hasznosulásának emelése érdekében. Negyedrészt a tudományok eredmények a szélesebb
társadalmi kör számára történő
átadásának fokozása, támogatandó a kutatóegyetemi arculat
megteremtését, az intézményi
eredmények fokozottabb társadalmi megosztását.
E négy fő logikai elem érvényesüléséhez további négy feltétel teljesülése szükséges a pályázat készítői szerint. Egyrészt a kutatás-fejlesztési alapinfrastruktúra javítása, amortizációarányos
pótlása, mely a nemzetközivé vált
k+f versenyben való helytállás
előfeltételeként tekinthető mind a

nemzetközileg versenyképes kutatócsoportok tevékenységének
biztosítása, mind a vállalatorientált k+f fokozása, mind az innovatív vállalkozási tevékenység
megvalósítása érdekében. Emellett a tehetségmenedzselés integrált megvalósítása, mely szükséges a nemzetközileg versenyképes kutatócsoportok fenntartása,
fejlesztése, továbbá a vállalatorientált k+f tevékenység becsatornázásának fokozása érdekében.
Harmadrészt a szellemi termékek
transzferét középpontba állító
kutatói tevékenység elismerésének fokozása, mely elengedhetetlen humán erőforrás gazdálkodási aktivitás a nemzetközileg versenyképes k+f eredmények megvalósításához, a magas színvona-

lú emberi erőforrás megőrzéséhez
éppúgy, mint a kutatási eredmények vállalkozásokba történő
transzferálása, a gyakorlatorientált k+f megvalósítása érdekében.
Végezetül az innovatív vállalati
tevékenység környezetének javítása, mely magában foglalja az
innovatív (k+f orientált ágazatokba tartozó) vállalatok, illetve
k+f részlegeik számára vonzó működési környezet kialakítását,
mely támogatja mind a fenntarthatóan magas intenzitású egyetemi-vállalati kapcsolatrendszer
kiépítését, másrészt vonzó spinoff környezet kialakulását, harmadrészt az egyetemi k+f kompetenciák magas szintű kiaknázását.
P. M. L.

HARMADIK GENERÁCIÓS EGYETEM HÁROMMILLIÁRDBÓL
Kutatóegyetemi Kiválósági Központ kialakítására nyert támogatás az SZTE
A Szegedi Tudományegyetem a
Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP) pályázatán
2,856 milliárd forint támogatást nyert el egy Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozására.
Az összességében 3 milliárd
forintot meghaladó költségvetésű projekt célja, hogy a kiválósági központ létrehozásával elősegítse az SZTE versenyképességének javítását a kutatás-fejlesztés
terén a „harmadik generációs
egyetem" koncepció mentén. A
program szorosan összefügg a
„kutató-elitegyetem" címmel,
amelyet nemrégiben nyert el az
SZTE.
A szegedi universitas a szellemi potenciál erősítésével és a
kutatási infrastruktúra fejlesztésével szeretné elősegíteni az
egyetem versenyképességének
fejlesztését a hallgatókért, kutatókért és kutatási megbízásokért
folyó versenyben, erősítve a
nemzetközi érdeklődésre számot
tartó alapkutatások Interdiszciplináris jellegét, valamint a tehetséggondozás eredményességét.
Fontos szempont a stratégiai
együttműködés továbbvitele az
olyan nemzetközi hírű intézményekkel, mint az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontja vagy a
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közalapítvány két szegedi intézete.
A kiválósági központhoz tartozó öt interdiszciplináris alpro-
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AZ SZTE ZMK VONÓS KAMARAZENEKARÁNAK HANGVERSENYÉT hallgathatják meg az érdeklődők május 11-én (kedden) 19 órától. Művészeti vezető: Kosztándi István. Műsor: Vivaldi: c-moll szimfónia, Hándel: Harsonaverseny, Haydn: Trombitaverseny, Grieg-. Holberg-szvit.
Közreműködik: Asztalos Tamás — harsona (tanára:
Gyivicsán
György), Szászi Benedek- harsona (t^pár: Boros lózsef). A műsort ismerteti: Meszlényi László. Az SZTE ZMK kamaraegyüttesének tagjai a
vonós tanszak hallgatói. Helyszín: SZTE ZMK Fricsay Ferenc Hangversenyterem (Tisza Lajos krt. 79-81.).

Az SZTE fejleszti kutatási infrastruktúráját. Fotó: Segesvári Csaba
gram mindegyike a nemzetközi
kutatás élvonalába tartozik, és
szinergikus fejlesztést, .valamint
a kapacitások közös kiaknázását
tesz lehetővé a kiemelt területeken. A Szabó Gábor akadémikus
vezette Szuperlézer alprogram
kiemelt célja az ELI-hez kapcsolódó alkalmazások fejlesztése,
valamint a kapcsolódó területek
tudományos igényeinek kielégítése. A legmodernebb nano- és
gyógyszertechnológiák és módszerek meghonosítását tűzte
zászlajára a Kémia, anyagtudomány, gyógyszerkutatás alprogram, Fülöp Ferenc akadémikus
vezetésével. Molekuláris biológia, genetika, orvostudomány
alprogram a betegségek molekuláris patogenézisének feltárása mellett a neuropszichiátriai
zavarok patomechanizmusát kutatja. Penke Botond akadémikus
a program vezetője. A Kovács

Kornél professzor irányította
Környezettudomány, energetika
alprogram a nanopartikulumok
biztonságosságának kérdésének
vizsgálatán túl megújuló energiahordozók előállítására irányuló technológiák fejlesztésén
fog dolgozni, részben a korábban elért eredményekre építve. A
program legátfogóbb témája az
Információs társadalom alprogram, amely 1. Karvalics László
egyetemi docens iránításával
napjaink meghatározó kérdéseivel foglalkozik a területen, így az
információs társadalom jogi,
gazdasági, szociológiai, történeti és stratégiai vetületeinek kutatásával.
A program segítségével kilencven új műszer kerül az egyetemre, és kiemelt figyelmet
szentelnek a hallgatók bekapcsolásának a kutatási programokba.
A Szegedi
Tudo-

mányegyetem karai közül szinte
mindegyik valamilyen módon
bekapcsolódik a kiválósági központ kutatásaiba.
A program stratégiai irányítását független szakértőkből álló
igazgatótanács látja el, amelyet
Szabó Gábor professzor, az
egyetem rektora vezet. A projekt
tudományos igazgatója Kiricsi
Imre.
A kétéves futamidejűre tervezett program igazgatója Kovács Tibor, akinek feladatai között szerepel a projekt operatív
irányításán túl a nemzetközi kutatási hálózatszervezés és a kutatásmarketing-tevékenység
is,
annak érdekében, hogy a kiválósági központ önálló szereplőként
megjelenhessen a nemzetközi innovációs piacon. A menedzsment
tevékenységei között azonban
helyet kaptak olyan exkluzív feladatok is, mint a kutatói coaching vagy a kutatás-kontrolling.
A 2012-ig tartó támogatási
időszak a szakemberek reményei
szerint lehetőséget biztosít a
program továbbviteléhez szükséges intézményi háttér létrehozására és az önálló kutatási
brand kiépítésére. A program első mérföldköve 2010. szeptember
30., amikorra az egyetemnek el
kell számolnia a támogatási öszszeg 30 százalékával, amelyet az
intézmény jellemzően a műszerpark fejlesztésére fordít az első
ütemben.
F. 1.

AZ ELSŐ HAZAI RÉGÉSZETI GENETIKAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
címmel tart előadást Raskó István genetikus, az MTA SZBK Genetikai
Intézetének tudományos tanácsadója a SZAB Tudósklub Egyesület
szervezésében május 13-án (csütörtökön) 17 órakor. Helyszín: SZABszékház 103-104-es előadóterem (Somogyi u. 7.).
LÁBJEGYZETEK
ciát a Magyar
SZAB Filozófiai
órai kezdettel.
u. 7.).

PLATÓNHOZ 9. „Az akarat" címmel rendez konferenFilozófiai Társaság, az SZTE BTK Filozófia Tanszék és a
Munkabizottság május 13-14-én (csütörtök-péntek) 9
Helyszín: SZAB-székház 110-es előadóterem (Somogyi

BALLAGÁST TARTANAK AZ SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ
KARÁN május 15-én (szombaton). 10.30-kor indul az ünnepi séta a
kari főépülettől (Boldogasszony sgt. 6.), majd 11 órakor kezdődik a
díszünnepség a Belvárosi moziban (Vaszy Viktor tér 3.).
AZ SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOAAÁNYI KAR hallgatóinak ballagására május 15-én (szombaton) 15 órakor 11 és 14 óra között kerül sor.
Helyszín: SZTE TIK kongresszusi terem (Ady tér 10.).
SZOCIÁLIS MUNKA ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZET címmel a szegedi
szociálismunkás-képzés fennállásának huszadik évfordulója alkalmából konferenciát rendez az SZTE.Egészségtudományi és Szociális
Képzési Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék május 20-21én (csütörtök-péntek). Helyszín: SZTE ETSZK kari épület (Bal fasor
39-45-).

BRUCE SHAPIRO PROFESSZOR, a Columbia Egyetem Dart Center for
Journalism and Trauma igazgatója május 27-én (csütörtökön) délután 2-kor a Szegedi Tudományegyetem BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén (SZTE BTK, Egyetem u. 2.). workshopot tart
szakmai érdeklődőknek, ahol a korrupciós esetek felderítésén munkálkodó oknyomozó újságírás lesz a téma. A szervezők elsősorban a
média, amerikanisztika és angol szakos hallgatókat várják .

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
SZAKEMBEREK A PAKSI BŐVÍTÉSHEZ
A paksi atomerőmű négy jelenlegi blokkjának üzemeltetéséhez, valamint a tervezett új egységek kialakításához több száz természettudományos szakemberre lesz szükség a következő évtizedekben - hangzott
el a nagy egyetemi városokban a témában rendezett konferenciasorozatnak az első állomásán, melynek az SZTE József Attila Tanulmányi és
Információs Központ adott otthont.
A tanácskozáson Tombor Antal, a Magyar Villamosművek Zrt. tanácsadója elmondta, a hazai erőművek beépített teljesítménye jelenleg
mintegy 9 ezer MW, a nagy erőművek többsége azonban elavult, öreg,
környezetszennyező. 2025-re mintegy 4 ezer MW kapacitású erőművet
be kell zárni. A szakember szerint a gazdasági válság csak átmeneti
visszaesését hozott, a hazai villamosenergia-igény növekedése várható
a jövőben. Még a kívánatos energiahatékonysági beruházások ellenére
is éves szinten 1 százalékos növekményre számíthatunk, így 2025-re 1011 ezer MW beépített teljesítményre lesz szükség. A mintegy 6 ezer MW
igény fedezésére számos lehetőség van, de a megújuló energiát használó erőművek jelentős fejlesztése mellett Is a gázfelhasználás komoly
növekedése várható, még akkor is, ha kettő, összesen 2-2,4 ezer MW
teljesítményű atomerőművi blokk épül.
Végh lános, az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet igazgatóhelyettese kifejtette, az elmúlt években változás következett be az Európai
Unió energiapolitikájában, amely támogatóvá vált az atomerőmű-építéssel kapcsolatban. Számos létesítési terv van Finn- és Franciaországban, valamint Bulgáriában. Hozzátette: 2009 végén a világon több
mint félszáz blokk épült, 47 GW kapacitással. A harmadik generációs,
kiváló biztonsági mutatókkal rendelkező erőművek négy-öt év alatt
felépíthetők, tervezett üzemidejük pedig hatvan év - tudatta a kutató.
F.J.
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EGYENLŐ ESÉLYEKKEL
A BTK-n új szerkezettel segítik a mozgássérülteket

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán hivatalosan is átadtak egy mobil lépcsőjáró szerkezetet, amit a mozgássérült
hallgatók, oktatók és nem oktató dolgozók, vendégek a kar épületében
használhatnak, jelentős mértékben segítve ezzel a közlekedésüket.
A szerkezet beszerzését a Hallgatói Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottság valósította meg, mely tíz évvel ezelőtt azzal a céllal alakult,
hogy elsősorban a speciális képzési igényű diákok életvezetését segítse.
Szenes Márta, az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ szakmai vezetője lapunknak elmondta, hogy a bizottságban részt vesznek az egyetem különböző karain oktató szakemberek, pszichológusok, gyógypedagógusok, jogászok, a szociális munkához értők, akik megfelelő módon tudják segíteni a fogyatékkal élő tanulókat. A szervezet az egyetemi hallgatók után kapott normatív támogatásokból tudja finanszírozni
az esélyegyenlőség megteremtésére irányuló tartós beruházásokat,
mint például a lépcsőjáró szerkezet megvásárlását is. A BTK intézményén kívül többek között akadálymentesítették a Gazdaságtudományi
Kar, az Állami- és jogtudományi Kar egyes épületeit és a luhász Gyula
Pedagógusképző Kar Teleki Blanka Kollégiumát, ami nagyon nagy
könnyítést jelent a kerekesszékkel közlekedők számára.
A mobil lépcsőjáró átadásakor a jelenlévők megtapasztalhatták,
hogy miként működik a szerkezet, mely a lépcsőkön való'zökkenőmentes közlekedést garantálja. A mobilizálható és könnyen összeszerelhető
gép kezeléséhez szükséges technikai tudást a BTK-n dolgozó portások és
biztonsági szakemberek egy oktatás keretében sajátították el, így ők
nyújtanak majd segítséget a használatakor.
Szász Géza, a BTK dékánhelyettese beszédében kiemelte, hogy a
szerkezet egy ideiglenes megoldás az akadálymentesítés biztosítására,
hiszen június 30-áig kialakítanak egy állandó emelőszerkezetet, melylyel egyedül is megközelíthetik a mozgássérültek az épület belterét, valamint a TIK felé egy nyitott bejárat megépítését is tervezik, ami szintén
megkönnyíti majd a kerekesszékkel való közlekedést.
• Dudás Szilvia

KARRIERIRODÁK
SZAKMAI TALÁLKOZÓJA SZEGEDEN
Az SZTE Karrier Iroda és az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ közösen rendezte meg április 22-én a karrierirodák szakmai napját, mely egy országos rendezvénysorozat, az Ifjúsági Koordinációs és
Szolgáltató Egyesület karrierprogramjának egy állomása. A rendezvény
célja a Szegedi Tudományegyetem hallgatói szolgáltatásainak bemutatása volt, különös tekintettel a karrier és a mentálhigiénés fejlesztésekre. „Különösen fontos volt számunkra, hogy a többi egyetem is
megismerje a Szegeden megvalósuló modellt, ahol a mentálhigiénés
szemléletmód fontos szerepet játszik a karriertervezésben" — nyilatkozta Katona Miklós, az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ irodavezetője.
A szakmai találkozón az ország minden részéről képviseltették magukat a résztvevők, jelen voltak a kecskeméti, a miskolci, a pécsi, a
veszprémi és a budapesti karrierirodák és szolgáltató központok vezetői
és munkatársai.
A tanácsadói és tréninghelyszínek bemutatását az SZTE Egyetemi
Életvezetési Tanácsadó Központ és a Karrier Iroda munkatársainak bemutatkozása követte, majd a résztvevők prezentációkat hallhattak a
TÁMOP 4.1.1. projekt segítségével kibővült hallgatói szolgáltatásokról. A
pályázatnak köszönhetően jelentősen megnőtt a tréningek, a tanácsadási típusok száma, és újdonságként megjelentek tanfolyamok is.
A nap zárásaként egy kerekasztal-beszélgetés keretein belül nyílt
lehetőség a különböző területekre fókuszálva megismerni az irodák tevékenységét gyakorlati szinten is.
Az SZTE-n megvalósuló szolgáltatások - legyen szó képzésről vagy
tanácsadásról - az egyéni fejlesztéseket célozzák. „A szegedi modell
azért is követendő, mert az egyént komplexitásában kezeli, vagyis a tudás, a készségek, a környezet és a család összhangban vannak" - így
Katona Miklós.
o Tóth Boglárka
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AZ OT GRACIA

PALYAZAT AZ SZTE REKTORI
POSZTIÁRA
Megjelent a pályázat a Szegedi Tudományegyetem rektori posztjára. Az universitas 2010. július i-je és 2014. június 30. közötti vezetésére az
egyetemi tanárok május 18-ig nyújthatják be jelentkezésüket. Az SZTE
szenátusa 2010. június 17-ig dönt arról, ki lesz a rektor.
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Az SZTE Sófi-alapítvány idei különdíjasai
Előző számunkban mutattuk be
az SZTE Sófi lózsef a Szegedi Tehetségekért Alapítvány idei díjazottjait, most pedig a harmincezer forintot elnyert különdíjasoknak szentelünk figyelmet, akiket a tehetségen kívül még az is
összeköti, hogy mindannyian
hölgyek.
Égerházi Lilla ötödéves geográfushallgató
a
szabadtéri
mikroléptékű
humánkomfortvizsgálattal foglalkozik. Semmi
pánik, elmagyarázza: a városi
parkokat, zöldterületeket, játszótereket értékelik abból a szempontból, hogy mennyire felelnek
meg az oda látogatók elvárásainak, mennyire érzik magukat
komfortosan az ott tartózkodó
emberek. Lillának ez a téma II. helyezést ért az OTDK-n, Unger jános tanszékvezető egyetemi docens témavezetésével. Idén diplomázik, és a PhD-ra készül. Álma,
hogy eredményeiket felhasználva
várostervezőkkel egy még élhetőbb
város
kialakításában
segítkezhessen. A különdíjasnak
az volt szimpatikus a Sófi-ösztöndíjban, hogy az egyetem valamennyi -diákja együtt mérheti
össze tudását.
Vojcek Eszter hatodéves orvostanhallgató, 2007 szeptembere óta TDK-zik az ÁOK Gyermekgyógyászati Klinikán. A kreatinnal foglalkozik, ami hiányos
anyagcserezavar, egy veleszületett betegség - testi és mentális
fejlődési elmaradottság mellett
többek között beszédfejlődési elmaradást is jelent. Hazánkban
eddig nem állt rendelkezésre
megfelelő módszer a kimutatására. Eszter ennek beállításában vett
részt Karg Eszter tudományos tanácsadó témavezetésével, amiért
az OTDK-n különdíjat kapott, va-

