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REKORDRA KÉSZÜLNÉK A KÉMIKUSOK

Látványos kísérletekkel próbálják a kémiához csábítani a fiatalokat. Fotó: segesvári Csaba
A kémia vívmányai nélkül sokunk nem is lenne itt - mondja
Németh Veronika, aki a kémia
szakmódszertan oktatója a Szegedi Tudományegyetemen. Gondoljunk csak a kémikusoknak az életmentő gyógyszerek kifejlesztésében betöltött szerepére!

Trükkös tanárok
Amikor ennek a tantárgynak a
nevét halljuk, mégis sokunknak

MAR AZ EGYETEMEN IS
TAVASZ VAN

Április 14-én az SZTE Kulturális
Iroda pályázatainak eredményhirdetésével és az Egyetemi Fotópályázat anyagából válogatott kiállítás megnyitójával elkezdődött VIII. Egyetemi Tavasz.
A május 14-ig tartó Egyetemi
Tavasz idén nem csak azért különleges, mert ötven helyszínen két-

százötven tudományos, ismeretterjesztő, kulturális, sport- és szórakoztató program várja a vendégeket, hanem azért is, mert ennek
keretében emlékezünk meg az
SZTE elődje, a kolozsvári Báthoryféle akadémia alapításának 430.,
illetve a Szegedi Egyetemi-Énekkar
indulásának 85- évfordulójáról is.
Folytatás a 9. oldalon.

csak a gyötrelmek jutnak eszébe.
Ennek egyik oka, hogy a középiskolai oktatás számára az egyetemi
anyagot képezték le kicsiben. Kevés kísérlettel, absztrakt, akadémikus tudást akarnak közvetíteni,
pedig ma már a hasznos(ítható)
tudás került a középpontba, a
mindenkori leckét amennyire csak
lehet kötni kell a hétköznapi tapasztalatokhoz, jelenségekhez magyarázza Németh Veronika.
„Forradalmi a helyzet!" - hang-

súlyozza a tanárnő. A ma multimédiához szokott generációjának
tanításához rengeteg eszközt,
trükköt kell ismerni a figyelem folyamatos fenntartásához. Az elitgimnáziumok ma még „ki tudják
termelni" a kémiai diákolimpia
résztvevőit, de az senkinek sem
lesz jó, ha a szélesebb társadalmi
rétegek híján lesznek a természettudományos műveltségnek.
Folytatás a 4. oldalon.

FÓKUSZBAN
A KAPCSOLATÉPÍTÉS

A hagyományoknak megfelelően
immár hatodik alkalommal adták
át az SZTE Alma Mater Díjat március 30-án, az SZTE Tavaszi Állásbörze keretében a lózsef Attila
Tanulmányi és Információs Központban.
A díjnyertes ceg iden a CAS
Software Kft., melynek ügyvezető

LIX. évfolyam, 5. szám, 2011. április 18.

M
Jelképes erejű, hogy Lőríncz György a 2009-es Év Bortermelője választás eredményhirdetésére a Boldogságos nevű borát hozta el, ami az
azonos nevű, egerszóláti dűlőből származó olaszrizling, szürkebarát és
sauvignon blanc házasítása. Megüzente tehát Dr. Lőrincz György, aki
borászatból szerezte a doktorátusát, hogy Eger nem csupán vörösboros borvidék, sőt: elsősorban fehérboros. Nos, a bikavér legendáján
nevelkedett tömegeknek okozhat ez fejtörést, a borkulturált kisebbség
régóta tudta (gyanította), hogy ez az igazság. Elegendő ránézni a térképre. (Na és akkor Sopron? - hessentsük el a gondolatot!)

Forradalmi helyzetben a kémiatanítás a Kémia Évében

2011-et a Kémia Nemzetközi Eveként jelölte meg az ENSZ abból
az alkalomból, hogy száz éve
kapott kémiai Nobel-díjat Maria
Sklodowska-Curie a radioaktivitás vizsgálatáért, a rádium és a
polónium felfedezéséért. Az emlékév a kémia eredményeinek
népszerűsítése mellett egyben
ráirányítja a figyelmet a nők tudományban betöltött szerepére
is - és a kémiatanítás válságára...

-

igazgatója méltatta a szegedi
hallgatók kreativitását. Az ünnepséghez munkaerő-piaci workshop is kapcsolódott, ahol a meghívottak az SZTE hallgatóínak
munkaerő-piaci lehetőségeit elemezték. Az Alma Mater Díjat
2006-ban adták át első alkalommal.
Folytatás a 2. oldalon.