Pásti Emese, Benedek Noémi, Égerházi Lilla, Vojcek Eszter és Bobánj Rebeka (alul), fotó: segesvárics.
lamint több hazai és egy nemzetközi konferencián tartott belőle
előadást. Eszter gyermekorvosként szeretne elhelyezkedni a szegedi gyermekklinikán, és a kutatást is folytatni szeretné.
A különdíjasok bölcsész tagja
Benedek Noémi harmadéves BA
klasszika-filológia szakos hallgató. Aristophanés Békák című komédiájával foglalkozik, melyben
a két tragédiaszerző, Aischylos és
Euripidés az alvilágban „verseng"
Dionysos előtt, aki egyiküket viszszaviheti a halandók közé... Noémi
egyetemre kerülése óta egyetemi
újságoknál dolgozik, 2009 márciusától a Szte-reo címe lap főszerkesztője volt, 2010 márciusától
pedig a Bölcső című bölcsészlap
főmunkatársa. A Magyar Egyetemi Sajtó Egyesülettől 2008-ban
elnyerte az Év írása díjat publicisztika kategóriában. Két oktató

is figyelemmel kíséri munkáját:
Nagyillés lános és Mayer Péter.
Noémi szeptembertől lénában tanulhat Erasmus-ösztöndíjasként.
Pásti Emese hatodéves orvostanhallgató a TDK-munkájában
különleges vírusok (az úgynevezett álveszettség vírus) előállításával foglalkozott, amelyeket az
agykutatásban lehet felhasználni.
Öt éve dolgozik az Orvosi Biológiai
Intézetben.
Az
OTDKeredmény, konferenciák neki sem
hiányoznak a palettáról, társszerzője egy az amerikai Nature
Methods című lapban megjelent
cikknek, és demonstrátorkodik is.
Témavezetője Boldogkői Zsolt intézetvezető egyetemi tanár. Emese nem zárkózik el a külföldi érvényesüléstől, mint mondja, a jelenleg még érvényben lévő szakorvosképzési rendelet bizonytalanná teszi a pályaválasztást. A

kutatás, illetve a gyermekgyógyászat érdekli, és a közeljövőben
családot szeretne alapítani.
Bobánj Rebeka negyedéves
énekművész, -tanár szakos hallgató interjún készültekor a Kolozsvári Operafesztiváloa énekelt,
képviselve a szegedi ZMK-t, illetve
Ravel „Kisgyermekek és varázslatok" című operájában a Hercegnő
szerepében mutatkozott be. Rebeka Temesi Mária tanszékvezető
egyetemi tanárnál tanul. A Nemzetközi Simándy Énekversenyen
harmadik díjat és a különdíjat is
nyerte. Idén már harmadszor léphetett fel a Művészetek Palotájában, de a miskolci és a kolozsvári
operafesztiválnak is visszatérő fellépője - és még sorolhatnánk.
Célja eljutni a csúcsig, majd egy
külföldi színháznál állandó tagként énekelni főszerepeket.
o Arany Mihály

KLIMATURNE A TIK-BEN
A WWF az energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet
A WWF Magyarország idén is útnak indította Klímaturnéját,
melynek május
állomása Szegeden volt. A Tanulmányi és Információs Központ előtt az érdeklődők számos érdekességet
tudhattak meg a környezettudatos életmódról, az energia megfelelő felhasználásáról.
Jelenleg a klímaváltozás jelenti az emberiség számára talán
az egyik legnagyobb problémát,
amit elsősorban az okoz, hogy
nagy mennyiségben juttatunk
üvegházhatású gázokat (szén-dioxidot, metánt, nitrogén-dioxidot) a légkörbe a megújuló energiaforrások hasznosítása helyett.
A szemléltető eszközök segítségével a programon részt vevők
saját maguk is megtapasztalhatták, hogyan lehet energiát előállítani, megismerhették a napkollektor és a szélkerék működését,
emellett a napelemekkel felszerelt bemutató teherautón éghajlatváltozással kapcsolatos kisfilmeket is nézhettek. „A kampány
elsődleges célja, hogy felhívjuk a
figyelmet az energiatakarékosság
és a környezettudatos gondolkodás jelentőségére. A rendezvény
során felvilágosítást és információkat adunk, hogy miként tudjuk az energiafogyasztásunkat
csökkenteni, energiatudatosabban élni, és hogy milyen előnyei
vannak a megújuló energiafor-

L á t v á n y o s s á g g a l a k ö r n y e z e t t u d a t o s s á g é r t . Fotó: segesvári Csaba

rások használatának. A különböző játékok és bemutató eszközök
által például a saját bőrünkön tapasztalhatjuk meg, hogy menynyire lenne megerőltető, ha a villany működtetéséhez nélkülözhetetlen áramot nekünk kellene előállítanunk úgy, hogy kerékpározással termeljük meg a szükséges
energiát" — mondta el a Szegedi
Egyetemnek Szvitek Tamás, a
WWF Magyarország projektaszszisztense.
Az érdeklődők a klímasátoránál azt is megtudhatták, hogy
egyes termékek előállításához
hány liter vízre van szükség. Egy
kilogramm kenyér elkészítéséhez
például négyszáz liter vizet
használnak fel a búza learatásától kezdve a kész élelmiszer előállításáig, egy kilogramm cukor-

hoz ezerötszáz liter víz szükséges, míg fél kilogramm sajt előállítása kétezer ötszáz liter víz
felhasználását igényli, melyek
nagyon nagy mennyiséget jelentenek ahhoz képest, hogy a
Föld vízkészlete rendkívüli gyorsasággal csökken. A WWF munkatársai hangsúlyozták, hogy mi
magunk is nagymértékben segíthetjük a Föld energia-háztartását, egyszerűen csak a csöpögő csap elzárásával, a nyílászárók szigetelésével, a készenlétben lévő elektromos készülékek
kikapcsolásával, autózás helyett
kerékpározással, gyaloglással
vagy a hagyományos izzók kompakt fénycsövekre cserélésével.
Szvitek Tamás kiemelte, hogy
évről évre egyre többen látogatnak el a Klímaturné helyszíneire.

sokkal több embert tudnak mozgósítani a megújuló energiaforrások használatára, és különösen
a fiatalok körében nagy az érdeklődés, de a vállalatok közül is
egyre többen vannak, akik támogatják a környezettudatos
életmódot.
A rendezvényre Szegeden
szintén nagyon sokan kíváncsiak
voltak. Az egyetemistákon kívül
iskolás, óvodás csoportok is ellátogattak a TIK-hez, ahol egy kérdőívet is kitölthettek a takarékos
energiafelhasználással és a klímaváltozással kapcsolatban. A szerencsés játékosok plüssállatokat,
klíma-ajándékcsomagokat vagy
akár egy tesztvezetést is nyerhettek a Toyota Prius hibridautóval.
A benzin- és az elektromos meghajtással működő járművek használata ugyancsak elősegítené a
Föld légkörének tisztulását, hiszen
így akár hatvan százalékkal kevesebb lehet az autók szén-dioxidkibocsátása.
A WWF immáron negyedik éve
szervezi meg a Klímaturnét, mely
során az ország több városába is
ellátogatnak szakértői, hogy ráirányítsák az emberek figyelmét a
már egyre inkább tapasztalható
klímaváltozásra, annak súlyos következményeire, valamint a megoldási lehetőségekre Földünk védelme érdekében.
o Dudás Szilvia

SZABADEGYETEM

ISZLÁM A MODERN VILACBAN
J. Nagy László előadása a Szabadegyetemen
Sokan azt gondolják az iszlám
hitről, hogy radikális és nagyon
szélsőséges. A szó hallatán a rombolásra és a fanatizmusra asszociálunk, pedig az iszlám nem erről szól. |. Nagy László történészprofesszor (SZTE BTK) előadása
ezeket a tévhiteket szerette volna
eloszlatni április 21-én.
Az iszlámról egy sematikus
kép él bennünk, mely a 19. század
második felében jelenik meg, és
amit a hívő arabok alakítanak ki,
pedig az iszlám egyáltalán nem
monolitikus sem nyelvileg, sem
etnikailag. Egy nagyon sokszínű
világról beszélünk, mely 1,6 milliárd hívőt ölel fel Nyugat-Afrikától
egészen Indonéziáig.
Ennek a változatos világnak
csak egy részét teszik ki az arab
hívők a szunniták (80%) és síiták
(20%). Náluk az öt alappillér azonos, melyek a következők: az egyistenhít megvallása, a napi ötszöri
ima, az alamizsna, a böjtölés (szaum-ramadán) és a zarándoklat
Mekkába. De ezeket az elveket is
lehet rugalmasan kezelni, hiszen
össze is lehet vonni az imákat.
A nők másodlagos szerepe,
háttérbe szorításuk viszont nehezen egyeztethető össze az európai
gondolkodással. Ugyanakkor ezt
sem szabad sematikusan kezelni,
hiszen több országban már van
szavazati joguk, sőt olyan ország
is létezik, ahol nő a miniszterelnök, ezt példázza Banglades.

J. Nagy László szerint félre kell tenni az előítéleteket. Fotók: s. cs.
Érdekes, és nagyon eltérő a
többnejűség kérdésköre is. Akár
négy feleséget is tarthat valaki, ha
azonos elbánásban tudja őket részesíteni, és nem tesz köztük különbséget. Ezt egyébként nem feltétlenül élik meg negatívan a feleségek, hiszen míg a férj az egyik
feleséggel van elfoglalva, addig a
másik élhet szociális életet, találkozhat a barátnőivel; és a házimunkát is meg tudják osztani.
Ha a dzsihád kifejezést halljuk, rögtön a szent háború jut
eszünkbe, holott ennek eredeti jelentése a hívők közösségének az
erőfeszítése a közösség által meghatározott cél érvényesítésére. Ez
lehet ugyan háború, de jelenthet
gazdasági bojkottot is. Egyébként
ma már ez nem mozgósító erejű.
De miért is alakul ki ez a sematikus kép? Mi indítja el a poli-

tikai iszlámot? Az európaiak megjelenése és gyarmatosítása. Az
iszlám világ összeomlik, és a nyugatiak olyan befolyást szereznek,
hogy az ottaniak már attól reszketnek, ha csak meghallják Anglia
vagy Franciaország nevét.
Azt a kérdést, hogy miért is
van ilyen helyzet, először lamalal-din al-Afgharti veti fel. A válasza az, hogy a muszlim közösségek eltértek a Koránban megfogalmazott elvektől. Vissza kell
térni ezekhez, hogy ezáltal nagyobb önbecsülésre tegyenek
szert az emberek, de úgy, hogy
közben a világ változásait magukévá teszik. Nagyon nyitott a
világra, ellentétben a legtöbb
európaival, akik ebben a korban
úgy gondolják, hogy aki nem
európai, az képtelen a fejlődés-

Természetesen ez nem így
van, hiszen az iszlám népek is képesek a fejlődésre. A hozzáállást
illetően két tendencia figyelhető
meg: a modernizmus, mely alkalmazkodni akar a világ fejlődéséhez, de úgy, hogy közben ragaszkodik a gyökerekhez; a másik pedig az integrista-fundamentalísta, mely azt hangsúlyozza, hogy
ragaszkodni kell a - sokszor még
— középkori elvekhez, vagyis elzárkózva védekezni. Ez a két elv
általában keveredve jelenik meg,
de vannak, akiknél egyértelműen
látható, hogy melyiket követik.
Ez utóbbi képviselője például
Hassart al-Bartna, aki a Muszlim
Testvérek Szervezetének megalapítója. Ez a mai napig a szélsőséges szervezetek prototípusa,
meghatároz egy szellemiséget, és
eszerint kell nevelni mindenkit.
De emellett vannak más gondolkodók is, akik a szociális elemeket
részesítik előnyben, mint Mirza
Sultan-Caliev és Sajjid Kutb.
Az iszlám világ a reakciója az
európai hatásra, a változásra országonként eltérő. Látható, hogy
nagy különbségek vannak az európai és iszlám világ között, de az
is, hogy folyamatosan hatottak
(hatnak) egymásra. S ahhoz,
hogy békében vagy legalábbis
nagyobb egyetértésben élhessen
egymással e két világ, félre kell
tenni az előítéleteket, és meg kell
ismerni a másikat.
oTóth Boglárka

A FENY ORVOSBIOLOGIAI HATASAI
Kemény Lajos a Szabadegyetemen
Milyen jellemzői vannak a
fénynek? Mindezek hogyan
hatnak a szövetekre? Mennyi
napozás szükséges a megfelelő
D-vitamin-szint
eléréséhez?
Hogyan lehet a fénnyel gyógyítani? Ezekre a kérdésekre kaphattunk választ Kemény Lajos,
az SZTE Bőrgyógyászati és
Allergológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanárának
előadásán az április 28-i Szabadegyetemen.
A fény az elektromágneses
spektrum egy része, egy szemmel érzékelhető elektromágneses
sugárzás. Legfontosabb fényforrásunk a Nap, ahonnan az UVBés UVA-sugarak érik el a Földet.
Míg az UVB-sugarak csak a bőr
legfelső részére hatnak, addig az
UVA az irha területére is. A természetes fény intenzitása attól
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Kemény Lajos professzor
függ, hogy mikor és hol mérjük,
ami évszakonként változik. Az
UV-index pedig arra utal, hogy
adott időpontban, adott napszakban mennyire erős az UVsugárzás,
vagyis
mennyire
egészségkárosító.
Nagyon sokat hallunk arról,
hogy a túlzott napfény káros le-

het a szervezetre, arról viszont
kevesebbet, hogy konkrétan milyen problémákat okoz. Ha valaki túl sokat tartózkodik a napon,
annál a napégés mellett kialakulhat pigmentáció, megvastagodhat a bőre. Ugyanis a bőr a
ráncosodással és vastagodással
védekezik a sugarak ellen! Emellett még bőrdaganatok, immunmoduláció és DNS-károsodás is
megjelenhet.
Természetesen tagadhatatlan, hogy sok pozitív hatása is
van, melyek közül legfontosabb
a D-vitamin-szintézís, mivel a Dvitamin nagyrészt a bőrt érő
UVB-sugárzás hatására alakul ki.
De vajon mennyi elég a megfelelő D-vitamin-szint eléréshez?
Nyáron elég, ha naponta csupán
néhány percet tölt valaki napon,
és közben napfény éri az arcát, a
kezeit és karjait. Télen pedig he-

tente két-három óra is elegendő.
A túlzott napfény mellett a szolárium sem kíméli a bőrt. Kimutatták, hogy a szolárium használata
és a melanoma kialakulása öszszefügg! A Melanoma malignum
egy anyajegyből kialakuló daganat, mely nagy áttétképző képességgel bír, és gyakran érinti a
fiatalokat. Ezért nagyon fontos
az önszűrés szerepe.
A fény amellett, hogy milyen
káros nagymértékben, olyan
gyógyító is lehet. Festékhiányos
betegségek, valamint TBC kezelésére, továbbá pikkelysömör és
ekcéma gyógyítására is használják.
A napfény nagyon fontos, de
nagymértékben káros, ezért vigyázni kell vele, mert sok betegség okozója lehet.
T. B.

A FENY MINT MIKROMANIPULACIOS ESZKÖZ
Ormos Pál a forradalmi alkalmazásokról
Az előző héten már hallottunk
arról, hogy milyen tulajdonságai és milyen káros hatásai vannak a fénynek. Ormos Pál, a Szegedi Biológiai Központ főigazgatója május 5-i előadása azt
mutatta be, hogyan lehet a
fényt mikromanipulációs eszközként használni.
A fény elektromágneses sugárzás, amely energiát és impulzust hordoz. Az anyagokkal kölcsönhatásba kerülve azokra mechanikai hatást fejt ki. A hétköznapokban, a makroszkopikus világban ez a hatás elhanyagolható, a mikroszkopikus világban viszont jelentős. Az elektromágneses sugárzás mechanikai hatása-

Ormos Pál akadémikus
inak elméleti hátterével először
Maxwell foglalkozott 1873-ban.
Gyakorlatban pedig P.N. Lebegyev vizsgálta, aki elsőként

mérte meg a fény nyomását egy
laborban.
Lézerfény alkalmazásával —
megfelelő optikai elrendezéssel a kölcsönhatás lehetőséget nyújt
mikrométeres objektumok mozgatására, anélkül, hogy mechanikus kontaktusba lépnénk velük.
Ez az eljárás leginkább a biológiai anyagoknál használható jól.
Ennek a módszernek a segítségével például sikerült csomót kötni a
DNS-re (1999), és sor került DNS
nyújtásra is. Ez utóbbi azért nagyon érdekes, mert ezáltal meg
tudják állapítani, hogy a DNS-nek
milyen mechanikai tulajdonságai
vannak. Emellett vizsgálták vele,
hogy a miozin mekkorákat lépked
az aktinon, illetve az RNS-

polimeráz mozgását is kutatták.
Továbbá a sejtek rugalmasságának mérésére is használták az eljárást, ami az orvosdiagnosztikában
lehet nagyon fontos előrelépés,
mivel közismert, hogy a rákos sejtek sokkal puhábbak, mint az
egészségesek. Nagyon eredményes kísérleteket végeztek például
szájnyálkahártya vizsgálatánál,
ami azért lényeges, mert így még
időben kimutatható a rák, ami a
gyógyulás egyik kritériuma.
Ezekből látható, hogy a fény
mikrovilágban rendkívül jól
használható mikromanipulációs
eszköz, különösen a biológiában
nyílik sok lehetőség forradalmi
alkalmazásokra.
T. B.