A dolog különleges szépsége, hogy Lőrincz György szívesen és elmélyülten érvel a kékfrankos mint önálló fajta és mint a bikavér fontos alkotóeleme, valamint egy másik kékszőlő fajta, a kadarka mellett. Ez utóbbiról írta:
elképesztően sokrétű fajta. Azon túl, hogy
önmagában is már nagyon érzékeny, különösen változatosan éli meg
a termőhelyek, valamint a szőlészeti és borászati hozzáállások sokféleségét." Ezt még megfejelhetjük azzal a ténnyel, hogy doktori diszszertációját az „Új típusú vörösborok készítése szénsavatmoszférában" címmel védte meg.
Akkor most mi is a fő csapásirány? Alighanem mindenek előtt a
szeretet. Lőrincz György a feleségéről, Andreáról nevezte el a birtokát. És St. Andrea a szőlőível, lankáival, rejtelmeivel, izgalmával jelenti magát a szerelmet. Ez a túlcsorduló érzés nevezi el a borokat is,
és születik Áldás, Napbor, Merengő, Örökké vagy Boldogságos. Ő
maga jegyzi föl a képletet: Termőhely • szeretet = nagy bor.
Van a magyar borászat élvonalában egy érdekes vonulat: a
szemlélődő, elmélyülni kész, Istent kereső és mindezekkel együtt írni
sem rest ív, ami Szepsy Istvánnal kezdődik, Vida Péterig nyúlik el,
onnan tér vissza Tokajba Árvay Jánoshoz Egerszalók, Lőrincz György
érintésével. És ott van a soraik mögött a szelíd szavú, elmélyült, finom lelkű Figula Mihály, no meg a nagy teoretikus, Gál Tibor.
„Miért lettem én borász? Édesapám és a testvéreim is építőiparban dolgoznak, s egyedül én vagyok, aki más pályára helyezkedett.
Igazából csak tovább szerettem volna tanulni, az építőipar pedig
nem vonzott, így kiválasztottuk a Kertészeti Egyetemet. Ebben elég
volt, hogy itt laktunk az Egri Borvidéken, bár innen nézve valószínűleg ennek így kellett történnie, mert nagy élvezettel csinálom, ez a
munkám, a hobbim, és jól érzem magam a bőrömben.
A dolgok alakulásában egyre inkább a Jóisten gondoskodását látom, főként, ha végiggondolom az életem. Pedig nem ilyen környezetben nőttem fel. Gyermekkoromban megkereszteltek, de nem kaptam vallásos nevelést, egyrészt a kor, másrészt a család beállítottsága miatt sem. Ez a szemlélet teljesen eltűnt az életünkből, csak néha,
amikor hazamentünk Szabolcsba, akkor találkoztunk evvel. Tavaly
viszont odáig jutottunk már, hogy megkereszteltettem az összes
gyermekemet, és szinte napra pontosan a keresztelésemtől negyven
évre egyházi szertartás keretében elvettem a feleségemet.
Miért lettem én Istenhívő? Szinte hihetetlen számomra, milyen
utat járt be ez a pincészet az első öt évben. Nagyon-nagyon sok momentumot említhetnék.
Egy mindent felülmúló élmény volt például, amikor az első Gál
Tibor Bikavér-emlékversenyt a Pannon Bormustrán a St. Andrea megnyerte. Mi nyertük meg, mi, akik szinte ittuk Tibor szavait és próbáltuk megérteni, hogy lehet az ember nagy és szakmailag sikeres és vágyakoztunk arra - ahogyan természetesen még most is —, hogy vajon elérhetünk-e egyszer az életben olyan elismerést, mint ő." így ír
a hitéről Lőrincz György.
„A Világ nagy baja az, hogy a győztesek világa. Nekünk itt, a Kárpát-medencében azonban nagyon sok győztesre lenne most szükségünk. Ha egy helyen, egy országban sok győztes van, akkor erős
megítélés fog kialakulni a helyi értékekről. Fel kell ismernünk, és el
kell hinnünk, hogy mit érünk! Azonban mindenekelőtt meg kell tudnunk, kik vagyunk. Ez természetesen érvényes a szőlő- és bortermelésünkre is." Elgondolkodtató vallomás egy olyan borásztól, aki egy évtizede még csaknem elcsábult a pénz, a biztos megélhetés, az üdítőital-gyártás felé. Szerencsére a nehezebb, a szebb utat választotta.
Költői alkatához illeszkedően a szőlőben a biodinamikát alkalmazza, szüret után kíméletesen bánik az alapanyaggal, és hosszan
tartó kishordós szeretgetéssel neveli borait.
Törekszünk a jónak gyakorlására - hirdeti minden megszólalásakor Lőrincz György. „Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való, és a világosság Atyjától száll alá." (jak 1,17)
Bizony.
o Dlusztus Imre

Lapunk következő száma
május 9-én jelenik meg.

m

EGYETEMI ÉLET

ÁLLÁSOK ES GYAKORLATI HELYEK

MAR TOBB MINT 8 MILLIÓ
A SZEGEDI TEHETSÉGEKÉRT

Több mint ezerötszázán az SZTE Tavaszi Állásbörzén

Döntés az idei Sófi-ösztöndíjasokról
Megszületett a döntés az idei Sófi-ösztöndíjasok nyerteseiről. A
tavalyi évekhez hasonlóan most is öt hallgatóként 200 ezer forintos
ösztöndíjat, és további öt hallgatónak pedig 30 ezer forintos különdíjat osztott a kuratórium.
Az idén tízéves fennállását ünneplő, a szegedi Tehetségpont részeként működő Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért eddig több mint 8 millió forint ösztöndíjjal jutalmazta az
egyetem legjobb hallgatóit. A 2010—2011-es tanévben kiírt, magas
követelményeket tartalmazó két pályázati felhívásra 126 hallgató (108
SZTE-hallgató és 18 szegedi biológushallgató) nyújtotta be pályázatát. Az alapítvány kuratóriuma a pályázatok értékelése után egymillió-háromszázötvenezer forint ösztöndíjjal ismerte el az egyetem tizenkét hallgatójának kiemelkedő tudományos és tanulmányi teljesítményét. A díjakat a Természettudományi és Informatikai Kar diplomaosztó ünnepségén, a TIK-ben az alapítvány díszvendége, Jókai
Anna Kossuth- és Príma Primissima-díjas író, Szabó Gábor, az SZTE
rektora és az alapítványt támogató cégek vezetői adják át július 8 - á n
10 órakor.
Már beszámoltunk a Sófi-ösztöndíjas biológushallgatókról, Kocsis Kittiről és Nagy Lászlóról. Az összegyetemi Sófi-ösztöndíj nyertesei (lásd még cikkünket az 5. oldalon): Bajnóczi Éva Gabriella (II. éves
MSc vegyész), Bobanj Rebeka (V. éves énekművész, -tanár), Endrődi
Balázs (\\. éves MSc vegyész), Kálmán János (V. éves orvostanhallgató) és Palatínus Endre (II. éves MSc programtervező informatikus).
Különdíjasok: Baranyai Tamás (IV. éves orvostanhallgató), Benedek
Noémi Mária (II. éves MA latintanár és I. MA klasszika-filológia),
Czeglédi Eszter (I. éves MSc vegyész), Lukács Zsófia (II. éves MSc vegyész és I. éves MSc kémiatanár) és Náfrádi Lilla (I. éves MA pszichológia).
o Arany Mihály