TAVASZ, ZSONGÁS, GYEREKEK
lön szembe a kisfiú az utcán, egy szál pólóban, mert hiszen szinte nyár van, a hátán egy majdnem kétszer akkora hátizsák, mint ő
maga, és nagyon komolyan, nagyon elmélyülten, ijesztően felnőttesen - telefonál. Szorongatja a kicsike maroktelefonját, és erősen
gesztikulál, ahogy a szüleitől vagy ahogy a filmekből láthatta. Meglepetten nézem. Egyrészt azért, mert ezek az első napsütéses tavaszi
napok, amiket noha szenvedélyesen szerettem én is mindig, és
amiknek a képe számomra elválaszthatatlanul rákopírozódott a valaha volt iskolai udvaromra, nos, ezek az első tavaszi napsütéses napok mindig annyira hirtelen jöttek, annyira meglepetten néztem
mindig ezt a napsütést, hogy eszembe sem jutott levenni magamról
a reggel még rám aggatott kabátot. Ott szédelegtem az iskolaudvaron, mintha mi sem történt volna, ruhámban még a télben, megbénult lelkesültségemben már a nyárban. És bár tisztában vagyok vele, hogy a saját gyerekoromban is volt bennem valami anakronisztikus, azért az mégis ámulatba ejt, ahogy ez a bátor kisfiú, rövidujjúban és telefonnal mennyire nem olyan, mint én voltam, mennyire nem olyan gyerek, és mennyire nem is gyerek már talán.
Este a tévében egy vitát hallgatok, arról, miért születnek manapság kevesebben, miért szülnek mostanság kevesebben és később, mint régebben. Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy
miközben az akcelerációnak nevezett folyamat kétségtelen, eközben egyre később érezzük magunkat valóban felnőttnek, olyan felnőttnek, aki újabb életekért lehet felelős. Olyan sokáig vagyunk diákok, hogy el is felejtjük, közben már felnőttünk. Olyan későn születnek meg azok a gyerekek, akik aztán már tavasszal az iskolából
jönnek haza, és felnőttebbek, mint mi bármikor is voltunk.
o Turi Tímea

TIZ KÖTETET MUTAT BE
A SZEGEDI KÖZÉPKORÁSZ MŰHELY
Nagyszabású könyvbemutatóra várja az érdeklődőket május 12-én
(szerdán) a Szegedi Középkorász Műhely. Tíz új kötetet tárnak a publikum
elé, monográfiákat, tanulmányköteteket, forráskiadásokat. Az elkészült
könyvek több szakmai közösség (SZTE BTK Történeti Segédtudományok
Tanszék, SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék,
MTA-MOL-SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, illetve az SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola Medievisztika PhD-programja) alkotómunkáját dicsérik. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel látnak a
rendezvényen, ahol kedvezményes árusítás is lesz, valamint a szerzők és
szerkesztők is dedikálnak. A bemutató időpontja: 2010. május 12. (szerda)
17 óra. Helyszín: SZTE BTK kari konferenciaterem (Egyetem u. 2., földszint).

SZÉL ÉVÁRA EMLÉKEZTEK AZ ETSZK-N
Április 21-én előadásokkal és tréningekkel egybekötött Szél Évaemléknapot tartottak az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési
Karán a védőnőképzés vezető egyéniségének emlékére.
Hazánkban elsőként a Szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsa
alapított Ápolási Tanszéket 1993. július i-jén, főként azzal a céllal, hogy
egyre több diplomás ápoló képzésével elősegíthesse az ápolástudomány
előrelépését, az ápolóképzés diplomás szintre emelését, szervezését és
egyben koordinálását. Ebben pedig kulcsszerepet játszott Szél Éva, akire idén is egy egész délutánt betöltő előadás-sorozattal emlékeztek
Erdősi Erika főiskolai docens, tanszékvezető-helyettes és Ágoston Magdolna mestertanár szervezésében az SZTE ETSZK-n. Bársonyné Kis Klára
általános dékánhelyettes megnyitója után „Előttem az utódom" jelszóval a szakok bemutatkozása következett Bagényi lózsefné, Tulkán Ibolya, Papp Anita és Dunai Dóra közreműködésével. Majd a hallgatók vették át a pódiumot, illetve a szakmabeliek és érdeklődők ápolástörténeti
kiállítást is megtekinthettek a demonstrációs teremben. Az előadóteremben zajló előadásokkal, vagyis az egykori kollégáktól és tanítványoktól hallott rövid, személyes megemlékezésekkel párhuzamosan a
többi teremben tréningek és bemutatók egészítették ki az emléknapot.
Szél Éva professzor asszony (1931-2004) az ETSZK számára nem véletlenül egy igazán jelentős, korszakalkotó egyéniség. Szakmai kvalitásai mellett a Szél Éva-emléknap alkalmából tartott előadáson kiderült
az is a hallgatóság számára, hogy egykori kollégáinak, tanítványainak
mint tanáregyéniség és mint jellem is kitörölhetetlen. A professzor aszszony karrierje a huszadik század közepére nyúlik vissza, hiszen 1949től volt tanítónő, majd 1955-től megkapta az orvosdoktori oklevelet, és
szakorvosi vizsgái letétele után 1960-tól folyamatosan, aktívan részt
vett a gyermekápolónők, gyermekgondozónők és védőnők, tehát az
egészségügy szakembereinek képzésében. Ahogyan többször elhangzott, irigylésre méltó, töretlen kitartással rendelkezett, mely nagyon
erős hittel párosult, és ez a közösség iránti érzék, lelkesedés tette életrevalóvá, illetve sikeressé szakmájában. Országos szinten részt vállalt az
egészségügyi szakközépiskolák képzési terveinek alakításában, publikációi pedig tankönyvek, közlemények, értekezések és kéziratok, jegyzetek
formájában jelentek meg. Az egyetem különféle karain oktatott párhuzamosan, későbbi pedagógusoktól kezdve védőnőket, gyógytornászokat és
további egészségügyi szakembereket. Szintén a 70-es évektől az érdeklődése, hivatástudata a védőnőképzésre és védőnői tevékenységre irányult,
így részletesen vizsgálta a szakma körülményeit és tényleges igényeit, lehetőségeit, a leendő korszerűsítések esélyeit és korlátait. Szél Éva emlékére 2005-ben a kari tanács az oktatói és tudományos teljesítmény elismerésére megalapította a Szél Éva-díjat, majd a következő évben a Bal fasori épület földszinti 1. számú tantermét szintén a professzor asszony tiszteletére Szél Éva-teremmé keresztelték.
o Bakó Margit Szibilla
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ISKOLAPAD
A TUZVEDELMI MEGBÍZOTTAKAT
TÁJÉKOZTATTÁK
Nagyszabású tájékoztatót tartott nemrégiben az SZTE Biztonságszervezési Osztálya a jGYPK Hattyas sori épületében az egyetem tűzvédelmi megbízottai részére. Több mint száz érintett hallgatta a védelmi
szervezetek vezetői által tartott előadásokat.
Az előadók között volt: Rókus Imre tűzoltó őrnagy, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megelőzési osztályvezetője, Flórián Sándortűzoltó őrnagy, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadója, Horváth Róbert, az OMSZ vezető mentőtisztje, valamint Kónya /ózsef[ az SZTE Biztonságszervezési Osztály tűzvédelmi referense. A szakemberek egyebek mellett arról beszéltek, mi a
tűzvédelmi megbízottak szerepe a katasztrófavédelemben, ismertették
a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés rendjét, szabályait, valamint beszéltek a hatósági ellenőrzésre való felkészülésről, a tűzvédelmi bírságokról
és a tűzvédelmi megbízottak feladatairól, kötelezettségeiről.
A programot Szeged Megyei |ogú Város Önkormányzati Tűzoltóságának látványos tálcatűz-oltási bemutatója is színesítette, ahol a résztvevők megfelelő védőfelszerelések használata mellett kipróbálhatták a
tűzoltókészülékek használatát.

375 ÉVES AZ ELTE
jubilál a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem. Az intézmény jogelődjét 1635. május 12-én alapította Pázmány Péter esztergomi
érsek, és mint jezsuita akadémia jött létre. Hasonlóan a szegedi egyetemi kolozsvári jogelődjéhez, a Pázmány is kétkarú, tipikusan jezsuita
universitas volt bölcsészettel és teológiával.
A képzés célja akkor döntően a katolikus ellenreformációhoz a papi
értelmiség kinevelése volt, de ennél azért mégis sokkal több: a maradék,
a török által el nem foglalt Magyarországon az egyetemi képzés megindításának feladata is rá hárult - magyarázta lapunknak Szögi László, az
ELTE Egyetemi Könyvtárának főigazgatója. Egészen az 1773-as feloszlatásig tartották kézben a jezsuiták. Közben fokozatosan fejlődött ki a jogi
kara 1667-ben, az orvosi kara 1769-ben alakult. „Azt lehet mondani,
hogy ez az egyetem több mint két évszázadon át Magyarország egyetlen folyamatosan működő universitasa volt" - emelte ki a főigazgató.
Hozzátette: ebből a szempontból ez egy óriási jelentőségű intézmény,
hiszen a szomszéd országokban a középkor óta folyamatosan működtek
egyetemek - nálunk a történelmi körülmények ezt nem tették lehetővé,
de a Pázmánnyal az elmaradásunk csökkent a régió más államaihoz képest. A külföldi egyetemjárást egyébként ebben az időben mind a protestánsok, mind a katolikusok részéről vonalon nagyon jelentős maradt.
Az egyetem államivá vált hivatalosan 1777-ben, mikor Nagyszombatról
átköltöztették előbb Budára, majd 1784-ben Pestre. Ekkor mint négykarú, állami, birodalmi egyetem a Habsburg-monarchia négy legfontosabb egyeteme közé tartozott. A 19. században itt képezték az ország —
beleértve Erdélyt is - szinte teljes értelmiségét.
A reformkorban az egyetem némileg elmaradt a közép-európai fejlettebb intézményektől, különösen Bécstől, aminek óriási szerepe volt a
birodalomban, ezért vált szükségessé a magyar egyetem függetlenségének kimondása 1848-ban. 1860-tól mint magyar nyelvű állami egyetem az ország legnagyobb universitásává válik, miközben mellette létrejön a kolozsvári intézmény. A századforduló idején Európa tíz legnagyobb egyeteme közé tartozott óriási hallgatói létszámmal, rendkívül
erős és komoly infrastrukturális beruházásokkal. Virágkorát a dualizmus
második felében élte, amelyből tovább él a két világháború között is.
1948-ban a kommunísta-államszocialísta diktatúra idején az egyetem hallgatói összetétele kényszerből változik, 1949-től természettudományi karral bővül. A tanárok kvalifikációja változatlanul országelső
egyetemmé emeli. A rendszerváltás után szélesedik a struktúrája, csatlakozik hozzá két főiskola: a Bárczí Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola
és a budapesti Tanító- és Óvóképző Főiskola. Kari struktúrája átalakul.
1950-ben nevezték el Eötvös Lorándról, előtte 1921-ben Pázmány Péter nevét kapta. Ma nyolc kart számlál, és vitathatatlanul az ország első egyeteme, elsősorban a minősített oktatók száma, a doktoranduszok
száma, a doktori programok tekintetében - az ország zászlóshajója a
felsőoktatásban - összegzett Szögi László.
• Arany Mihály

Pályázati felhívás gyógyszerészeknek
A „Dr. Rácz István Alapítvány" pályázatot hirdet PhD-hallgatók, illetve három
éven belül PhD-fokozatukat elnyert gyógyszerész szakemberek számára. Rácz
István professzor emlékére a család által létrehozott magánalapítvány immár
harmadik alkalommal ajánl fel elsősorban gyógyszerész PhD-hallgatók munkájának segítésére pénzjutalmat, melyet pályázat alapján lehet elnyerni.
A pályázat leltétele: PhD-fokozat megszerzésére irányuló tevékenység vagy
3 éven belül elnyert fokozat.
A pályázathoz egy példányban csatolni kell: 1. az eddigi murtkásság rövid
összefoglalását, a további tervek ismertetését (max. 5 oldal), 2. szakmai önéletrajzot, 3. közlemények, előadások, pályamunkák felsorolását (külön mellékelni kell a legjobbnak ítélt publikációk kiilönlenyomatát), 4. célszerű támogató
javaslatot is mellékelni.
A dijai évente egy alkalommal, a Semmelweis-napon ünnepélyes keretek között adják át.
A pályázható díí összene: 100 000 Ft (adómentes).
A üálvizatok beadási határideje: 2010. május 30.
A pályázatokat a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetébe (1192
Budapest, Hőgyes E. u. 7.) Prof. Dr. Marton Sylvia kuratóriumi elnök nevére kell
eljuttatni 2 példány nyomtatott formátumban, illetve elektronikus úton (e-mail:
marsyl@gyok.sote.hu).
A nyertes pályázókat postai úton értesítik.
Idén első alkalommal kerül sor egy kiemelkedő munkát végző, de nehezebb
anyagi körülmények között tanuló gyógyszerészhallgató hasonló összegű jutalmazására is, amit egy nagylelkű adomány tesz lehetővé. A jelöléseket a hallgatói önkormányzat bevonásával a karok dékánjai teszik meg, és a nyertes kiválasztását az alapítvány kuratóriuma végzi. A díjátadás a fentiekhez hasonló körülmények között zajlik.
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A KAZINCZY-EREM,
AZ AVANTGÁRD MEG A SZÍNHÁZ
Cortva Tamás statiszta a színpadon, rendező az osztályteremben
A Juhász Gyulán végzett magyarorosz szakon, most elsőéves magyartanár mesterszakos hallgató
a BTK-n. A szép magyar beszéd
versenyen a zsűri egyhangú döntése alapján a legmagasabb
pontszámmal nyerte el a Kazinczy-érmet. Szeret tanítani, de az
irodalom is vonzza. Kedves Olvasó, engedd meg, hogy bemutassam Gortva Tamást...

Gortva Tamás
Kalocsán született 1987ben. 2005-ben Kiskőrösön
érettségizett a Wattay
Középiskola és
Szakiskolában. 2009-ben
diplomázott a jGYPK
magyar-orosz szakán,
jelenleg a BTK magyartanár
(MA) szakos hallgatója.
2010-ben a 38. Szép
magyar beszéd verseny
2010 első helyezettje,
Kazinczy-emlékérmes.
A X. országos anyanyelvtanítási versenyen I.
helyezést ért. Köztársasági
ösztöndíjas (2009/2010),
többszörös városi
ösztöndíjas, a jGYPK-n
2009-ben „Az év
hallgatója".

Szép magyar beszéd - a Kazinczy-éremről már középiskolában is
hallhatunk, az egyetemi verziójának pedig pontosan ugyanazok a
feltételei, mint a középiskolai Kazinczy-versenynek. Az a különbség, hogy nyilvánvalóan ide már
zömében képzett, média vagy magyar szakos hallgatók jelentkeznek
— magyarázza Cortva Tamás. Komoly szakmai zsűri előtt folyik a
megmérettetés, a zsűri elnöke Cósy
Mária, a hazai beszédkutatás kiválósága. A kétnapos, április 9-10-én
Egerben lezajlott versenyen először
a hozott szöveget kellett előadni, a
második napon pedig egy ismeretlen anyaggal kellett bizonyítani.

„Mintha színdarabot rendeznék.

Fotó: Segesvári Csábi

Általános Iskola igazgatóhelyettese, a Magyar Nyelvészeti Tanszék
módszertanoktatója készítette fel,
Tamás nem sokat pihent: az ELaz ő tanítási elképzeléseit vitte toTE-n rendezett X. országos anyavább Tamás.
nyelv-tanítási versenyen is első lett
„Egy magyartanárnak illik szénemrégiben, amihez már nem volt
pen
beszélnie" — válaszol Tamás
elég a szép hang és a jó kiejtés, az
arra
a
kérdésemre, hogy miért éróratartás pedagógiai, módszertani
dekelhet egy hallgatót a Kazinczyfelkészültséget is igényelt. Április
verseny. „De nem elég a szép kiej25-26-án negyvenperces órát keltés, érteni is kell, amit olvasol - ezlett tartania egy 16 fős gyakorlózel pedig már a szövegértés, az iroosztálynak - a sajtóműfajok témadalom területén vagyunk" — vezet
köréből az internetes hír műfaját
át Tamás egy másik területre. Mert
magyarázta a diákoknak interaktív
nyelvészet ide vagy oda, Tamás
tábla használatával. „Emlékezetes
valódi szerelme a tanítás mellett az
pillanat volt, mikor a verseny véirodalomtudomány. Mint mondja,
gén a sajtótól odajöttek gratulálni,
mindenképpen
szeretne tanítani,
mondván, ragyogó újságírókat nede már másodévesként elkezdett
velek majd nekik" - meséli Tamás.
kutatni is. Hamar rájött, hogy leg„A tanítási verseny két hónainkább az avantgárd irodalomhoz
pos felkészülést jelentett, százszor
vonzódik. „Képversek, hangversek,
átdolgoztuk az óratervet, kipróbálavantgárd irodalomtörténet, a
tam egyetemi csoporton, nyolcadiperformance-ok világa — ebből írkosokon többször is. Volt egy pillatam TDK-, majd OTDK-dolgozatot,
nat, amikor úgy éreztem, hogy
konferencia-előadásokat tartotszíndarabot rendezek: megtanultam. Tanítani is ilyesmit szeretnék,
tam egy negyvenperces színművet,
ezért a PhD-ban gondolkodom" aminek a másik felét improvizálni _
összegez Tamás.
fogja valaki. A darab végének annak kell lennie, amit a rendező: a
tanárnő és én megírtunk" — magyarázza az ifjú tanárjelölt.

A csend
és a fekete négyzet

Nem elég az ösztön
No de térjünk vissza a Kazinczy-éremre. Tamás már tavaly is
megnyerte a Kazinczy-verseny helyi fordulóját a IGYPK-n, de akkor
az OTDK miatt nem tudott elmenni.
Idén nem is akart jelentkezni, de a
pedagógusképző karról Rozgonyiné Molnár Emma, a bölcészkarról pedig Békésiné Fejes Katalin
ösztönözte. „Békésiné tanárnővel a
verseny helyi fordulóján ismerkedtem meg. Nagyon segítőkész, közel
harminc Kazinczy-érmest könyvelhetett már el - tudja, mire kell
odafigyelni, meg kellett fogadni
minden tanácsát a felkészülésnél.
Az ismeretlen szövegnél ugyanis
nem elég az ösztön" — tudtuk meg
Tamástól. Az anyanyelv-tanítási
versenyre pedig Zsiginé Sejtes
Györgyi, a luhász Gyula Gyakorló

„Olyan nincs, hogy valakinek
az avantgardról ne legyen véleménye. Vagy utálni lehet, vagy szeretni" - fejtegeti kutatási területét
Tamás. A művészetekkel való kapcsolata a zenével indult, általános
iskola elején kezdett el billentyűs
hangszeren játszani, azután magánének-, gitározás, rézfúvósok
következtek, még a citérát is kipróbálta egy napra a luhász Gyula
Napok egyik alkalmán. „Bachfüggó vagyok" — vallja be Tamás.
„Bach szerintem szenzációs, az
összes dolgozatomat, versenykészülésemet Bach tölti ki. Csak ha
sokat hallgatom, megcsömörlök
attól, hogy minden olyan tökéletes, matematikai pontosságú. Ezért
kipróbáltam mást is: Schönberg,
Hindemith, Kurtág zenéjét - minden olyat, amire azt mondjuk,
hogy hallgathatatlan. És eljutot-

„Idealista vagyok" — mondja
mosolyogva a Tamás. Eddig
mindig sikerült megtalálnia
az utat, hogy a művészetek
közelében maradhasson: zenélt, szavalt, statisztált a Szegedi Szabadtéri Játékokon, és
ma is statiszta a Szegedi
Nemzeti Színházban. „Ha valaki elhatározza, hogy ebben
a közegben szeretne dolgozni, és tesz is érte, nem csak
várja a sült galambot, akkor
sikere lehet. Amikor először
voltam kisgólya, az én főgólyám Kristóf István, alias
'Bambi fiú' volt, aki a Társulat
által előadott 'István, a király'-ban magyar urat alakított - ő szólt, hogy nem akarok-e statisztálni. Aki pedig
egyszer bekerül a színházba,
az könnyen a rabja marad:
idén a nagyszínházban játszott Aranycsapatban dolgozom változatos szerepekben a
focizótól a bulizó tömegig."
tam addig, hogy lohn Cage és 'A
csend'. Lehet úgy zenélni, hogy
egyetlen hang sem szólal meg?" —
fejtegeti Tamás. Párhuzamosan érdeklődött a festészet iránt is. A festészetben Piet Mondrian érdekli,
számára az ő képei képviselik az
„eszményi festményt". Itt Malevics
„Fekete négyzete" volt a csúcs —
meséli Tamás, aki párhuzamot vél
felfedezni a csend és a fekete
négyzet között.

A kép és a hang
és a vers...
Irodalomból sem a négyszer
négyes, páros rímbe írt versek érdekelték. „Képvers - találkozunk
vele már középiskolában is, általában Apollinaire-től 'A megsehzett
galamb és a szökőkút' az iskolapélda" — idézi fel irodalmárunk.
„Megismerkedtem Kassákkal, és eljutottam addig a képversek tanulmányozásában, ahol már nincs is

szöveg, csak képek egymás hegyén-hátán, mégis irodalom..." így Tamás. Másik ilyen mániája a
hangvers, amelyet Ladik Katalin
kortárs avantgárd alkotón keresztül ismert meg. Hogyan lehet képből hangot csinálni, hogyan szavalsz el egy képet? Érthetetlen, de
nagyon érdekes problémák - véli
hallgatónk. Mi az, hogy művészet
az avantgárdban? Miért művészet
egy fekete négyzet, miért zene a
csend? - szedi csokorba a kérdéseket Tamás.

Tartozik és követel
Művészetrajongó Kazinczyérmesünk egy hatszáz fős faluból,
Dunatetétlenből származik, BácsKiskun megyéből. Kiskőrösön (Petőfi.0 érettségizett közgazdasági
szakközépiskolában, korábban
pedig Dunaújvárosban még marketinget is tanult. Megkérdem, jól
értettem-e. „Azt gondoltam még
akkor, hogy pénzzel fogok
foglalkozni..." - mentegetőzik Tamás. „De számvitelen már a könyvelés első lépésénél lemaradtam,
nem akart menni a 'tartozik — követel' — már ekkor tudtam, hogy
ebből soha nem lesz pénzügy" legyint a hallgató. Párhuzamosan
járt szavalóversenyre, magánéneket tanult - a művészvilággal való kapcsolata már akkor megvolt...
Sokan kétkedve fogadták, mikor a
magyar szak mellett döntött, de ő
makacs maradt: csak azért is működnie kell. Soha nem tanult oroszul. Választani akart egy olyan
nyelv szakot a magyar mellé,
amilyen nyelvet még nem beszélt.
„Nagyon szeretek aludni, de ez
egy vágyálom. Három-négyórás
alvásokkal vagyok hét közben, sőt,
mivel szeretek a SZOTE-ban és a
jATE-ban előfordulni, még rontom
is a saját esélyeimet. A színházba
nézőként is gyakran járok, szeretem a hangversenyeket. Legszívesebben mégis a barátokkal beszélgetek egy sör vagy egy jó kávé
mellett" — mesél szabadidejéről a
Kazinczy-érmes.
o Arany Mihály
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A NYELV KINCS, A FORMA HATALOM
Békésiné Fejes Katalin fontosnak tartja, hogy a gondolatnak ritmusa legyen
Három diploma, harminc év
alatt huszonkilenc Kazínczy-érmes diák, több általános iskolai
tankönyv kiadása, sikeres és
folyamatos kutatások: Békésiné
Fejes Katalin szakmailag igen
sikeres múlttal büszkélkedhet.
És ez még nem zárult le: mint
mondja, ő itt lesz, amíg munkájára szükség van.
— Ön készítette fel Gortva
Tamást, aki nemrégiben a legmagasabb pontszámmal nyerte
el a Kazinczy-érmet a 38. Szép
magyar beszéd 2010 versenyen.
— A kollégáktól hallottam,
hogy Tamás tehetséges, ezért is
biztattam, hogy vegyen részt a
verseny a házifordulóján. Amikor
ezen továbbjutott, akkor kezdtem
el vele külön is foglalkozni. Az
egyetemi fordulóra ugyanis minden jelentkező saját maga készül
fel. Ez megmutatja, hogy a hallgató önállóan hogyan tud dolgozni, milyen típusú szövegeket
szeret, és azokkal hogyan tud
bánni. A háziverseny épp ezért
ugyanolyan rendszerben zajlik le,
mint az országos, tehát a versenyzők hoznak egy saját szöveget, mi
pedig adunk egy kötelezőt. A két
produkció alapján választjuk ki
azt a kettő hallgatót, aki továbbjut. A szervezőmunka az enyém,
de a kollégák nagyon sokat segítenek, már azzal is, hogy reklámozzák a diákok körében. Természetesen a kar segítségére is szükségünk van. Szerencsére a versenynek rangja van az egyetemen, a jutalomkeretet a dékáni
hivatal biztosítja könyvjutalom
formájában.
— A háziforduló után hogyan zajlik a felkészülés?
— Először is meg kell ismernem magát a hallgatót, kíváncsi
vagyok, hogy ki milyen élményvilágú anyagot választ magának.
Ezek után „edzéstervet" készítek,
igen sok szöveget adok nekik
otthoni gyakorlásra; igyekszek
különböző típusúakat bemutattatni velük. A gyakorlás során figyelünk egyrészt az artikulációra, és egyéb olyan, az előadó
megjelenésére vonatkozó részletre, hogy miként áll ki a közönség
elé, hogyan tartja kezében a szöveget, hogyan mondja be a címet, képes-e kapcsolatot teremteni a közönséggel. Másrészt, és
talán ennek van a legnagyobb
jelentősége, hogy hogyan dolgozza fel a versenyző a szöveget.
Tudnunk kell, hogy az országos
versenyeken alapvétőért a szöveg
értelmezésére helyeződik a hangsúly: hogyan építi föl a szöveg
gondolati ívét az előadó, és — ezzel együtt - hogyan szolgálja azt
az artikuláció. A tanári segítség
ahhoz kell, hogy a versenyző
egyéni elvárásai és képességei,
valamint a szövegben rejlő lehetőségek találkozzanak, a feladat
ugyanis a megfelelő bevezetés,
tagolás és lezárás eltalálása.
Ilyenformán a szövegek is versenyeznek egymással, ezért a hallgatónak ebben is gyakorlatot
kell szereznie, mert a döntőn az
ott kapott szöveget teljesen önállóan kell feldolgoznia.

Nyelvápolás
felsőfokon
— Hallgatói korábban is síkeresek voltak, 1980 óta Tamás

a huszonkilencedik
éremmel
jutalmazott
diákja. Ennyi év
után is töretlen
lelkesedéssel
végzi a munkáját?
- Amíg én itt leszek és ez az
én feladatom, addig változatlanul szorgalmazni fogom a hallgatók körében, hogy minél többen próbálják ki magukat ezen a
versenyen. Ez persze nem véletlen - azért az látszik a hallgatókon, hogy mekkora pozitívum,
ha meg mernek szólalni. Ez sajnos a képzésben nem kap akkora
hangsúlyt,
mint
amennyire
szükség lenne rá, ugyanis kevesebb a szóbeli vizsga, mint korábban, pedig társadalmi szinten is fontos, hogy a kikerülő értelmiség érthetően, szépen tudjon fogalmazni. A Kazinczy-versenyek egyik hozadéka, hogy
megtanulnak a versenyzők hallgatni, a szövegek iránti érzékenységükkel
párhuzamosan
egy olyan fajta belső hallás fejlődik ki náluk, amely a tudatos
szövegfelépítésben a későbbiekben sokat segít. Szerencsére jelentkezők mindig vannak szép
számmal — ez évente tíz-tizenöt
hallgatót jelent - , a közönség
talán lehetne nagyobb, de panaszra nincs okunk. Amit sajnálok, az az, hogy más karokról
nincsenek jelentkezők. Eredetileg ugyanis ez a pedagógusképzésben részt vevők versenye volt,
ma pedig már a felsőoktatásban
tanulók versenye, épp ezért a cél
már nem elsődlegesen a tanári
beszédre való felkészítés, hanem
általánosságban az igényes beszéd és szövegtolmácsolás igényének elsajátítása. Ez ily módon
több fiatal érint, olyan értelemben mégis kevesebb a jelentkező, hogy a kétszintű képzés bevezetése óta főként a BTK hallgatóira számítanak a kiírók. Bár, ha
valaki bejönne hozzám a TTIKról, hogy részt szeretne venni,
szívesen foglalkoznék vele.
- Milyen típusú
szövegek
kerülnek elő a versenyen?
- Eredetileg esszé szerepelt a
kiírásban, hiszen az, hogy valaki
hogyan tolmácsol egy szöveget,
szövegértelmezési munka, erre
pedig egy logikai felépítésű szöveg jobban alkalmas, mint egy
szépirodalmi. A Kazinczy-versenyek változtak az évek alatt, bővült a résztvevők száma, a kiírás
is módosult, de egyik központi
gondolata továbbra is a nyelvi
identitás erősítése. íróink, költőink közül sokan megfogalmazták
már, hogy milyen fontos az
anyanyelvünk megőrzése. Ennek
a versenynek véleményem szerint az a legnagyobb érdeme,
hogy évről évre megerősít minket a nyelvápolás fontosságában. Hiszen ez a nyelv csak a mienk, ezt őrizni kell, mert másét is
csak akkor tudja valaki tisztelni,
ha a sajátját megbecsüli és ápolja. Ezért ez a felkészítés a tanári
munkámnak nagyon fontos és
számomra szép része.

Tanárként akkor
és most
— A tanárságot mégsem az
egyetemen kezdte, előbb általános iskolai tanári, majd tanítói diplomát szerzett.
— így van, 1969-ben végeztem a tanárképző főiskolán Szegeden magyar-történelem sza-

Békésiné Fejes Katalin
Az SZTE BTK Magyar Nyelvi
és Irodalmi Intézet Magyar
Nyelvészeti Tanszék egyetemi docense 1946-ban
született Kecelen. 1969-ben
végzett magyar-történelem
szakos általános iskolai tanárként, 1972-ben szerzett
tanítói, 1977-ben magyar
szakos középiskolai tanári
diplomát. 1980-ban avatták egyetemi doktorrá,
1986-ban a nyelvtudomány kandidátusává,
2001-ben habilitált. Több
önálló tudományos könyv
és tankönyv szerzője. Házas, két gyermeke és öt
unokája van.
Fotó: Segesvári Csabi

kos tanárként, de nem kaptam
állást. Ezért levelezőn elvégeztem a tanítóképzőt Jászberényben, miközben adminisztrátorként, képesítés nélküli óvónőként dolgoztam. Szegeden tanítóhiány volt, ezért a diploma
megszerzése után rögtön munkába állhattam, és 1973-78 között a főiskola II. számú gyakorló
általános iskolájában tanítottam. Emellett tankönyvpályázatokon vettem részt, és amikor
meglett a kinevezett állásom,
akkor jelentkeztem az egyetemre, hogy magyar szakos középiskolai tanárnak tanuljak. A célom
az volt, hogy egyetemi diplomát
szerezzek, és ahogy szoktam
mondani, hogy az élet a legjobb
rendező. Nekem ugyanis egész
életemben igen nagy szerencsém
volt a tanáraimmal, magyar szakosként például Deme László is
tanított, sőt, nála írtam a szakdolgozatomat, majd doktorandusza lettem. Az ő biztatására
pályáztam meg a tanársegédi állást 1978-ban, amit megkaptam,
és azóta is itt vagyok az egyetemen.
- Manapság más helyzetben van a felsőoktatásban
dolgozó pedagógus,
mint kéthárom évtizede. Említette például, hogy kevés a szóbeliség
az egyetemen. Ez meglátszik a
diákok
nyelvhasználatában
vagy a tananyag
elsajátításában?
- A szóbeliség csökkenése
összefüggésben van a hallgatók
megnövekedett létszámával, hiszen ha sokan vannak, akkor
egyszerűbb az írásbéli vizsgáztatás. Ennek az a hátulütője, hogy
sajnos a mennyiség növekedése
sokszor a minőség rovására
megy. Nem a hallgatók hozzáállásával, igyekezetével van gond,
mert az alapvetően jó. Inkább az

Téves elképzelés, hogy aki
irodalommal és nyelvészettel
foglalkozik munkája során,
az mindenre vágyik szabadidejében, csak költészetre
nem. „Mindig van az ágyam
mellett egy verseskötet" mondja Békésiné Fejes Katalin. „Főként a kritikai kiadásokat szeretem, mert ott
nyomon lehet követni a költő
egyes változtatásait a versen." József Attila a kedvencei közé tartozik, ahogy Radnóti, Ady, Tóth Árpád is.
Egyik kedvence Az ember
tragédiája, de a kortárs irodalomba is szívesen beleássa
magát. „A versekhez való
hozzáállásom szeretném továbbadni a tanítványaimnak
is, remélem, sikerül a magot
elültetnem bennük."
a baj, hogy társadalmi elvárássá
vált, hogy diplomát kell szereznie mindenkinek. A magyar és a
kommunikáció szak pedig magában rejti azt a veszélyt, hogy ha
egy területen sem emelkedik ki a
hallgató, akkor ide jelentkezik,
mert úgy gondolja, hogy magyarul tud, beszélni tud, mi más kell
még? Általánosságban elmondható a fiatalok nyelvhasználatáról, hogy felgyorsult a beszédtempó, ami állítólag a társadalmi
gyors változások biológiai vetülete. Ez megjelenik a Kazinczyversenyeken részt vevők beszédében is, de egyébként nem tapasztalok nagy különbséget a
mai és az egy-két évtizeddel korábban jelentkezők nyelvhasználata között. Aki erre a versenyre
eljön, azok legtöbbje tisztában
van azzal, hogy mik a szép, az
érthető beszéd alapkövetelményei.