A SZÉP MOSOLY TITKA
Az esztétikai fogászatról rendeztek konferenciát
A korszerű esztétikai fogászat módszereiről rendeztek háromnapos nemzetközi konferenciát a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában. A tudományos fórumon neves hazai és külföldi előadók és több mint harminc kiállító
mutatta be a szakma újdonságait.
A tavaszi egészségügyi konferenciák sorából hagyományosan kiemelkedik a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának továbbképző rendezvénye. Az idei tanácskozás témájául az esztétikai fogászatot választották a szervezők. A terület egyre fontosabbá és népszerűbbé válik a fogászati ellátásban. Ezt felismerve indították el ^ a hazai egészségügyi felsőoktatásban egyedülálló módon
— a szakmaterület szervezett oktatását a szegedi karon.
A társrendező Magyar Esztétikai Fogászati Akadémiának köszönhetően a világ vezető szakemberei tartottak előadást. Közülük is ki"emelkedet a pénteki nyitóreferátumot tartó Nitzan Bichacho profeszszor. Az angolul szinkrontolmácsolással kísért előadásokon a mintegy négyszáz hazai és külföldi résztvevő megismerhette azokat a m i nimál invazív - vagyis a lehető legkisebb beavatkozással járó megoldásokat, melyek valóban széppé tehetik a páciensek mosolyát.
A referátumok mellett gyakorlati képzéseken is részt vehettek az
érdeklődők a csütörtökön délelőtt kezdődő „hands on" kurzusokon.
Ekkor fogászati eszközöket és kellékanyagokat forgalmazó cégek
mutatták be elméletben és gyakorlatban a korszerű fogbeültetési és
-helyreállítási módszereket. Az SZTE TIK bejárati átriumában és konferenciatermének előterében összesen harmincegy kiállító ismertette
meg a látogatókkal fogászati termékeit.
Az oktatáshoz kapcsolódik a négy hazai fogorvos-tudományi kar
hallgatói számára januárban Szegeden rendezett verseny. A leendő
fogorvosoknak önként jelentkező pácienseken kellett esztétikai fogászati beavatkozásokat végrehajtaniuk, a munkát fényképekkel dokumentálták, ebből egy kamarakiállítás is látható volt a konferencián.
A színvonalas szakmai program kiegészítéseként hangulatos társasági programok biztosítottak kiváló lehetőséget a baráti beszélgetésekre, a régi élmények felelevenítésére és a jövőbeni tervek szövögetésére.
F. J-
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Március 30-án újra az SZTE Tanulmány és Információs Központja adott otthont az SZTE
Tavaszi Állásbörzének. A Karrier
Iroda áltat szervezett rendezvényen - az előző félévben elért
siker hatására - egyszerre tartották meg a szakmai gyakorlati helyek és a diplomások számára kínált pozíciókat bemutató börzét.
A hagyományosan a TIK aulájában megrendezett eseményen összesen harminc vállalat
kínált álláslehetőséget friss d i p lomások számára, illetve huszonhárom szervezet gyakornoki lehetőségeivel ismerkedhettek meg
a nagyszámú érdeklődők. A szervezők idén több mint ezerötszáz
látogatót fogadtak, amely felülmúlta a tavalyi rendezvény látogatói számát.
Annak érdekében, hogy a jelentkezők minél sikeresebben
megfeleljenek a vállalati követelményeknek, a Karrier iroda
nyolcnapos felkészítő programsorozatot szervezett az előzetesen
regisztrált hallgatóknak. A tréningeken részt vevők elsajátíthatták a figyelemfelkeltő önéletrajz és motivációs levél készítésének módszereit, karrier- és személyiségteszteket tölthettek ki,
HR-tanácsadók által levezényelt
próbainterjúkon vehettek részt,
illetve idén először egy ingyenes
privát pénzügyek tréninget is elvégezhettek.

Harmincnál is több cég ajánlataival ismerkedhettek meg a hallgatók, fotó. Segesvári Csaba
A természetes napfény megvilágította tágas aulában a vállalatok standjai mellett további érdekes programok várták az érdeklődőket. Életmód-tanácsadáson, grafológiai elemzésen és
nyereményjátékokon is részt vehettek a látogatók, lehetőségük
volt regisztrálni álláskereső portálok standjainál is. Az előadótermekben egész nap vállalati
prezentációkat rendeztek, s a
hallgatók ezek után akár kötetlenül is beszélgethettek a cégek
képviselőivel.

A régi legnagyobb álláskereső rendezvényen adták az SZTE
öregdiák-szervezete alapította
Alma Mater Díjat. Az elismerést az
a vállallkozás kaphatja meg,
amely arányaiban a legtöbb
SZTE-n végzett diplomást foglalkoztatja, illetve szoros kapcsolatot ápol az egyetemmel. Idén ezt
az elismerést a CAS Software Kft.
érdemelte ki, amely elsősorban
programozókat foglalkoztatva
ért el kiemelkedő eredményeket
az IT-szektorban (lásd cikkünket
lent). A hivatalos díjátadó után

szervezett workshopon a cégvezetők a korábbi díjazottakkal
együtt vitathatták meg a szegedi
hallgatók munkaerő-piaci helyzetét.
A SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központjában
rendezett állásbörze félévről félévre több érdeklődőt vonz. Ezt a
tényt azok a rendszeresen visszatérő kiállítók is megerősítették,
aki hagyományosan minden félében képviselik cégüket.
Cy. L.

FÓKUSZBAN A KAPCSOLATÉPÍTÉS
A CAS Software Kft. nyerte az idei SZTE Alma Mater Díjat
Folytatás az 1. oldalról
„Alapvető célkitűzésünk az
volt, hogy azon gazdasági társaságokat, cégeket jutalmazzuk ezzel az elismeréssel, akik arányait
tekintve a legtöbb Szegedi Tudományegyetemen végzett hallgatót
foglalkoztatták" - mondta el Görög Márta, az SZTE Alma Mater vezetője. A díj tükrözi az SZTE Alma
Mater alapcélkitűzését is, vagyis a
kapcsolatépítést, illetve a már
meglévő kapcsolatok gondozását,
nem csupán a Szegeden végzett
hallgatókkal, hanem azon partnerintézményekkel is, amikkel az
egyetem bármely területén — akár
innovációt vagy a tehetséggondozást tekintjük - szoros kapcsolatban áll, együttműködési szerződéseket alakít ki - tette hozzá.
Az alumni intézmény vezetőjétől megtudtuk, jól látható, melyek azok a gazdasági társaságok,
amelyek intenzív, aktív tevékenységet folytatva együttműködnek
az SZTE Alma Materrel akár állásbörzék, akár képzések keretében,
akár együttműködési szerződések
vonatkozásában. E cégeket minden tavasszal megkérdezik a foglalkoztatottak létszámáról, és évről évre e szempontok figyelembe
vételével ítélik meg az Alma Mater
Díjat.
Az elégedettségi mutató nagyon impozáns: a szegedi egyetemen végzett hallgatókkal a munkavállalók elégedettek, szorgalmasnak tartják őket, és látják rajtuk a tenni akarást, az aktivitást —
emelte ki Görög Márta. Ehhez természetesen az is hozzájárul, hogy
az egyetem felkészülten igyekszik
a hallgatókat a munkaerőpiacra
bocsátani. Ezt jól példázza az állásbörze, az azt megelőző felkészítő programsorozat, a SZTE Karrieri

A cég ügyfélkapcsolat-kezeléssel (CRM - customer relationship management) foglalkozik,
nemrég XRM-re is váltottak, vagyis kapcsolatkezelést végeznek
többféle iparág számára: több
nagy német egyetem az ő csomagjaikkal dolgozik - ezekkel
például nyomon lehet követni a
hallgatókat az egyetemre való
belépésüktől kezdve egészen az
Alma Materig.

Pál lózsef és Ludwig Neer. fotó: Gémes Sándor
Iroda szolgáltatásai, tréningjei,
melyek száma félévről félévre növekvő tendenciát mutat - fűzte
hozzá az Alma Mater vezetője.
Az együttműködésekben kézzelfoghatóvá válik a szegedi
egyetemen felhalmozott tudás
hasznossá tétele, az élet különböző területein való gyors felhasználási lehetősége. így ráirányul a
figyelem azon hallgatókra, akik
olyan tevékenységet folytatnak,
amely könnyen alkalmazhatóan
bekerülhet a magyar szellemi, innovációs életbe - ezeket a lehetőségeket meg kell ragadnunk - fogalmazott Pál József, az SZTE
nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese. „Különösen hálásak
vagyunk, mikor ez a hallgatói kí-

nálat, az egyetem tudásának továbbvitele a vállalkozói élet felé
partnerekre talál" - tette hozzá a
rektorhelyettes a díj átadásakor.
Az idei díjazott a CAS Software
Kft., melynek ügyvezető igazgatója, Ludwig Neer köszönő szavaiban elmondta, a cég jelképe, egy
barátságos virág — melyet a zakóján is megcsodálhattak a résztvevők - nagyon jól érzi magát és
szaporodik a napfény városában.
„Az első évben tízen voltunk, a
másodikban húszan, most negyvenen. A munkatársaknak jóformán fele még diák, akikkel nagyon elégedettek vagyunk, és ezt
az arányt és tempót szeretnénk
tartani a jövőben is" — fogalmazott Ludwig Neer.

Az ügyvezető igazgató elmondta, kezdettől fogva jó viszonyt ápolnak a szegedi egyetemmel. „Első itteni látogatásom
az egyetemre vezetett. Az első tíz
munkahelyet csak hallgatók töltötték be, ez a cég filozófiája, mivel olyan modern technológiákkal
kell dolgoznunk, amiket a piacon
amúgy sem kapunk meg, ezért kiképezzük a jó alaptudású diákokat a saját világunkban, akik néhány év múlva a cégben remélhetőleg továbbdolgoznak. Komoly
termékgyártással foglalkozunk, a
mobileszközök programozását is
Szegedre hoztuk: iPad, Android
vagy a Microsoft Slate, amelyből
eddig csak néhány darab van" tudtuk meg Ludwig Neertől.
Az ügyvezető igazgató szerint
a szegedi hallgatók erőssége a fantázia, a kreativitás, mindezt a német kollégák erősségeivel — mint a
projektmenedzsment — összetéve
ideálisan kiegészítik egymást.
A díjátadó után munkaerő-piaci workshopot szerveztek, melyen
elsősorban a munkaerő-piaci elhelyezkedés feltételeiről, a piacra lépés nehézségeiről, akadályairól,
azok leküzdését segítő lépésekről
folytattak megbeszélést az állásbörzén részt vett cégek és az egyetem képviselőinek bevonásával.
o Arany Mihály
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UJ KIHÍVÁSOK
Dömötör Mátét választották egyetemi főtitkárnak
S z a b ó G á b o r rektor a z é v elején a

között, h o g y az azt b e -

tatón
t ó n mutatta
m u t a t t a be
b e az
a z egyetem
e g y e t e m új

töltő személy rendelkez-

Ipctorhelyetteseit,
torhelyetteseit,

gazdasági
g a z d a s á g i és

műszaki főigazgatóját,

v a "l a m i' n t"

új e g y e t e m i f ő t i t k á r á t ,

Dömötör

Mátét.