A fizikakönyvek
rejtélye
— Nemcsak tanár,
hanem
kutató is. Ezt a munkát még akkor elkezdte, amikor
általános
Iskolában
dolgozott.
— Kutatóként tanár vagyok,
tanárként kutató. Amikor egyetemre jártam, és közben általános
iskolában tanítottam, akkor döbbentem rá, hogy micsoda hatalom
a szintaxis, a forma. A tartalom az
elsődleges a megfogalmazásban,
de a forma változatosságával kifejezőbben lehet ezt a tartalmat
tolmácsolni. Deme László tanítványaként kezdtem odafigyelni arra, hogy milyen fontos a szerkezet
a nyelvhasználatban. Rájöttem,
hogy a harmadikos-negyedikes
diákjaim esetében nem tudom,
hogy milyen szerkezeteket használnak, logikailag hogyan tudják
összekapcsolni a mondanivalójukat. Ekkor kezdtem el felmérő feladatokat tervezni, az összes szöveget szintaktikailag elemeztem.
Ezek után kiterjesztettem kutatásaimat országos szintre, nem csak
állapot-, hanem folyamatfelmérést is végeztem, így kezdtem belemelegedni abba, hogy a szintaxison keresztül, ami objektív értékekben kimutatható, a Deme
László által kidolgozott szerkezeti
mutatókkal korrelációs összefüggéseket lehet találni.
— Ez miért fontos a tanári
munkában?
— Ha egy pedagógus megismeri ezeket a korrelációs összefüggésrendszereket a szerkezetek
mozgása terén, akkor irányítani is
tudja őket. Ha tisztában van például azzal, hogy a szintagmatikus
szerkezet és az alárendelő mondatszerkezetek párhuzamosan jelennek meg a gyerekek nyelvhasználatában, akkor azt is tudja,

hogy ha az egyiket fejleszti, a másik is fejlődik vele. Általános iskolai matematika- és fizikatankönyveket vizsgáltam olyan szempontból, hogy vajon a tankönyvszerzők mennyire ismerik a tanulók szerkezethasználati lehetőségeit, és mennyire igazodnak hozzá. Azt is észrevettem, hogy a
szerkezetek használata nagyban
befolyásolja azt, hogy a diákok
mennyire értik meg. Konkrét
elemzéseken keresztül mutattam
be, hogy például a fizikatankönyvek igen bonyolult szerkezeteket
tartalmaznak, ráadásul épp a definíciók esetében, amiket a diákoknak fejből kell megtanulniuk.
Ezeket jobban el tudnák sajátítani
a gyerekek, ha nem egy mondatba akarnának a tankönyvek belesűríteni minden információt. Persze ez nem azt jelenti, hogy csak
egyszerű mondatokban lehet fogalmazni egy tankönyvben, de
amikor egy definícióról van szó
vagy a tananyag olyan részéről,
amit azt akarom, hogy teljes egészében értsen a gyerek, akkor a
szerkezettel is segítení tudok neki.
Sikerélményem is van ezen a téren: 1978-ban egy, szegedi szerzők által írt fizikatankönyv szövegét megjelenés előtt átvizsgáltatták velem, és javaslataim közül
sok mindent beépítettek a végleges változatba.
- Kutatásának egyik területe a szociollngvísztíkaí
szempontú megközelítés a gyermekszövegek szintaktikai
összefüggésének vizsgálatában
matematikai statisztikai
módszerrel.
Ez mit takar?
- Ez egy olyan vizsgálat,
amely során számítógépre kódoltam tíz osztály 310 szövegét, amelyet közel háromezerből választottam ki. A kódolt anyagomon
egy amerikai szociológiai programot alkalmazva a korrelációs öszszefüggéseket meg tudtam állapítani. Olyan szociolingvisztikai
változók is bekerültek a kutatásba, mint a nemzetiségi hovatartozás, a szülők iskolai végzettsége, a
család anyagi helyzete, könyvvel
való ellátottsága. A korrelációs
vizsgálatban kiemeltem ezeket, és
megnéztem, hogy ezzel együtt
milyen szintaktikai jellemzők jelennek meg. Egészen finom grammatikai különbségek is kirajzolódtak az egyes csoportok között,
mint amilyen például a különböző
állítmánytípusok használati gyakorisága. Ezeknek az összefüggéseknek az ismeretében sokkal tudatosabbá lehet tenni a tanulási
folyamatok fejlesztését. Ha csak
megmondjuk a tanulóknak, hogy
egy-egy mondat nem jó a szövegében, vagy nem jó helyen van,
akkor nem fog fejlődni. A szerkezet logikai összefüggéseit kell
megláttatni velük. Mindig igyekeztem ezt hangsúlyozni a kollégáknak konferenciákon, előadásokon, hogy ez a gyakorlatban is
mégvalósulhasson. Manapság a
társadalmi értékrendnek kéne
helyreállnia, és ehhez az is hozzátartozik, hogy tisztában legyünk
vele: a mi nyelvünk és kultúránk
üde színfolt az európai palettán.
Én abban hiszek, hogy ha a saját
fiatalságunkat nem tudjuk arra
megtanítani, hogy azt értékelje,
ami a mienk, akkor nem tudom
elképzelni, hogy a másét tisztelni
tudja.
oTóth Ilona

?
SHAKESPEARE-TOL A SUCABABES-IC
Nyári fesztiválajánló a teljesség igénye nélkül
Lassan, de megállíthatatlanul közeleg a nyár, s a nyárral évről évre
a fesztiválok is megérkeznek. A Tisza partjáról három fesztivált emelünk
ki, de akinek ez kevés, találkozhat velünk Gyulán a Shakespeare Fesztiválon, ott leszünk a RockTiszakécske koncertjein, az újraéledő Művészetek Völgyében és ahol csak lehet, ameddig testünk, lelkünk és pénztárcánk engedi.
Tolnai Világlexikona - A szegedi MASZK Egyesület idén kettős évfordulót ünnepel: egyrészt 20 éves lesz a THEALTER Fesztivál, másrészt
70 éves Tolnai Ottó, a MASZK Egyesülethez sok szállal kapcsolódó Kossuth-díjas vajdasági író-költő. Ennek megfelelően a 2010-es programot
a Tolnai-életmű jegyében tervezték meg, a fesztivál által menedzselt
előadások inspirálója Tolnai Ottó munkássága. A felkért alkotók új előadásaikkal egy-egy (színházi) szócikket készítenek el ebből a színes,
gazdag, sokkötetes gyűjteményből. Természetesen, ahogy más alkalmakkor Is, már kész előadások is érkeznek Szegedre, valamint retrospektív programsorozat keretében az elmúlt 20 év több kedvenc előadóját, csoportját láthatja viszont a közönség itthonról és külföldről.
Mi vagyunk a Motörhead — „Mi vagyunk a Motörhead, és rock n'
roll-t játszunk" - a banda szerény koncertnyitó-mondata idén a Hegyalja Fesztiválon hangzik majd el. A visszatérő decibelkirályok mellé először hegyaljázók is érkeznek: a Roots Manuva a brit hip-hopban vált
legalább annyira alappá, mint Lemmy Klimstercsapata a metállá gyorsított rock n' rollban. A Budapest Bártól kezdve a Csík Zenekaron át
egészen a klasszikus Tankcsapdáig a hazaiak sem maradnak ki a pörgésből. A program szinte teljes, és már olvasható a fesztivál honlapján.
Egy biztos, az alapkép az idén visszaáll, a keményebb fesztiválarcok
Tokaj felé veszik az irányt.
Europe és Sugababes a SZIN-en — Már a nyolcvanas évek elején
se tudtam mit kezdeni a svéd popipar remekeivel. Valahogy úgy voltam velük, mint a vattacukorral, túlságosan édes, beleragad a fogamba, és mindent összeken. Persze értem a szervezők elképzelését, a korábbi évek bebizonyították, hogy ezekre a bandákra a megszokott
fesztiválrajongókon túl bejön pár ezer egynapos néző is. A két „sikerzenekar" mellett néhány megszokott SZIN-es zenekar szerepel az előzetes, de korántsem teljes listán: Russkaja, Paso, Csík Zenekar és a többiek, de őket több más hazai fesztivál műsorában is megtalálhatjuk.
Bízunk benne, hogy a beígért tematikus napok, mint a szerdai világzenei nap kielégítik az Europe zenéjénél azért többre vágyó érdeklődőket.
VI. Shakespeare Fesztivál - Gyula, július 5-17., RockTiszakécske Tiszakécske, július 8-11., Hegyalja Fesztivál — Tokaj, július 14-18., Thealter Fesztivál - Szeged, július 16-25., Művészetek Völgye - Kapolcs, július 23.-augusztus 1., SZIN - Szeged, augusztus 25-29.

Papp Máté

Papp Máté

Be szép az este,

Nem alkothatlak

égre van festve!

Idézlek

Az est

Csoda

Nem formálhatlak

Oda mázolta,

Csodállak

vágyból kigyúrta
álmunk anyagát,

E versben téged

holdnak sugarát

Idéznek

dolgozta össze

Szótlan szavaim

kezének össze-

Csodának

szorított űrje,

Lázár Berice András

melyen átszűrte
magát.

Törje ketté

És most csak pingál,

Medina Carmennek, egy fénykép alá

csak pingál...

Laczkó Edit

Tiílnyom(ás)
Túl erősen írók.
új lapot kezdek, de előttem áll minden,
Amit eddig írtam.
Hiába cserélek tollat.

Kinyílt aztán az utolsó ablak is.
Ez legalább is, ahogy egy megcserélt
beszédhang a hallójárataimban,
nem marad magában egyszerű tény.
Semmit sem követeltem,
így aztán nem kaptam semmit.
A kezdetektől ez volt a terv.
Egy délelőtt kettétörése

Nyoma marad.

szavakkal vagy éppen azok nélkül.

Laczkó Edit

Csak a hajadban vagyok

Kormányos
A terveim sikerülnek,
ha akarom, ha nem.
Azzá leszek, akivé mindig is lenni akartam,
ha akarom, ha nem.

o Petró János

Van mitől félnem.

VARGA KATALIN BALLADAJA

Szabó Pál

For Time(a)
Kölcsönkérted a tollam, egész nap az ujjad ölelte,
írtad a jegyzeteid. Most, ha elővehetem,
szinte kezembe kezed fogom, általa(d) írok ezen túl.
íme e toll csoda, kincs, s mint Te: varázserejű!

egészen biztos ma is,
fekete, mint egy kémény szája.
Felkötve jobban áll.
A telefonkagyló túlsó
végéről tényleg csak
a beszédhang, a te hangod.
Könnyebb, mint egy kora nyári este.
Nincsen benne lopás.
Tisztább, mint egy tómeder,
fenyőktől beárnyékolt vízpart.
Nem akarok többet
az ablakokkal

Leoninus-disztichon
— Babits Mihály születésének 125. évfordulójára
Kölcsönkérted a tollam, egész nap az ujjad ölelte,
írtad a jegyzeteid. Most, ha elővehetem,

Szokatlan párosítással találkozhatunk a film esetében. Románangol koprodukcióról van szó ugyanis, melynek erdélyi szereplői a
film nagy részében magyarul beszélnek, a rendező viszont az angol
Peter Strickland. Az első filmes rendező, aki egyébként íróként is
jegyzi a filmet, jól adja vissza az erdélyi légkört, így a film hangulata méltó a címbéli megnevezéshez: kellően balladai, borongós atmoszférával találkozhatunk, valamint ezt a sötét légkört a minimális,
ámde baljós hangvételű zenehasználat is felerősíti. A történet pedig
tragikus kimenetelével szintén az említett műfajt idézi.
Igazán korrekt alkotás a Varga Katalin balladája, de néha mégsem képes magával rántani a nézőt az erdélyi környezetbe, talán éppen a sokszor használt tájképsnittek miatt is, amikkel az alkotók néha éppen az ellenkezőjét érik el. Ennek ellenére figyelemreméltó alkotásról beszélhetünk, tudniillik a nemzetközi szakma ez idáig többszöri elismeréssel jutalmazta a filmet: az Európai Filmakadémia a rendezőnek ítélte a legjobb első filmesnek járó díjat, míg a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon Ezüst Medve-díjjal jutalmazták kiemelkedő
hangtechnikáját.
Varga Katalin balladája — színes, magyarul és románul beszélő román-angol koprodukció, 2009. Rendezte: Peter Strickland
o Hrivnák Anita

szinte kezembe kezed fogom, általa(d) írok ezen túl.
íme e toll csoda, kincs, s mint Te: varázserejű!

Balogh Gyula

Évek óta

foglalkozni.

Törje ketté a hajad hullámzása
a nyarat.

Pál Sándor

Szabó Pál

Varga Katalin erdélyi feleség, akinek tíz éve rejtegetett titka miszerint nemi erőszak áldozata lett — napvilágot lát, ezért amikor
férje megtudja, hogy gyermeküknek nem ő a vér szerinti apja. útjára bocsátja az asszonyt és a fiút. Katalin fogja a gyereket, és elindul,
hogy bosszút álljon az embereken, akik tönkretették az életét. Hosszú
útjuk erdélyi tájakon át vezet, amely során a néző igazán szép életképeket kap az ottani életről és magáról a hegyvidékről, habár ez
utóbbi sokszor indokolatlanul szerepel a filmben.

íj

mi

IRODALOM

Egyébkéntsanyi
Kedves,
a telefont vetted fel helyettem. Egy
helyre szült minket a busz, én pedig
már odabent megtudtam, hogy még egyszer
kell a szemed, hogy kitartsak még egy hétig.
Beelőztél. Tíz másodpercem volt, hogy
szóljak. Rengeteg idő. Persze, az

Evek óta fáradt olaj itatja kezük,

ember telhetetlen. Kellett volna a tizenegyedik.

Tüdejük üszkös, a füst marja szét.

Már tátva a száj, levegő garaton át, de csillan

Az idő, mint az ingaóra ónja

a mobil, mondod bele: szia, száj összecsuk, s a

Lóbál fejük fölött -

levegő hiába dörömböl a fográcson. Szólni akart.

Napra nap, az alkony estbe,
Az éj hajnalba lendül tovább.
De ez a reggel más, az ünnepé.
Ma csak a gépek gyűrik
Formába az anyagot,
A munkásderék megpihen.
A satupad és kemény vasak helyett
Ma a családdal diskurál,
A bütykös kéz kölni-!

Kalács-!

Azt, hogy
egyébkéntsanyi, szakod?, táncolsz-e amúgy, én igen, bár
amikor mi ketten, annyira nem tűnhetett fel. Csalódottan
és mérgesen fordul vissza a levegő,
és beköltözik a gyomorba meg a szívbe,
hogy ott nehézkedjen,

bosszúból,
hogy nem mehetett ki hozzád.

Cinkosod a mobil, az utca ami lenyel, a lábaid,
az Isten, és még

Fenyőillatú! S keresztet vet

ki is röhögnek.

Az asztal felett.

Öröklakás lett a szív és a gyomor.

KULTURA

KIKOCKÁZOTT ELET

BUDAPESTI VENDECJATEK
A KISSZÍNHÁZBAN

Szakács Nóra fotókiállítása május 12-ig látható a TIK-beri
Első önálló kiállítása a SZTEageban volt, a május 5-én a TlK-ben
megnyílt ennek kibővített változata, nyáron Cambridge-ben
lesznek láthatók a képei. Sikerei
ellenére mégsem tervezi, hogy
ebből fog később megélni: matematikus akar lenni, akinek a
fotóit megnézik az emberek.
Nagy a veszélye annak, hogy
amikor valaki elmélyed a szakmájában - akár már egyetemista korában is - , „szakbarbárrá" válik,
és nincs ideje vagy energiája arra,
hogy más irányba is képezze magát. Szakács Nóra nem esik ebbe a
hibába: harmadéves matematika
szakos hallgató, de természettudományos érdeklődése mellett
mindig is vonzották a társadalomtudományok és a művészetek is.
Utóbbit nem hátráltatja^ hanem
inkább segíti a matematikai előtudás; ahogy Márkus Róbert genetikus, fotóművész felhívta rá megnyitóbeszédében a figyelmet: „A
tudományos szemléletmód abban
segít a művészetnek, hogy lecsupaszít, és segít a lényegre koncentrálni. így bontakozik ki Szakács Nóra rendkívüli tehetsége is:
a matematikai gondolkodásból
származó precizitás segítségével
képes a láthatatlant megmutatni."
Az Egyetemi Tavasz keretében
látható kiállítás témája ugyanis
nem egy konkrét, hanem az általánosságban vett modern ember
életének állomásai a születéstől a
halálig. Nem olyan értelemben
vett stációk ezek, amelyeket eseményekhez tudunk kapcsolni:
nem diplomaosztó, esküvő vagy
temetés van a képeken. Az élet
egyes szakaszaiban jellemző
problémák, egy-egy időszakhoz
köthető érzelmi reakciók jelennek

A matematikus Szakács Nóra kiállított képei között, fotó. Segesvári Csaba
meg vizuálisan a fotókon. „Vallomások nevet adtam a kiállításomnak, és van is egy azonos című
kép, ez az utolsó előtti, a halál
előtti állomás" - meséli Nóra.
„Evvel próbáltam utalni arra,
hogy ez a huszonnégy kép visszatekintés az élet pillanataira, úgy,
ahogy utólag gondol vissza rájuk
az ember." Ezek közül néhány
igen egyértelmű, cím- és vizuális
megfogalmazását tekintve egyaránt, Az anyaméhben, a Születés
vagy az Idő I.-II.-III. képek mármár didaktikusán tálalják a mondanivalót. Mégis, ezek talán még
megrázóbbak és erősebb érzelmi
reakciót váltanak ki, mint a kevésbé egyértelmű fotók. Utóbbiak
mintha olyan érzelmeket, benyomásokat akarnának közvetíteni,
amelyek nem erős lenyomatot
hagynak az emberben, csupán

sejtelmest, gyakran többértelműt.
Márkus Róbert épp ezt említette a
kiállítás egyik pozitívumaként:
gondolati és technikai többrétegűség jellemzi a fotókat.
„Körülbelül fél évet dolgoztam ezen a kiállításon, és sokat
gondolkoztam azon, hogy az
egyes érzelmeket hogyan tudnám
a legérzékletesebben bemutatni"
- mondja Nóra. „Annak, hogy a
legtöbbször én vagyok a modell,
többek között az is az oka, hogy
én pontosan tudom, hogy mit
akarok kifejezni, nem kell elmagyaráznom még másvalakinek,
aki esetleg félreérti azt."
Nóra hobbiból kezdett el fotózni. Édesapja adta kezébe a
fényképezőgépet, aki maga is szívesen foglalkozott ezzel. „Érdekelt
a dolog, ezért elkezdtem képezni
magam. Sosem jártam tanfolyam-

í

ra, főként folyóiratokból és az
internetről tanultam" — árulja el a
fiatal tehetség. „Olyan értelemben
vett szakmai segítségem nincs,
hogy egy profi fotós egyengetné
az utamat, de gyakran kapok visszajelzéseket azoktól, akik hozzám
hasonlóak: amatőrök, esetleg elvégeztek egy-két tanfolyamot, de
főként saját magukat képezik."
A kiállítást - mint elmondta Sófi Józsefnek köszönheti. „Ő
szervezte meg, hogy megnyílhasson ez a kiállítás, hasonlóan ahhoz, amit a SZTEage-ben lehetett
látni" - mondja Nóra, akinek
Márkus Róbert és Bubla Éva képeivel együtt - szintén az SZTE Sófi
józsef a Szegedi Tehetségekért
Alapítvány közreműködésével nyílik
tárlata
augusztusban
Cambridge-ben.
oTóth Ilona