A főtitkári pozícióra novem(r 30-áig lehetett benyújtani a
Silyázatokat, december 30-áig
írálták el, hogy a január elsejétől
ZO14. június 30-ig betöltendő
Munkakörre - a szenátus véleményének figyelembevételével — kit
talált alkalmasnak Szabó Gábor
rektor.
Dömötör Máté 2002-ben diplomázott a SZTE ÁjTK-n, 2010-ben
kezdte meg ezen a karon a politológia doktori iskolát. Időközben
dolgozott a Szeged TV kommunikációs és szervezeti tanácsadójaként, majd Bene Zoltán mellett
volt ügyvédbojtár. 2007 óta az
¿pusztaszer Nemzeti Történeti
Emlékpark Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
felügyelő-bizottsági
tagja, 2008 óta egyéni ügyvéd.
1999-től két éven át az ÁTjK Kari
Tanácsának tagja volt, 2000—2002
között az EHÖK Felügyelőbizottságának elnöki teendőit látta el.
2007-ig három éven át a jCYPK
meghívott jogi alapismeret-oktatója, azóta pedig tanársegéd,
gazdasági kurzusokat tart.
kör

Az egyetemi főtitkári munkaközalkalmazotti viszony,

rozási rendet, megteremtve és betartatva a
nyilvánosság és beteklnthetőség feltételeit,
megszervezze az egyetemi tájékoztatás külső és
belső feltételeit. Értelmezze és felvilágosítást
adjon az egyetem működésével kapcsolatos jogszabályokról, közreműködjön az egyetemi Kollektív Szerződés előkészítésében, és a jogszabályokkal való összhang biztosításában. Irányítsa az
egyetemi tanrend elkészítését, végül megszervezze az egyetemi jogi
képviseletét, ellássa az
ezzel kapcsolatos teendőket, és irányítsa a jogi
Osztályt.

melynek feltétele többek

T I K - b e n megtartott sajtótájékoz-

V A L K Ó B É L A ( G O R D O N K A ) ÉS C A M I L L E J A U V I O N ( Z O N G O R A ) H A N G -

zen állam- és jogtudo-

mányi diplomával és jogi szakvizsgával, valamint többéves igazgatási és irányítási gyakorlattal. A főtitkárt, pályázata alapján és a szenátus véleményét figyelembe véve a rektor bízza meg, munkáját közvetlenül neki alárendelve végzi. A többször is
megismételhető megbízatás egyenként legfeljebb öt évre szólhat.
A főtitkár feladata,
hogy irányítsa a Rektori
Hivatal munkáját, és segítse a rektorhelyettes
alá tartozó igazgatóságok
tevékenységét.
Rövid bemutatkozáEzenfelül koordinálja a
sa során Dömötör Máté a
szenátus szabályzataikövetkezőket mondta: „A
nak elkészítését, az áltafőtitkár és munkatársaiD ö m ö t ö r M á t é f ő t i t k á r . Fotó: Segesvári Csaba
la és a rektor által létrenak feladata a továbbiségek igazgatási tevékenysége fehozott állandó és eseti bizottsáakban is az, hogy körültekintően
lett, kapcsolatot tart az érdekképgok munkáját; előkészíti a szenáés szabályszerűen segítse az
viseleti szervekkel. Az egyetemi
tus anyagait, határozatait és jogegyetem működését. Új kihívástitkár az egyetem hivatalos lapjászabály-értelmezésekben segíti
ként jelentkezik számunkra és felnak felelős szerkesztője; ellenőrzi
őket. Felügyeli az egyetemi inforadatokat ró ránk, hogy az oktamációszolgáltatást és adatkezeaz egyetemen hozott döntések,
táspolitika változása és a küszölést, részt vesz az egyetemi hubön álló felsőoktatási reform mihatározatok és intézkedések jogmánpolitikai munkában, valaatt rendkívül változó környezetszabályokkal való összhangját; elmint képviseli az egyetemet külső
ben a legmegfelelőbb tanácsoklátja a rektor és a szenátus által
szervek előtt, illetve igazgatási
kal és anyagokkal lássuk el az
meghatározott teendőket. Feladaügyekben. Felületet gyakorol az
egyetemet
és annak vezetését."
tai közé tartozik, hogy kialakítsa
egyetemi karok és szervezeti egyés működtesse az egyetemi irattáo Szekeres N i k o l e t t a

A JOGÁSZ, HA PALYAT VALASZT...
Hallgatók és a szakma jeles képviselői találkozhattak

hallgathatják meg az érdeklődők az SZTE Egyetemi Tavasz keretében.
Beszélgetőtárs: Bombitz Attila irodalomtörténész (SZTE BTK Osztrák
Irodalom és Kultúra Tanszék). Bartis Attila a kortárs próza egyik legkarakteresebb képviselője. Helyszín: Grand Café (Deák Ferenc u. 18.).
A F Ö L D N A P J A A Z S Z T E T I K - B E N - Ki m o n d t a , h o g y n e m t u d o d m e g -

változtatni a világot? A Föld Napja április 20-án (szerdán) az SZTE józsef Attila Tanulmányi és Információs Központjában (Ady tér 10.). Az
egész napos rendezvényen a szórakoztató programok mellett az érdeklődők megismerhetik, miként lehet energiatakarékosan működtetni egy 25 ezer négyzetméteres épületet, s maguk is tippeket kaphatnak ahhoz, hogy tegyék „zöldebbé" életüket. Részletes program:
www. u -szeged, hu/tik.
A 9. EMKÁS DIÁKNAPOK színes programkínálattal várja az érdeklődőket április 20-án (szerdán) 9 órától. A sportversenyeket és egyéb
izgalmas vetélkedőket 21 órától újabb versenyek és kifulladásig tartó buli követi. Helyszín: SZTE Mérnöki Kar Kollégiuma (Kollégiumi út
ii.).
ELEKTROMOSSÁGOT VEZETŐ SZERVES POLIMEREK -

A 21.

SZÁZAD

„ M Ű A N Y A G FÉMÉI" címmel tart előadást a Szabadegyetem - Szeged
sorozat hetedik szemeszterének keretében Visy Csaba egyetemi tanár
(SZTE Természettudományi és Informatikai Kar) április 20-án (szerdán) 18 órától. Helyszín: SZTE TIK kongresszusi terem (Ady tér 10.).
S Z E G E D K É S Ő K Ö Z É P K O R I T Ö R T É N E T E c í m m e l a d elő az SZTE Egyetemi

Tavasz keretében Blazovich László történész, levéltáros, egyetemi tanár. A szervezők ebben a tanévben nagy érdeklődés mellett előadássorozatot indítottak Szeged története a honfoglalás korától címmel,
ahol történészek, művelődéstörténészek idézik meg legújabb kutatási eredményekre támaszkodva a város történelmi és kulturális múltját, emlékeit. Helyszín: SZTE Móra Ferenc Kollégium (Közép fasor 3133.).

„ E T A L . " K R I T I K A I E L M É L E T I E L Ő A D Á S O K 2 0 1 1 / T A V A S Z : A technikáról

v e z é s é b e n z a j l o t t le a P a r t n e r t a -

címmel kerül sor az SZTE Egyetemi Tavasz keretében az SZTE BTK Öszszehasonlító Irodalomtudományi Tanszék programjára április 21-én
(csütörtökön) 12 órakor. Kulcsár Szabó Ernő: A médiumok és a
technogén közelség, valamint Biosz és techné: a kéz és a kulturális
technikák című műhely-szemináriumain vehetnek részt az érdeklődők. Helyszín: az SZTE Bölcsészettudományi Kar konferenciaterme
(Egyetem u. 2.).

rendezvény

március 31-én. A n a g y érdeklőd é s r e v a l ó t e k i n t e t t e l á t kellett
helyezni e g y , a z eredetinél n a g y o b b terembe a helyszínt;

BARTIS A T T I L A ÍRÓI ESTJÉT április 19-én (kedden) 19 órai kezdettel

HÖOK-SPORTNAPOT RENDEZNEK az SZTE Egyetemi Tavasz keretében
április 21-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel. Helyszín: SZTE Egyetemi
Sportközpont (Hattyas sor 10.).

A z S Z T E Á J T K Karrier I r o d a s z e r lálkozó elnevezésű

VERSENYÉRE kerül sor április 19-én (kedden) 18.30-kor az SZTE Egyetemi Tavasz keretében az SZTE Zeneművészeti Karon. Műsor: L. van
Beethoven: g-moll szonáta gordonkára és zongorára Op. 5 Nr. 2, D.
Sosztakovics: d-moll szonáta Op. 40. Helyszín: SZTE Zeneművészeti
Kar Fricsay Ferenc Hangversenyterme (Tisza Lajos krt. 79-81.).

az

é r d e k l ő d ő j o g á s z h a l l g a t ó k í g y is
zsúfolásig megtöltötték a helyiséget.

A S Z E G E D I É R T É K T É R K O N F E R E N C I Á T ÉS C I V I L E X P Ó T az SZTE TIK n a g y -

A partnertalálkozót az esemény moderátora, Görög Márta
egyetemi docens nyitotta meg. A
rendezvény elsődleges céljaként
azt jelölte meg, hogy a hallgatók
tájékozódjanak a végzés utáni elhelyezkedési lehetőségekről, feltételekről, méghozzá a témában
leginkább kompetens személyek
által. A különböző hivatalokból
érkezett előadók rövid tájékoztatója után a diákok feltehették kérdéseiket az ügyvédi, közjegyzői,
bírói vagy épp a rendőrség berkeiben vállalt állásokkai kapcsolatban.
Kopcsányi Katalin, a Szegedi
Közjegyzői Kamara elnökhelyettese ismertette, mi vár arra, aki ezt
az életpályát választja. Szó esett
arról, hogy egyre nagyobb megbecsültségnek örvend ez a szakma, és bár sokszor a munka nem
ér véget a hivatalban, „haza is
kell vinni néha", a fáradozásokat
megfizetik. Ennek a hivatásnak a
gyakorlásához a jogász diploma
megszerzése után szakvizsga
szükséges — a közjegyző-jelöltek
egy közjegyző mellett kezdenek el
tevékenykedni.
A Csongrád Megyei Bíróságot
Cseh Attila képviselte, aki felvázolta, hogyan lehet eljutni a bírósági
fogalmazótól a bírói posztig. „A
bírósági munkának csak egy vékony szelete a tárgyalás vezetése"
- hangzott el az ismertetőben.

előadójában és az előtte található foyer-ben rendezik április 21-én,
(szerdán) 13 órától. A rendezvényen bemutatkoznak a régió meghívott civil szervezetei, és előadások hangzanak el az Értéktér Projektről.
Egy 2009 őszén publikált Tárki-kutatás arra a megállapításra jutott,
hogy érték- és normazavaros, bizalomhiányos társadalomban éljük
életünket. A kezdeményezők (.Felcsuti Péter, Geszti Péter, Chikán Attila, Hadas Miklós, Tóth István György és még sokan mások) úgy gondolták, itt lenne az ideje, hogy ezen változtassunk. Ezért indították el
az Értéktér Projektet. Részletek a http://www.ertekter.hu/oldalon.