REGESZ, MUVESZ ES PEDAGÓGUS

A budapesti Katona józsef Színház vendégelőadását, Csehov Ivanov
című művét láthatta múlt kedden a szegedi közönség.
Ivanov 35 éves korára elveszti korábbi lelkesedését, munkakedvét,
szinte csak várja, hogy teljenek a napok, és történjen már végre valami
az őt körülvevő, fojtogató környezetben. A darabban végig keresi a választ a miértekre. Az őt alakító Fekete Ernő úgy formálja meg ezt a figurát, hogy abból világosan látszik, még ha lehetne sem igazán akarna
szabadulni ebből a fásult állapotból, igazából még az sem hatja meg,
hogy a felesége halálos beteg.
A Khell Zsolt tervezte díszlet is segíti a színészeket, hogy még nyomorultabbul és fojtogatva érezzék magukat ebben a közegben. A szereplők lakóhelyéül régi művelődési házakat idéző teret álmodott meg
Khell. Egy hatalmas tér, amiben szinte semmi sincs, egymásra halmozott
székek, egy zongora, szegényes bútorok. Ez a megoldás egyrészt praktikus, a darabon belüli helyszínváltozásokat egyszerűen a bútorzat átrendezésével lehet jelezni. De ez a tágas tér olyan szempontból is jól működik, hogy olyan, mintha szabadságérzetet sugallna, szinte mondja is
az ember magában: „De jó, hogy miiyen sokfelé lehet itt menni!", ám
mindeközben rájön, hogy hazugság az egész, csak ez van, és sehova sem
mehet innen. Ahogy megszületik a nézőben ez a felismerés, szinte rá is
rátelepedik az a mozgásképtelenség, ami az összes figurát uralja.
Ivanovot az őt körülvevő emberek sem tudják meghatni, halálos beteg felesége, az őt kezelő doktor, nagybátyja vagy barátai sem. Az
egyetlen figura, akiről úgy tűnik, neki sikerülhet, nem más, mint Ivanov
egyik barátjának, Lebegyevnek a lánya. Szása szerelmes Ivanovba, kvázi a férfi elveszettségébe szeret bele, úgy érzi, az az életfeladata, hogy
szerelmével visszaadja a rég elvesztett életkedvet. Szását az előadásban
lordán Adél játssza. Alakításában egyfajta kettősség fedezhető fel. Egyrészt ő az egyetlen, aki szembeszáll az Ivanovra irányuló rosszmájú
pletykákkal, ekkor egy öntudatos, határozott nőnek látszik. Viszont
amikor kettesben marad a férfival, előbújik belőle a kislány, az a kislány
aki a lehető legnagyobb rajongással tekint még erre a megsavanyodott
férfira is. Ezekben a jelenetekben a lány butácskának látszik.
Az este legjobb alakítását Bezerédi Zoltán tudhatja magáénak, ő
Lebegyevet formálja meg. Mindegyik jelenetben, amiben szerepel,
érezhető, hogy húzza magával kollégáit is. Mellette még Nagy Ervin az,
aki láthatóan belead mindent, hogy az előadás minél jobban sikerüljön.
Ascher Tamás rendezésében dicsérendő az az aprólékosság, amivel
még a legapróbb dolgokra is odafigyel, például ha a színészvezetést
vizsgáljuk. Még azokban a jelenetekben, melyekben tíznél több színész
van egyszerre jelen, sem lehet találni olyan pillanatot, amikor bármelyikük is kiesne szerepéből, mindegyikükben látni, hogy az adott figura jól
felépített, múltjuk, jelenük, jövőjük ott csillog szemeikben.
• Petró Julianna

ESTI FÉNYEK A KASS GALÉRIÁBAN

László Gyula-emlékkiállítás a Móra-múzeumbari
Száz éve született László Gyula,
a kiváló egyetemi professzor,
aki egyben a 20. század egyik
meghatározó portrégrafikusa és
régészegyénisége is, a kettős
honfoglalás elméletének kidolgozója. Április 22-én megnyílt
az életműve előtt tisztelgő emléktárlat a szegedi Móra Ferenc
Múzeumban.
A Hunor és Magyar nyomában címet viselő emlékkiállítás
anyaga László Gyula festményeit,
rajzait, grafikáit, illetve ásatásaiból válogatott eredményeit vonultatja fel, mintegy szemléltetve azt, hogy életműve milyen
szerteágazó értékeket hordoz
magában. A kiállítás megnyitóján beszédet mondott Zombori
István megyei múzeumigazgató
mellett Trogmayer Ottó régész,
nyugalmazott igazgató. A rendezvény különlegességéhez ez
alkalommal hozzájárult az is,
hogy a megnyitón megszólalt a
legendás régész fia, László Zoltán
is.
„Én csak mint a fia tudok beszélni édesapámról, hiszen nem
vagyok szakmabeli. Az utóbbi
időben valóban elsősorban a
kettős honfoglalással kapcsolatban említik édesapám nevét, de
igazándiból harminc évvel azelőtt már megírta A honfoglaló
magyar nép élete című könyvét,
amit alapműnek tartanak ebben
a szakmában. S szintén egyértelmű, hogy nyugdíjazásáig az

István-emlékévben felkérést kapott arra, hogy a Magyar Szent
Koronát mint tudós megtekinthesse és véleményezhesse. De
más tudósok is lehetőséget kaptak ekkor, többek közt a szegedi
ásványtanos, mínerológusprofesszor, Koch Sándor, aki a koronán lévő ékköveket tanulmányozta. Aztán a korona vándorútra indult, majd 1978-ban hazatért. És ekkor a Móra Ferenc Múzeum igazgatójának javaslatára a
két tudóst felkérték, hogy tartsanak előadást a Szent Koronáról
Szegeden. Mai napig emlékezetes
Trogmayer Ottó és Zombori István a megnyitón, fotó. segesvári Csaba a múzeum dolgozói számára az
alkalom, mikor díszteremben
„Gondolják el, már harmincéves
egyik legszuggesztívebb pedatöbb mint kétszáz ember lógott
korában egyetemi tanár volt Kogógus volt. Nem zavarta az, hogy
fürtökben, és feszült figyelemmel
lozsvárott, s úgy néztünk fel rá,
voltak, akik nem hittek neki, és
várta az előadást. „A kollégáimmint egy Atyaúristenre. De mikor
akik megcáfolták gondolatait" mal mai napig emlegetjük,
őfelette is elszállt az idő, meg minyilatkozta lapunknak a legenahogy
megállt, és csillogó tekinfelettünk
is,
akkor
megközelítetdás régész fia. „Úgy gondolom, a
tettel a közönség felé fordult, s
tük egymást, és akkor elmesélte,
régészetben nagyon előrevitte őt
azt mondta: Barátaim, amiről ma
miért hagyta abba a művészet
az, hogy művészként gondolkoitt beszélni fogunk, ez nem egy
művelését... Leonardóhoz képest
dott, az, hogy csodálatos intuíciő úgy érezte, hogy nagyon picike régészeti lelet, ez nem egy ötvösóval rendelkezett."
tárgy, ez a Magyar Szent Korona.
pont, és ezért befűtött a fürdőszoTrogmayer Ottó személyes élÓriási volt a lelkesedés, hiszen
bába több mázsa rajzával. Kiváló
ményeiből táplálkozó beszédéből
akkoriban
ezt a koronát mindenművész
volt,
de
én
inkább
mint
megtudhattuk, hogy annak idején
nek
mondták,
csak Magyar Szent
pedagógusról
és
mint
régészről
László Gyula döntő szerepet játKoronának nem" - mondta az
tudok beszélni" - folytatta.
szott abban, hogy a történész
igazgató. „Ez egyike azon sok
„Nagyszerű pedagógus volt, mert
szakmát választotta, de pont azért
kedves
emlékeknek, ami nekünk
lelkileg
bevonta
a
gondolkodásba
nem lett népvándorláskorral fogLászló Gyulát ideköti."
a hallgatóságát."
lalkozó régész, mert úgy érezte,
A kiállítás megtekinthető
László Gyula már akkor mindent
Zombori István ezenfelül fel2010. augusztus 30-ig, hétfő kitudott a szkítáktól a honfoglaláhívta a figyelmet arra is, hogy
vételével, naponta 10-17 óráig.
sig. „Fantasztikus magasságban
László Gyula a középkori magyar
állt felettünk" — mondta a múze- ötvösművesség és fémművesség
um nyugalmazott igazgatója.
ismerőjeként 1938-ban, a Szent
o Bakó Margit Szibilla

Április 23-án megnyílt Székó Gábor szegedi szobrászművész Esti
fények című kiállítása a Kass Galériában. A szobrokat május 23-ig
láthatják az érdeklődők.
Az Esti fények kiállítás darabjai szabályos, többnyire kisméretű
kődarabkákból összeállított, geometrikus formákba zárt szobrok,
melyek nem tudnak magukba zárkózó, hideg kőtömbök maradni a
különleges, mégis egyszerű megoldásoknak köszönhetően. A szobrok
belső világítást kaptak áramforrások és az alkotások mozdulatlanságát kimozdító, élő, változó gyertyavilág segítségével. Az alkotások a
kortárs művészetet képviselik, és ugyanúgy kapcsolódnak a legmodernebb tendenciákhoz, mint az archaikus gyökerekhez, az ősiséghez. A dilemmát itt a határterületek körvonalazása okozhatja, elvégre a kiállítás megnyitóján is elhangzott, hogy a művész a szakmája
értője, kedvelője, és maga dolgozik művein, nem felbérelt munkásokkal fejti ki a kő üzenetét, s kis méretük ellenére a monumentális
benyomást keltő alkotások nem elképzelhetetlenek nagyobb területet kitöltő művekként. A Tér és Forma Építészstúdió közreműködőjeként Székó Gábor egyébként csatlakozott a város köztereinek felújítási folyamataihoz, tehát jelenleg folyamatban lévő alkotásait a későbbiekben Szeged felújított terein láthatunk majd. A Szegeden 70es évek óta tevékenykedő iroda neve egyébként a Dél-Alföldön megannyi műemlék felújításához kapcsolódik, többek között például a
szegedi vár munkálatait is ők jegyzik.
Ibos Éva művészettörténész, a Móra Ferenc Múzeum képzőművészeti osztályvezetője nyitotta meg a kiállítást, aki kollégájával, Nátyi
Róbert művészettörténésszel együtt hangsúlyozta, hogy ezzel a
tárlattal is szeretnék a modern művészetet még közelebb hozni a szegedi közönséghez.
o Bakó Margit Szibilla

KULTÚRA

t
SZAVAZÁS KÖZÖNSÉGDÍJRA!
A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája az egyetemi
polgárok szavazatai alapján minden színi évad végén közönségdíjat ad
át egy arra érdemes színművésznek, aki a Szegedi Nemzeti Színház
prózai tagozatának tagja. Kérjük, szíveskedjék leadni szavazatát az idei
évadban legjobbnak ítélt művészre 2010. május 26-án 16 óráig az SZTE
Kulturális Irodában személyesen (Honvéd tér 6.), telefonon (4045, 544045) vagy e-mailen (tajtig&rekt.u-szeged.hu).

BÁLINT SÁNDORRA EMLÉKEZNEK
A MÓRA-MÚZEUMBAN
Harminc évvel ezelőtt hunyt el a 20. századi magyar néprajzkutatás
meghatározó alakja, Bálint Sándor. A tudósra május 10-én, hétfőn 15
órától felolvasóüléssel és kamarakiállítással emlékeznek a szegedi Móra
Ferenc Múzeumban.
A konferencián Zombori István megyei múzeumigazgató köszöntője után Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök, Erdélyi Zsuzsanna Kossuth-díjas néprajzkutató, Barna Gábor, az SZTE néprajzi tanszékének vezetője és Székely Anna néprajzkutató emlékezik Bálint Sándorra.
Bálint Sándor szegedi néprajzkutató az egyik utolsó magyar polihisztor. A szegedi egyetem néprajzprofesszoraként dolgozott, míg
„rendszerellenes izgatás" vádjával felfüggesztett börtönbüntetésre
nem ítélték vallásos meggyőződése miatt. A vallásos néprajz területén
végzett munkássága nemzetközi jelentőségű. Szeged és a szegedi
nagytáj, „a szögedi nemzet" népi kultúrájának, művelődéstörtének, a
vallásos népéletének legalaposabb ismerője volt.
Hagyatékát, kéziratait, levelezését, ponyvagyűjteményét, szentképanyagát, szakrális tárgyait, bútorait és könyvtárát a szegedi Móra
Ferenc Múzeum 1980-ban vásárolta meg az örököstől.
Az emléknapon látható kamarakiállítás Bálint Sándor muzeális
gyűjteményének szakrális műtárgyanyagából mutat be egy szűk válogatást. A tárlaton a barokk ereklye- és szentképkultusz, a népi vallásosság értékes művészeti formái, tárgyai, szentkép-grafikák, illetve
kisnyomtatványok jelennek meg.
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Cyógyteaest a Cyógyszerésztudomáriyi Karon
Teakóstolással egybekötött előadásokat hallhattunk a gyógyteák jótékony hatásairól április
28-án az SZTE Gyógyszerésztudományi Karán. Az előadások
után a Kabay Patika munkatársai pedig igazi bemutatót tartottak a látogatók számára a hazai gyógyteakínálatból.
A gyógyhatású teákról sokaknak a kínai zöld tea juthat először
eszébe, viszont a gyógynövények
tárházának akár csak felületes feltérképezése után nyilvánvaló,
hogy megannyi, az orvostudomány által is elismert, jótékony
hatású készítmény létezik. Viszont
nagyon fontos a mennyiséget és a
minőséget szem előtt tartani ezek
fogyasztásánál, pontosan utánajárni, mire is hatnak szervezetünkben, és milyen esetekben
nem ajánlott a fogyasztásuk. Egyáltalán nem mellékes tényező, mit
és hogyan fogyasztunk, hiszen a
gyógynövényekre is igaz a mondás, miszerint jóból is megárt a
sok.
Az SZTE Gyógyszerésztudományi Karának első emeleti előadótermében két előadást is hallhattunk április 28-án a témával kapcsolatban. Az este Gáspár Róbert
egyetemi docens megnyitóbeszédével indult, majd elsőként
Klukovits Anna egyetemi tanársegéd, a Gyógyszerhatástani és Bíofarmáciai Intézet munkatársának
előadását hallhattuk az alvászavarok
kialakulásáról,
súlyos
egészségügyi következményeiről.
Lényegében egy önmagába viszszatérő körként vázolta a hallgatóság számára azt a folyamatot,
amibe bárki könnyedén belekerülhet, ha életritmusa rendszertelenné válik, illetve ha következet-

A gyógyteák segítenek az egészség megőrzésében. Fotó. sxc.hu
len vagy túlzott gyógyszerfogyasztással próbálja helyrehozni
egészségi állapotát. A gyógyszerszedés szigorú szabályairól sokszor megfeledkeznek a betegek,
így könnyen a függővé válhatnak, akárcsak az alkohol- és nikotinfüggők.
Az alvás és ébrenlét zavara,
illetve a kóros alvászavar között
persze különbség van. Az enyhébb alvászavart ugyanúgy kiválthatja az időzónaváltás vagy
egy családi trauma, illetve egy
stresszes vizsgaidőszak vagy
váltott műszakban történő munkavégzés. De ezek még mindig a
könnyebben visszafordítható állapotot jelentik, míg a kóros alvászavaroknál az orvostudomány gyakran a gyógyszeres kezeléshez fordul. Bár létezik nem

gyógyszeres terápia, de ehhez
nagy önfegyelem szükséges.
Még a kóros állapoton is tud segíteni, ha minden este igyekszünk azonos időpontban lefeküdni, és a napi problémákat távol tartjuk az otthonunktól, vagyis ügyelünk az otthonunk
nyugalmára, higiéniájára és arra, hogy napi elfoglaltságaink
között a testmozgást is beiktassuk.
Csupor
Dezső,
a
Farmakognóziai Intézet munkatársának előadása már inkább a
gyógyteákkal foglalkozott. Indításképpen elhangzott a sokakat
foglalkoztató kérdés: vajon szükség van gyógyteákra? Tény, hogy
egyre korszerűbb gyógyszerek
vannak, így bár csökkenő, de még
mindig valós igény van rájuk. És

sokszor a civilizációs betegségekben szenvedőknél ésszerűbb a
természetes hatóanyagok alkalmazása a szintetikus gyógyszerekkel szemben, mivel esetenként
ezek ugyanolyan hatékonyak a
bél-, szív- és érrendszeri, illetve
gyulladásos betegség kezelésére.
Mindent összevetve a gyógytea,
amellett, hogy elérhető áron juthatunk hozzá, rengeteg pozitív
tulajdonsággal bír. Egyfelől valódi ceremóniával készül, hiszen teája válogatja az elkészítési és
szervírozási módot, másfelől nem
okoz függőséget, hacsaknem
visszavonhatatlanul becsempészi
magát hétköznapjainkba, különféle élethelyzetekben és időpontokban.
• Bakó Margit Szibilla

EMLEKEZES A SZEGEDI ARANYEMBERRE
Kilencvenéves fennállását ünnepli a Belvárosi mozi