A d i á k o k a d i p l o m a s z e r z é s u t á n i e s é l y e i k r ő l é r d e k l ő d t e k . Fotó: Segesvári Csaba

„Emellett tanulmányozni kell az
ügyet, felkészülni belőle; elmerülni
az adott témakörben, ami bizony
rengeteg időt elvesz: nálunk gyakoriak a munkával töltött éjszakák." A www.birosag.hu oldalon a
bírósági állások iránt érdeklődők
további információkat találnak.
„Az ügyvéd az ügy első bírája" - emelte kl Kertész lózsef, a
Szegedi Ügyvédi Kamara elnöke.
Hangsúlyozta, hogy az ügyvédi
pálya szépsége a szabadság, hiszen egy ügyvéd maga dönti el,
milyen jogcímre alapítja a keresetet. Munkája egyfajta nyomozás,
amíg felkutatja a bizonyítékokat,
tanúkat. Ha valaki ügyvéd szeretne lenni, akkor három év jelölti
tevékenység után teheti le a szakvizsgát. Az is kifejtette, hogy a régebbi generáció számára nehézséget okoz, hogy ezen a területen

is egyre többet kell használni a
számítógépet, az elektronikus
ügyintézést. így még inkább
szükség van fiatalabb, informatikában jártas ügyvédjelöltekre is.
Emellett „az idegen nyelvek ismerete nagy előnyt jelent, hiszen
globalizált világunkban sok ügyvéd kerül kapcsolatba nemzetközi, cégekkel vagy ügyfelekkel" emelte ki Kertész józsef.
A közigazgatási szféra felértékelődésére hívta fel a figyelmet
Polner Eörs, a Csongrád Megyei
Kormányhivatal főigazgatója. Aki
náluk helyezkedik el, a kezdeti
gyakornoki poszt után, két év elteltével lehet főelőadó, és léphet
egyre feljebb a ranglétrán. Polner
Eörs elmondása szerint ez az egyik
legbiztosabb pálya, és a légkör
közel sem olyan bürokratikus,
mint ahogy az a köztudatban él.

Akár a rendőri hivatás is nyitva áll a jogászok előtt. Mint azt
Varga Mihály, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának vezetője
elmondta, bűnügyi vonalon és az
igazgatás-rendészeten is szükség
van ilyen végzettségű fiatalokra.
Kezdetben a munkába álltak kormánytisztviselői posztot töltenek
be, majd három év után kerülhetnek be a hivatásos állományba,
amely bérezésben és juttatásokban is már magasabb kategóriát
jelent.
A tájékoztatók után a hallgatók kérdéseikkel fordulhattak az
előadókhoz, akik készséggel adtak további információkat az érdeklődőknek a diploma megszerzése utáni elhelyezkedési lehetőségekkel kapcsolatban.
o Tóth Ilona

IFJÚSÁG, IFJÚSÁGPOLITIKA - ÚJ KIHÍVÁSOK címmel rendez nemzetközi konferenciát április 22-én (pénteken) 9 órai kezdettel az Európai
Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ
(EIKKA), a SETUP Alapítvány, a Belvedere Meridionale Alapítvány, a
Nemzeti Civil Alapprogram, valamint a SZTE Alkalmazott Humántudományi Intézete és az SZTE EHÖK támogatásával. A konferencia tárgya nemzetközi folyamatok ifjúságszociológiai értelmezése és az európai, illetve a magyar fiatalok világára történt hatásainak mélyebb
megértése, továbbá az ifjúságügy és ifjúságpolitika európai kihívásainak, szakmai dilemmáinak és az azokra született ifjúságügyi koncepcionális megoldásoknak megtárgyalása, megvitatása. Helyszín: a
TIK nagyelőadója (Ady tér 10.).
A V I I . O R S Z Á G O S ÉS II. N E M Z E T K Ö Z I S I A A Á N D Y J Ó Z S E F É N E K V E R S E N Y T

április 27-30. (szerda-szombat) között rendezi meg az SZTE Zeneművészeti Kara. Részletek: www.music.u-szeged.hu.
SZABADSÁGVESZTÉS-BÜNTETÉS ÉS BÖRTÖN címmel tart előadást a
Szabadegyetem - Szeged sorozat hetedik szemeszterének keretében
Nagy Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE űÁllam- és jogtudományi Kar) április 27-én (szerdán) 18 órától. Helyszín: SZTE TIK kongresszusi terem (Ady tér 10.).
A BIBLIAI IDŐK EMBERÉNEK N Ö V É N Y E I címmel tart előadást a Szabad-

egyetem - Szeged sorozat hetedik szemeszterének keretében Juhász
Miklós címzetes egyetemi tanár (SZTE Természettudományi és Informatikai Kar) május 4-én (szerdán) 18 órától. Helyszín: SZTE TIK kongresszusi terem (Ady tér 10.).
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NAGY REKORDRA KÉSZÜLNEK
A KÉMIKUSOK

„MOST MUTASD MEG"
JOGÁSZ MÓDRA
Különleges Activity és Polgári Jogi
Esetmegoldó-verseny

Forradalmi helyzetben a kémiatanítás a Kémia Évében
Folytatás az 1. oldalról.