A történet röviden: egy 14 éves kislányt meggyilkolnak a '70-es
évek kisvárosi Amerikájában, aki ezután a mennyországból figyeli családja s brutális gyilkosa további életét. Nincsen lehetősége beavatkozni a földi világ történéseibe, egy-két alkalomtól eltekintve. A mennybéli és a földi világ között ragadt ártatlan lélek talán egyetlen feladata:
megtanulni, hogyan léphet tovább.
A Komfortos Mennyország című filmet Peter/ackson adaptálta Alice
Sebold azonos című, 2003-ban megjelent bestsellere alapján.
Ebben a filmben nincsenek visszatérő szellemek, horrorisztikus képkompozíciók, noha a történet magjából kiindulva lehetne erre számítani. A hatást, jelen esetben a hátborzongást a csodálatos képi világ és a
drámai szál összefésülésével éri el a rendező. Susie világa halála után
egy az egyben a földi sík mása, a színek, a hirtelen felbukkanó tenger,
a hegyek csodálatos zöldje, az ég ragyogó, már-már fehérségbe átcsapó árnyalatai azonban mind az elveszett lélek s a gyászoló család érzéseiből teremtődnek, minden érzés átvetül erre a világra, s formálja azt.
Ettől egyedi ez a tér a filmben. Külön dicséret illeti az operatőri munkát
(Andrew Lesnie), amely rendkívül precíz, a cselekménnyel teljes harmóniában álló képekkel dolgozik. A „lúdbőrzés"-hez nagyban hozzájárul
a fantasztikusan megkomponált zene, melyet Brian Eno jegyez:
érzelemgazdag, de mégsem csöpögős drámai dallamok csendülnek fel.
Ami a színészi munkát illeti, minden karakter brillírozik. A szülőket
megformáló Mark Wahlbergés Rachel Weisz hitelesen alakítják a gyermekük elvesztésébe beletörődni nem tudó párt, Susan Sarandon mint a
realitást képviselő, továbblépésre, túlélésre felszólító nagymama remekel, Saoirse Ronan, a halott kislányt megformáló tinédzser bájos, ártatlan arcával, kifejező gesztusaival elvarázsolja a nézőt. Narrátori pozíciójából fakadóan már a történet elején tudjuk, hogy meg fog halni: ez a
tény a drámaiságra fokoz rá, minden, ami a kislány halála előtt történik, érzelemgazdaggá válik. A kéjgyilkost Stanely Tucc/'alakítja, az ő játéka külön figyelmet érdemel: rendkívül hiteles.
Ez a film nem egy bosszú-thriller vagy tipikus sémákra építő horror,
amelyben a halott kislány szelleme visszatér, s revansot akar venni gyilkosán. Ez a film egy elgondolkodtató alkotás, melynek középpontjában
az örök visszatérők állnak: hogyan éljük túl egy hozzánk közel álló ember elvesztését? Mi történik a halálunk után? Fontos kérdések ezek az
életben, hiszen, hogy a filmet idézzem: „everybody dies".
Komfortos Mennyország (The Lovely Bones) - színes, amerikai-új-zélandi film. Rendezte: Peter lackson.
o Ács Helga

Tíz esztendő híján egy évszázada Szeged ékessége a Vaszy
Viktor téren álló Belvárosi mozi
épülete, amely 1920-ban eredetileg is filmszínháznak épült.
Ennek kíván méltó emléket állítani az az egy éves ünnepségsorozat, amelynek egyik legfontosabb pillanata szeptember 8 - á n lesz.
„Nemcsak készülünk a mozi
kilencven éves évfordulójára,
hanem tulajdonképpen benne
vagyunk év eleje óta" — mondja
Szabó Éva Andrea, a Belvárosi
mozi művészeti és marketingvezetője. „Az év eleje óta több filmet is kedvezménnyel kínáltunk,
februárban szerelmes hétvégét
tartottunk, hiszen mi, mozisok
mivel tudunk kedveskedni nézőinknek? Olcsóbb mozijeggyel.
Minden hónapban figyelünk arra, hogy legyen egy-egy akciónk."
A mozit Lippai Imre főrészvényes és százhatvankét társa alapította. Az Est 1939. október 25-i
számában a Szegedi Aranyembernek is hívott Lippai szorgalmával és jó üzleti érzékével nemcsak a mozi szakmában végzett
tiszteletreméltó munkát, hanem
fűrészüzemmel is rendelkezett és
érdekeltsége volt a téglagyárban
is. Mivel a cégbírósági adatok hiányosak, a százhatvankét további részvényes közül csak néhány
ismert, és az idők folyamán változó tulajdonviszonyok alakulásáról is keveset tudni, de az biz-

Szabó Éva Andrea. „Lippai kapcsolata a filmmel mindvégig
megmaradt. Amíg tehette, nagyon komoly pénzeket ölt a filmgyártásba" — egészíti ki az unoka. Ez az összeg filmenként akár
húsz-negyvenezer pengőt is jelenhetett.
Az év eleje óta a mozival
kapcsolatos relikviákat gyűjtik,
régi mozijegyeket, plakátokat,
filmklubbérleteket, akár régi
székeket is. Az összegyűlt
anyagból a Fekete Ház Múzeum
történészeinek és muzeológusaiSzegedi filmszínház kilenc évtizede a belváros szívében. Fotó: s. cs. nak, valamint a Somogyi-könyvtár munkatársainak segítségével
a családi vállalkozáson belül nem a mozi történetéről, alapításáról,
tos, hogy az alapítástól az államosításig a Lippai család, Vass kellett külön-külön fizetni, a töberről a kilencven éves múltról kibiekkel szemben helyzeti előnyAndor és leszármazottai, valaállítás nyílik szeptember 8-án, a
mint Singer István és Istvánné ben volt. Nagyapám nagyon
kapunyitás évfordulóján. A ternagy tekintéllyel rendelkezett, és
tulajdonosok voltak. „Nagyapám
vek szerint ezt olyan filmek vetíkemény rendet tartott. Két pengő
itthon maradt, és bebizonyította,
tése kísérné, amelyek létrejöttét
kifizetése nem történet meg tudta
hogy itthon is lehet ismert és ela Lippai család szponzorálta. A
és jóváhagyása nélkül" - árulja el
ismert emberré válni" — mondja
20-as évek némafilmjeit pedig
Segesváry nagyapja sikerességéSegesváry László, Lippai legkiannak a zongorának játéka kínek egyik titkát.
sebb lányának fia. „Az államosísérné, mely eredetileg is e célból
táskor a Belvárosi Mozi kéthar„Május 21-én, Szeged Napján
volt a moziban, és amelyet a
mada biztosan az ő tulajdonában felavatunk egy emléktáblát Lipcsalád bocsátott a Belvárosi movolt. Temetése napján az államopai Imre és részvényes társai
zi rendelkezésére.
sított fűrészgyár munkája leállt tiszteletére, ami a Vaszy Viktor
„Végül is a mozira szeretés a dolgozók elmentek a temetétéri homlokzaton lesz elhelyezve.
nénk felhívni a figyelmet, hiszen
sére. Aki élt akkoriban, tudhatja,
Lippai később filmvállalatot is
az, hogy egy ilyen nagy múltú
hogy ez mit jelentett" - folytatja.
alapított, több magyar film prointézmény létezik a városban,
már tényleg ritka. Ez egy gyö„Minden területnek megvolt a duceri teendőit is magára vállalnyörű épület és nagy érték, amicsaládon belül a főnöke. Imre fia a ta. A szegedi mozizás jelentős
vásárhelyi objektumot, István a személyiségének tekinthető, a re figyelnünk kell, és azt szeretszolnoki gyárat vezette. Az én 30-as évektől mindhárom mozi- ném, ha a szegediek is tisztában
lennének ezzel" — teszi hozzá
apám, Lippai veje az Erdélyben ban övé volt a vetítési jog és a
30-as, 40-es években számos filSzabó Éva Andrea.
folyó erdőkitermelésért volt felelős. Abból adódóan, hogy ezekért met itt vetítettek először" - közli
o Szekeres Nikoletta
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PAJZAN MAJALIS A SZARVASUZON

Továbbra is remekel az Universitas Szeged a női vízilabda OB l/A 5-10.
helyéért zajló rájátszásban, a lányok utóbbi három meccsüket nyerték, így
nagy valószínűséggel újoncként a nagyszerű hatodik helyen zárnak.
Női vízilabda OB l/A, rájátszás az 5-10. helyért, 4. forduló: BVSCZugló Diapolo-Universitas Szeged 12-5 (2-2,6-1,1-0,3-2). Szeged: Gundl
- Lengyel Dorottya 2, Dalmády P. 2, Dalmády Sz. i. Erdélyi, Fabó, Miklós.
Csere: Hegedús, Hajdú. Edző: Lakó Gábor.
Az 5. fordulóban: Universitas Szeged - Héraklész II. Utánpótlás-válogatott 11-10 (3-2, 2-3, 3-2, 3-3). Szeged: Gundl - Lengyel Dorottya 1, Erdélyi, Dalmády P. 4, Dalmády Sz. 4, Miklós, Hegedűs 1. Csere: Lengyel Dominika 1, Hajdú, Bordás, Fabó, Lengyel A., Bük. Edző: Lakó Gábor. A 6. fordulóban: Universitas Szeged - Honvéd ELTE POLO 13-9 (2-1, 3-3, 3-4, 5-1).
Szeged: Gundl - Lengyel Dorottya 3, Dalmády P. 1, Dalmády Sz. 7, Miklós,
Fabó, Hegedűs 2. Csere: Lengyel Dominika, Hajdú, Erdélyi, Lengyel A.
Edző: Lakó Gábor. A 8. fordulóban: Universitas Szeged-Angyalföldi Sl 76 (1-1, 2-2, 2-1, 2-2). Szeged: Bük - Lengyel Dorottya 1, Dalmády P. 4,
Dalmády Sz., Miklós, Fabó, Hegedűs. Csere: Lengyel Dominika, Hajdú 1,
Bordás, Lengyel A. 1. Edző: Lakó Gábor.

Szegedi egyetemisták a Bécs-Pozsoriy-Budapest szupermaratonori
Sorozatban harmadszor nyert a
Szegedi Tudományegyetem csapata a hagyományos (már huszadik alkalommal megrendezett)
Bosch Szarvasűzők EgyetemiFőiskolai Váltófutóversenyen. Az
Eger és Miskolc között zajló, 75 kilométeres futás „aranyfényű"
közreműködői Oswald Adrienn,
Garamvölgyi Máté, Kapitány Zoltán, Kószó Barnabás, Frank
Ádám, Laluska Zsuzsa, Varga Tamás, Soós Tibor és Kuzma Lilla
voltak.
Most komolyan, semmi ironikus bújócska, gyorsan rakjuk öszsze, honnan a Szarvasűzők elnevezés! A szervezők szerint a megfejtést minimum három oldalról kell
közelíteni, igaz, mindig ugyanoda
lyukadunk ki. A verseny kabalafigurája Bonifác, aki egy szarvas, a
futás kijelölt útvonala a Bükkben
halad, ahol szarvasok élnek, s végül egy mélyebb fogódzó, a szarvas ősi magyar szimbolikus állat.
Az
erőpróba
az
EgerSzllvásvárad-Nagymező-Miskolc
útvonalon zajlott április 10-én, 110
csapat és közel 1200 versenyző részvételével. A nevezettek egy intézmény által verbuvált vagy több intézmény által közösen kiállított
csapatban futhattak, illetve egy intézmény csapata maximum kettő
oktatóval megspékelve indulhatott. A 75 kilométeres távot 5 részre, azon belül pedig összesen 12
szakaszra osztották a szervezők,
három újraindítási ponttal. Az újraindításokra azért volt szükség, mert
ezek nélkül a táv végére az első és
utolsó csapat közötti időkülönbség

ÉLEN A SZEDEÁK A RÁJÁTSZÁSBAN
A viadal díjátadója, középpontban az aranyérmes szegediek. Fotó: szegy
túlságosan megnövekedhetett volna, esetleg több órát is kellett volna vámi, amíg az utolsó csapat is
célba érkezik. A szakaszok különböző hosszúságúak, erősségűek és
a természet objektív törvényei miatt meglehetősen változatos kialakításúak voltak. A versenyzők hol
lakott területen, hol aszfaltozott erdei úton, hol hóvirágmezős fennsíkon, völgyben, lejtőn, emelkedőn,
hol pedig kavicsos vasút által keresztezett csapáson szaladtak. Idén
első ízben az eltelt perceket a bokán, a zokni fölött elhelyezett
chipes időmérő számlálta, és a csapatoknak kötelező módon egy fantázianevet is meg kellett adniuk a
hivatalos felsőoktatási intézménynév mellé. Ennek oka, hogy egy iskolából több társaság is rajthoz

állt: az SZTE összesen hét csapatot
állított ki, tehát a cikk első mondata inkább így hangozhatna helyesen: sorozatban harmadszor nyert
az SZTE egyik csapata.
„Mi kilencen álltunk rajthoz —
amit a versenyszabályzat megengedett
Pajzán Majális fedőnévvel. Ez nem éppen pajzán majális,
szoktak felkiáltani Knézy jenőék bicikliverseny-közvetítések
alatt,
amikor is a bicajosok őrült tempóban kezdenek tekerni. Innen csentük a nevünk" - avat be a csapat
kapitánya, a háromszoros Szarvasűzők-bajnok Frank Ádám.
„ Kapitány Zoli, Laluska Zsuzsi
és én két szakaszt futottunk, a többiek pedig egyet. Varga Tamáson
kívül valamennyien a Titán Triatlon
Club versenyzői vagyunk, szóval

mindenkinek tisztában voltam a
kvalitásával és a terhelhetőségével.
Ennek megfelelően állítottuk össze
Lóczi Attilával közösen - aki sajnos
nem jöhetett el - a taktikánkat, ami
sikeresnek bizonyult, mert 4 óra 49
perces időt mentünk. Több mint
három percet vertünk a második
Nyíregyházi Főiskola csapatára, s
körülbelül tizenhárom percet a harmadik helyen befutó Eszterházy
Károly Főiskolára."
A győztesek fődíja: kvalifikáció
a Bécs-Pozsony-Budapest szupermaratonra, ingyenesen, teljes ellátással. Emellett egy agyagból készült nagy kupa, bor, ajándékpóló
és -bögre, valamint a névadó
szponzornak hála elektromos csavarhúzó is járt az elsőknek.
o Dlusztus T. Imre

KET MEFOB-DONTOT RENDEZETT AZ SZTE
Szegeden versengtek a legjobb egyetemista tornászok és kézilabdások
A Szegedi Tudományegyetem
adott otthon május elején kézilabda és toma sportágakban a
magyar egyetemi-főiskolai országos bajnokság döntőjének. A
szegedi tornászok halmozták az
aranyakat, míg kézilabdában a
lányok lecsúsztak a dobogóról.
A tornaverseny az SZTE Sportközpont és a JGYPK Testnevelési és
Sporttudományi Intézete szervezésében került a IGYPK Topolya sori
sportcsarnokában május i-jén és 2án válogatott sportolók részvételével. A kézilabdás férfiak és hölgyek
ugyanezen a helyszínen május 3án és 4-én mérték össze tudásukat.
A négyes döntőbe az SZTE-t képviselő lányok jutottak be, a fiúknak
ugyanez nem sikerült.
A tornászoknál a férfiak csapatversenyben a harmadik helyen
zártak, a lapunkban már bemutatott Péntek Tünde és Halász Henriettvezette nők pedig az első helyet
szerezték meg csapatban, egyéniben és valamennyi szeren is. A kézilabdában a lányok negyedik helyen végeztek.

(SE Budapest TF). Gerenda: 1.
Korcsmáros Enikő (SZTE JGYPK), 2.
Halász Henriett (SZTE JGYPK), 3.
Péntek Tünde (SZTE JGYPK). Talaj:
1. Péntek Tünde (SZTE JGYPK), 2.
Halász Henriett (SZTE JGYPK), 3.
Szegedi Dorottya (SZTE JGYPK).

Taroltak az SZTE-s tornászok, Péntek Tünde a serleggel.
lólengésben 4., gyűrűn 5., korláton
pedig 4. lett.
Női csapatverseny: 1. SZTE, 2.
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Savaria Egyetemi Központ, 3. Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Kar, 4. Nyíregyházi Főiskola.
Az SZTE csapata: Andó Csilla,
Rith Barbara, Halász Henriett,
Korcsmáros Enikő, Péntek Tünde,

Zoltay Fruzsina. Felkészítő tanár:
Cziberéné Nohel Gizella.
Női egyéni: 1. Péntek Tünde
(SZTE JGYPK), 2. Halász Henriett
(SZTE JGYPK), 3. Szegedi Dorottya
(SZTE JGYPK). Ugrás: 1. Halász Henriett (SZTE JGYPK), 2. Péntek Tünde
(SZTE JGYPK), 3. Szegedi Dorottya
(SZTE JGYPK). Korlát: 1. Korcsmáros
Enikő (SZTE JGYPK), 2. Péntek Tünde (SZTE JGYPK), 3. Boldizsár Dóra

A toma MEFOB eredményei:
Férfi csapatverseny: 1. Esterházy Károly Főiskola Eger, 2. Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Kar, 3. Szegedi
Tudományegyetem, 4. NyugatMagyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központ. Az SZTE csapata: Varga Zsolt, Linczenbold Máté,
Kondacs Kornél, Szőke Norbert,
Hatvani József, Kiss Péter. Felkészítő tanár: Bélteki Pál.
A férfiak szerenkénti versenyei
során Kiss Péter (SZTE JGYPK)

NŐI PÓLÓ: IRÁNY A HATODIK HELY

A Szegedi Tudományegyetem női kézilabdacsapata.

A kézilabda MEFOB eredményei:
Férfiak: 1. Pécsi Tudományegyetem, 2. Kodolányi János Főiskola Székesfehérvár (KJFSZ), 3.
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös
(KRFG), 4. Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem.
A legjobb kapus Kovács Róbert
(KJFSZ), a legtöbb gólt lövő játékos
Paic Róbert (Pécsi Tudományegyetem), a legtechnikásabb játékos
Balogh Zsolt (KJFSZ) lett.
Nők: 1. Pécsi Tudományegyetem, 2. Károly Róbert Főiskola,
Gyöngyös. 3. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Győr, 4. Szegedi
Tudományegyetem.
A legjobb kapusnak Pap Tímeát (PTE) választották, a legtöbb
gólt lövő játékos Halász Lilla
(Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös)
lett, a legtechnikásabb játékosnak
pedig Vasas Edinát (PTE) ítélték.
A díjátadáson részt vett Katzirz
Dávid, a Pick Szeged és a magyar
válogatott átlövője, aki a legtöbb
gólt lövő játékosnak adta át a díjat.
A Magyar Kézilabda-szövetség serlegét a győztes csapatok edzői
kapták. A Tisza Volán SC kézilabda-szakosztály támogatásaként
minden résztvevő a klub történetével és eredményeivel kapcsolatos
könyvet kapott. A BUSZESZ Zrt. pedig az ásványvizet biztosította.
SZEGY

Három fordulóval a bajnokság vége előtt az első helyen áll, azaz esélyes a feljutásra a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák NB l/B-s férfi kosárlabdacsapata. Az egyetemisták először május 14-én (pénteken) 19 órakor a
SMAFC-NYME gárdáját fogadják az újszegedi sportcsarnokban, majd egy
héttel később Bonyhádon lépnek pályára, végül május 29-én (szombaton)
18 órakor a Kanizsa KK-t látják vendégül (talán a valódi döntőnek beillő
meccsen). A hazai mérkőzéseken a belépés diákok és nyugdíjasok számára ingyenes! A fiúknak nagy szükségük van a lelkes buzdításra!
A férfi kosárlabda NB l/B felsőházi rájátszás 3. fordulójában: DélKonstrukt SZTE-Szedeák - Bonyhád 92-78 (29-20, 24-12, 16-24, 23-22).
Szeged: Vida 17/3, MolnárM. 8/6, Nyilas 24/15, Tanács 16, Gémes 21/3. Csere: Kovács D. 6, Simándi. Edző: Bonifert Domonkos. A 4. fordulóban: Kanizsa KK - Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák 88-64 (20-16, 28-11, 27-16, 13-21).
Szeged: Vida 18, Molnár M. 3/3, Nyilas 14/6, Tanács 5/3, Gémes 10. Csere:
Rezák 8/6, Kovács D„ Simándi, Mészáros 1, Szabad 5/3. Edző: Bonifert
Domonkos. Az 5. fordulóban: Veszprémi Egyetem - Dél-Konstrukt SZTESzedeák 108-111 (28-21, 24-28, 31-34, 25-28). Szeged: Vida 27/3, Molnár M.
7/3, Nyilas 27/9, Tanács 14, Gémes 22. Csere: Kovács 4, Simándi 10/6. Edző:
Bonifert Domonkos.

ÚSZÓMEDÁLIÁK A FŐVÁROSBÓL
Budapesten került sor a magyar egyetemi-főiskolai úszóbajnokságra,
mely rangos viadalokat és szép szegedi eredményeket hozott. A hölgyek
között az SZTE hallgatója, Kovács Tímea 100 méter pillangón harmadikként, 100 méter vegyesen negyedikként, 100 méter gyorson pedig hatodikként zárt. Az uraknál Szabó Tamás 100 méter mellen szerzett bronzot,
Gábe Tamás pedig 100 méter vegyesen állhatott a dobogó harmadik fokára. Gábe 100 méter mellen negyedik, 400 méter gyorson ötödik, 100 méter
háton hatodik lett. A bajnokság erősségére jellemző, hogy a hét felsorolt
számban nem kisebb versenyzők diadalmaskodtak, mint Cseh László, Bodor Richárd és Risztov Éva...

ARANYOS ÉS EZÜSTÖS SÚLYEMELŐINK
A fővárosban rendezték meg a súlyemelők egyetemi és főiskolai országos bajnokságát. Ezúttal is szépen szerepeltek a Szegedi Tudományegyetem hallgatói. A lányok között 58 kg-ban Szatmári Erika 69 kg-os
összteljesítménnyel (27; 42) ezüstérmes lett, »75 kg-ban Ritter Edina
ugyancsak második lett 125 kg-mal (55; 70). A fiúk versenyében két
aranyérmet is bezsebeltünk. 94 kg-ban Tóth Péter 219 kg-maJ (85; 134); a
•105 kg-ban Nagy Péteriso kg-os teljesítménnyel (160; 190) nem talált legyőzőre. A nem hivatalos csapatversenyben az SZTE a második helyen
végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mögött.

SZTE-S FITNESS WOMEN
A MEFOB keretében Hódmezővásárhelyen megrendezett „Fitness
Women" versenyen Czavalinga Dóra, az SZTE hallgatója az első helyen
végzett, az ugyancsak SZTE-s Beraczka Krisztina pedig harmadikként zárt.

PÁRBAJTŐRÖS EZÜST A MEFOB-RÓL
Pécsen rendezték meg a magyar egyetemi-főiskolai vívóbajnokságot.
Az SZTE hallgatói közül Prekop Győző férfi párbajtőrben a második helyen
végzett, Sipos Réka pedig a női tőrözők és Nagy Zsolt a férfi kardozók versenyében éppen csak lecsúszott a dobogóról, negyedik lett. Ugyancsak
Nagy Zsolt a tőrözők között is szerzett egy ötödik helyet.

STRANDRÖPI-BAJNOKSÁG ELŐSZÖR
Az SZTE első strandröplabda-bajnokságot tartották május 8-án. A kissé nyálkás, szomorkás idő ellenére szinte minden kar hallgatója képviseltette magát a remek hangulatú sporteseményen. A rendezvényt a végzős
rekreáció szakos hallgatók - tanulmányuk gyakorlati részeként - és Dorka Péter, az Universitas Sport Club elnöke szervezték. Végeredmény: női
páros: 1. Páder Zsófia, Timár Dóra. 2. Ale Éva, Rakvács Franciska. 3. Rázsó
Zsófia, Tóth Andrea. Férfi páros: 1. Bondor Tamás, Filius István Zoltán. 2.
Böjti Róbert, Páder Balázs. 3. Tóth Luca, Bokor Gábor.
Összeállította: Pintér M. Lajos
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RIPORT
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SAJNÁLOM: ROSSZ HIRT KELL KÖZÖLNÖM!
Elviselhetőbbé termi a nehéz pillanatokat
Velünk szemben áll az orvos, és
vár. Mindannyian tudjuk, valami
rossz fog történni, próbálunk
nem gondolni a halálra. Lelki törés a betegnek, trauma az orvosnak - de valakinek mégis el kell
mondania a rossz hírt. Riport az
orvosképzés egyik legnehezebb
részéről.
Bárkivel megtörténhet. Nem
kell hozzá sok, szinte észre sem
vesszük, és már ott áll velünk
szemben az orvos, aki csak annyit
mond: — Sajnálom, rossz hírt kell
közölnöm!
Összerándul a gyomrunk, állunk értetlenül, és azon gondolkozunk: miért pont velünk és miért
pont most történik mindez. Az orvos meg hallgat, néha maga sem
tudja, hogyan folytassa. Persze
vannak kivételek, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központban két

MMmwiii?
Polcz Alaine (Kolozsvár, 1922.
október 7. - Budapest, 2007.
szeptember 20.) magyar pszichológus, írónő. A tanatológia
(a halál és gyász kutatása)
magyarországi úttörője, a Magyar Hospice Mozgalom, majd
alapítvány életre hívója, Mészöly Miklós felesége.
szakember is a rossz hír következményeinek kezelésével foglalkozik. A felnőttellátásban hárman
igyekeznek a nehéz pillanatokat
elviselhetőbbé tenni.
Az érdemi áttörést a betegtájékoztatásban az 1997-ben elfogadott egészségügyi törvény hozta,
ami lehetővé tette, hogy a beteg
vagy egy általa megnevezett családtag, barát részletes tájékoztatást kapjon állapotáról. 1997-et
megelőzően az orvos döntötte el,
tudnia kell-e a betegnek, mi lesz
vele, vagy sem. Szegeden az ezredforduló óta egyetemi kurzuson
készítik fel a leendő orvosokat arra, hogyan kommunikálják a rossz
hírt.
„Nemcsak a halál lehet rossz
hír, hanem minden olyan információ, amely negatívan befolyá-

Az életfunkciókat figyelő monitor a gyermekklinikán
solja a beteg életét. Ilyen lehet
például egy amputáció vagy akár
a diabétesz is" — mondta Barabás
Katalin docens, az SZTí ÁOK Magatartástudományi Intézet vezetője, aki elárulta: „Polcz Alaine
bátorítására és annak idején az ő
jóváhagyásával alakítottuk ki ezt a
kurzust". Az egyetemi docenstől
megtudtuk: nem csak a betegnek,
az orvosnak is megterhelő az ilyen
helyzet. Pozitív példaként említette, hogy az SZTE gyermekgyógyászati klinikája élen jár a tanatológus szakemberek alkalmazásában, akik a beteget és az orvost
egyaránt segítik. „Nehéz és megterhelő feladat" - fogalmazott Barabás Katalin, milyennek látja egy
tanatológus szakember munkáját.
Az orvos és a beteg is hárít, hiszen mindannyian félünk a haláltól. A beteg első, sokk utáni reakciója a tagadás. Megtudtuk: sokan
nem akarnak szembenézni a tényekkel - félnek a haláltól. De a
folyamat velejárója a düh is,
amely nem az ápoló személyzet ellen irányul. Ezt is tudni kell kezelni: a haldoklás valamennyi fázisát,
az alkudozást és a depressziót
egészen a belenyugvásig végigkövetjük. Minden orvostanhallgatónak ismernie kell a rossz hír közlésének kommunikációs modelljét,
ami segítséget nyújthat a majdani

Monostori Dóra, a gyermekklinika mentálhigiénés szakvédőnője

crr
„2005. 08.10.: életem legborzalmasabb napja. Ekkor derült ki Szandra betegsége. Ezt
az érzést nem lehet elmondani, leímí, de felfogni sem. Könyörögtem a sorsnak, hogy
ne legyen igaz, hogy csak egy
rossz álom legyen, amiből
egyszer felébredek" - írja
könyvében Tóth Éva, a SZÁSZ
— Ewíng-kór a young korban
című könyv szerzője. A bajai
orvosnő kislányánál 2005. augusztusában diagnosztizáltak
Ewing-kórt. A lány és anyukája emberfeletti küzdelmére
Monostori Dóra is emjékszik.
Elmondta: egy ellenőrző PETCT-nél derült kí, hogy a lány
medencéjében felfedezett tumor áttétes. Állítása szerint
kegyetlen, az idő elleni küzdelemnek lett szemtanúja
2007. februárjáig, Alexandra
haláláig. Gergely Alexandra
2006. februárjától internetes
naplót is vezetett. „2005. augusztus 10-én derült ki, hogy
daganatom van. Azóta az életem megváltozott, úgy is
mondhatnám, hogy borzalmas lett. Rengeteg vizsgálaton estem át (labor, röntgen,
ultrahang, CT, színtigráfía,
biopszía, műtét, szövettan
stb.) Ezek egyértelműen a
Ewing-szarkómát igazolták.
Rövid idő alatt a szegedi
gyermekklinika
onkológiai
osztályán találtam magam,
ahol megkezdték a kezelésemet" - írta naplójában az akkor 16 éves bajai lány. A kislány tragédiájáról édesanyja
könyvet írt, hogy másoknak
segítení tudjon.
„éles" helyzetekben. A modell két
etikai alapelven nyugszik: az autonómia tisztelete és a „ne árts"
elve áll itt szemben egymással.
Az orvosképzésnek immár tíz
éve része, hogy az orvostanhallgatókat a második és harmadik
tanévben — Szegeden egyedülálló
módon két félévig tanatológiára oktatják. A kurzus első
félévében a hallgatók megismerkednek a halál, haldoklás orvosi,
antropológiai, filozófiai hátterével, majd pszichológiai folyamatával. Pszichológusok és a betegágy mellett dolgozó tanatológusok klinikai eseteken keresztül vezetik le, hogyan jut el a beteg a
halálig. A hallgatók megismer-

kednek a hospice szellemiségével
és a végstádiumú betegek sajátos
igényeivel. A halál spirituális dimenzióját a különböző felekezetek lelki vezetőinek beszélgetése
világítja meg. A leendő orvosok a
saját lelki egészségük karbantartásának módszertanával is az előadások keretében ismerkednek
meg.
A második félév a készségfejlesztés ideje, amikor szerepjáték
keretében próbálhatják ki a hallgatók képességeiket: miképpen
kellene haldokló beteggel, gyászolóval kommunikálni.

soknak még nem volt lehetőségük
tanatológiát tanulni. Viszont több
továbbképzésen is felmerült erre
az igény. Budapesten egy féléves
kurzus a tanatológia, ellenben Pécsett és Debrecenben egyelőre
nincs ilyen jellegű képzés, a tantárgy fejlesztése folyamatban van.
Szembesülni a halállal sokkal
nehezebb, mint gondolnánk. Az
SZTE gyermekgyógyászati klinikáján két intenzív osztályon vigyáznak a gyermekekre. Az egyikben a
koraszülöttekkel, a másikban a
nagyobbakkal foglalkoznak. Szívszorító látvány, ahogy a koraszülött intenzív osztályon alig 25-30
centis, 600-1200 grammos, játékbabának tűnő csöppségek fekszenek - fejük felett csak az életfunkcióikat figyelő monitorokon látunk mozgást. Apró végtagjaikból, orrukból és szájukból is csövek lógnak. Sokuknak kicsi az esélye a túlélésre.
Monostori Dórával, a gyermekklinika mentálhigiénés szakvédőnőjével az első emeleti folyosón találkoztunk. Épp egy anyukával beszélgetett - otthoni gondozási tanácsokat kért a kismama.
Megtudtuk, a csecsemő súlyos fejlődési rendellenességgel született.
Hosszan tartó intenzív osztályos
ellátást igényelt, de az anyuka
már szeretné hazavinni. Majd otthon várják, mi lesz a baba sorsa.
Fájdalmas végignézni, ahogy egy
tehetetlen szülő ül a padon, már
tudja, nincs visszaút: elveszti pár
hónapos csöppségét.

dést a legnehezebb elfogadni, az
évek során viszont hozzá kell
szoknia annak, aki ezt a hivatást
választja. „Még most is összeszorul a gyomrom, ha megcsörren a
telefon, és egy súlyosan beteg
gyermek ágyához hívnak. Sokszor bizonytalanság van bennem, hogy miként tudok majd
segíteni"— mondta Dóra. Amikor
már Dórának kell közölnie a rossz
hírt, akkor a nagy hallgatás és a
hatalmas csönd a jellemző. „Egy
másik világba kerülünk, megszűnik a külvilág körülöttünk - szinte mindegy hol beszélgetünk - ,
néhány perc elteltével már sikerül megéreznem azt, hogyan tudok majd a legjobban támaszt
nyújtani" — fogalmazott a szakember.
A halvaszülés még egy olyan
trauma, amit talán a legnehezebb
feldolgozni. A jelenlegi egészségügyi gyakorlat nem támogatja,
hogy a szülő találkozzon halott
gyermekével - így sok esetben
még nevet sem ad a picinek. Egy
régi, rossz „szokás" miatt a klinikai személyzet igyekszik úgy tenni, mintha mi sem történt volna pedig a legtöbb szülő már előre
eltervezte, milyen lesz a gyerekszoba, hová fog óvodába, iskolába járni a gyermek. Külföldön
más a gyakorlat: a halott újszülöttet is megmutatják pólyában a
családjának. Elbúcsúzhat tőle az
édesanyja, és ez nagy segítség lehet számára az események feldolgozásában.

Szívszorító látvány a koraszülött intenzív osztályon. Fotók: Segesvári Csaba
„Az a célunk, hogy egyfajta
beállítottságot alakítsunk ki a leendő orvosokban, hogy kevésbé
féljenek ezektől a nehéz helyzetektől. Természetes dolog a hárítás: ezt kell valahogy fellazítanunk" - mondta Barabás Katalin.
Cirhiny Tamás harmadéves
orvostanhallgató szerint mindenkinek kötelezővé kellene tenni ezt
a tantárgyat. A leendő orvos szerint sokat ad nekik a képzés, az viszont elkeserítő, hogy 350 hallgatóból csak 35 vesz részt — részben
anyagi okok miatt - a kurzuson.
„Az itt kapott tudástól ugyan nem
gyógyulnak jobban a betegek, de
a megfelelő kommunikáció sokat
segíthet a helyzet elfogadtatásában" — így a szintén harmadéves
Hack Anita. Azok a hallgatók, akik
elvégezték a tanatológiát, egyöntetűen vallják: emberségesebben
tudnak majd bánni betegeikkel.
Az oktatás egyébként felmenő
rendszerben működik, a korábban
diplomázott és praktizáló orvo-

A Ewíng-szarkóma a csont
gyermekeket érintő rosszindulatú daganata. A gyermekkor folyamán bármikor kialakulhat, de általában serdülőkorban, a csontok gyors növekedése idején jelentkezik. A
tünetek szegényesek, többnyire a tumor helyén fellépő
fájdalom hívja fel a figyelmet
a problémára. Sajnos a felfedezéskor a betegek egyharmadában már áttét is jelen
van.
Dóra az egyik, aki a Barabás
Katalin intézete által tanítottakat
a mindennapi gyakorlatban alkalmazza. Tizenhárom éve védőnőként kezdte a klinikán, majd
elvégzett egy mentálhigiénés
posztgraduális képzést, később
pedig elsőként lett gyásztanácsadó. Elmondása szerint a szenve-

A tanatológus is segít a szülőnek: próbálja elviselhetővé tenni a
szenvedést. Ez a hivatás azonban
nagy érzelmi megterheléssel jár. A
lelki egyensúlyának megtartásához
Dóra rendszeresen jár szupervízióra, ahol már vele foglalkoznak —
neki segítenek feldolgozni a történéseket. „Hívő vagyok, ez is sokat
jelent. A férjem is megértő és nyitott ember, ő szociális munkásként
dolgozik" — fogalmazott Dóra.
Belépünk az újszülött intenzívre, miközben a gyerekeket nézzük, észrevesszük, hogy az egyik
baba épp öklendezik. Dóra szívóért nyúl, kitisztítja a csöppség
torkát, orrát — és a gyomrát is. —
Szeretne gyereket? - kérdeztem,
amire Dóra csak annyit válaszolt:
„Nehéz kérdés. Úgy érzem, ha
lenne gyermekem, ezt a munkát
sokkal nehezebben tudnám végezni. Gyakran jutna eszembe,
hogy ez akár velem, velünk is
megtörténhetne!"
o Segesvári Csaba