Kémia az utcán

Megtartották a Polgári Jogi Activity verseny kari fordulóját az Állam- és Jogtudományi Karon. Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke, valamint az SZTE ÁJTK Karrier Iroda által szervezett
megmérettetésre immár negyedik alkalommal került sor április n-én.
Az activity szegedi kezdeményezés, akárcsak a Polgárjogi Jogesetmegoldó Verseny. Négy évvel ezelőtt Szegeden tartották az első
országos megmérettetést, azóta mintegy vándorkupaként a nyolc jogi kar között vándorol a rendezvény aszerint, hogy összesítve mely
kar érte el a legjobb helyezést - mondta el lapunknak Cörög Márta
szervező, az SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék docense.
Az activity verseny lényege ugyanaz, mint klasszikus névadójáé:
rajzolós, leírós, illetve mutogatós versenyszámokkal a hallgatók háromfős csapatban mérettetik meg magukat. Húznak egy kártyát, amelyen
szerepel egy polgárjogi fogalom és a bemutatásának módja. A csapatból egy fő hajtja végre a feladatot, a többieknek pedig ki kell találniuk, miről van szó. Leírás esetén nem lehet a pontos jogi fogalmakat alkalmazni, hanem körül kell írni, rendszertanilag el kell helyezni a szakkifejezést. Kreativitást és logikus gondolkodásmódot igényel a játék,
mindemellett természetesen például a körülírás csak akkor lehet síkeres, ha ismerik a hallgatók a polgárjogi fogalmak mögöttes tartalmát tudtuk meg a docenstől.
Cörög Márta azt is elmondta, az idei kari versenyen kimagasló részvételi aránnyal képviseltették magukat a hallgatók, 15 csapat jelentkezett, ami a jogi activityk történetének eddigi legmagasabb száma.
Nyerni pedig mindig érdemes, hiszen az első helyezett csapat valamennyi tagja - azon túl, hogy továbbjutnak az országos megmérettetésre—polgárjogból vizsgakönnyítést kap, illetve valamennyi hallgató
tanúsítványt vehet át a versenyről.
Az országos fordulóra ősszel kerül majd sor. A jogi activityk első
évében Szeged az országos döntőn elhozta az aranyérmet, és az utána
következő években is mindig dobogós helyen végzett.
A. M.

KÁVÉHÁZI SZEGLET
Berka Attila új kötetének bemutatója
Az SZTE Egyetemi Tavasz egyik első rendezvénye volt április 13-án
Berka Attila könyvbemutatója, amelyre a Millenniumi kávéházban került sor. A maroknyi közönséget nem tántorította el a hasonló eseményeken megszokott késlekedés sem, mindenki kivárta a kávét tejjel.
Pontosabban mindenki arra várt: Hosszúkávé külön hideg tejjel
ugyanis a címe a fiatal író második kiadott kötetének, s mint a neve is
sejteti, a kávézás központi szerepet foglal el benne. Krúdy Szindbádjához és Kosztolányi Esti Kornéljához hasonlítják a figurát, akinek szinte megszakítás nélküli belső monológja a könyv. Szinte folyton úton
van, hogy megszokott vagy teljesen új helyeken bukkanjon fel, és kávéja mögül keseregje el saját magának vagy az egész világnak a bánatát. A történetfoszlányok, jegyzetnek beillő írások önmagukban is
megállják a helyüket, egymás után fűzve - amely állítólag a megírás
kronológiai sorrendjében történt - azonban sok-sok apró fejezetből
álló kisregénnyé válnak, akinek főhőse hol forgalmas bevásárlóközpontban kéri ki hosszú kávéját (külön hideg tejjel), hol egy büfékocsiban, hol egy kocsmában, hol pedig csak vágyik egy csendes kávézó
meghitt teraszára.
A múlt század első harmadát, a kávéházak izgalmas világát idézi a
könyv — és az írója maga is, ahogy elmondása alapján kedvenc kávézójába betérve időnként feljegyez - ceruzával! - egy kopott füzetbe
egy-egy novella-töredéket, egy íráskezdeményt. Ehhez az atmoszférához persze hozzátartozik a dohányfüst is, amit már vágni lehet. „Mi
lesz így a világgal, ha a vonaton már nem lehet a bár részben dohányozni, sőt, már büfékocsik sem lesznek? Mi fogja azok hangulatát pótolni?" - teszi a fel a kérdést Berka Attila. „Persze, egészségesebbek
leszünk így, és tisztábbak a szerelvények, csak épp az a két-három óra,
amit a vonaton töltünk, mindössze az A-ból B-be való eljutássá alacsonyodik, és elvész az utazás élménye, az a kalandos, izgalmas része
az egésznek, amikor történik is valami közben velünk." Ez a szemlélet
süt át a történeteken is, amelyek egy-egy pillanat hangulatát sűrítik
össze - néha csak egy oldalban. Bene Zoltán irodalomtörténész szerint, aki az est folyamán Berka Attila beszélgetőpartnere volt, attól is a
mai olvasó barátja ez a könyvecske, hogy véget ér egy-egy fejezet,
történetecske, épp mielőtt le kéne szállnunk a következő metró-, villamos-, buszmegállónál. Vagy amíg várunk valakire, és felhörpintünk
egy csésze kávét.
o Tóth Ilona

Egy népszerűsítő kampányt
indítottak, melyben egy 25 fős,
hallgatókból álló csapat segíti
Németh Veronika munkáját. A
tervek szerint iskolákba látogatnának el, valamint a nagyobb
szegedi rendezvényeken, mint
például a hídivásár, az utcára is
kiviszik a kémiát egyszerű kísérletek formájában. Árus Dávid
PhD-hallgató látványos kísérletbemutatókkal népszerűsíti a
tárgyat. Szeptemberben a Magyar Kémikusok Egyesületének
szervezésében Miskolcon, Egerben és Szegeden megpróbálnak
Guiness-rekordot dönteni a legtöbb egy időben végrehajtott
kémiai kísérlet kategóriájában.
Tizenegy estén át tartottak Kémia Szabadegyetemet a Kiss Árpád-teremben a Kémiai Tanszékcsoport oktatói, amit kurzusként is lehetett teljesíteni, de
középiskolásokat is vártak az
előadásokra.

Jósnó'k helyett
A fizika- és kémiatanár-képzés a mélypontra jutott, szinte
már nincsenek is ilyen tanárjelöltek, pillanatnyilag két-három
hallgató szeretné a kémiát tanítani, miközben a kémiatanárok
átlagéletkora 50 év (!), néhány

Európa-szerte több százezer kutató hiányzik a vegyészlaborokból. Fotó: segesvári Csaba
éven belül a tömeges nyugdíjazások után óriási hiány lesz az
országban — hívja a figyelmet
Németh Veronika.
Tíz évvel ezelőtt még nem
tudtak elhelyezkedni Szegeden a
kémiatanárok (ez a kibocsátó intézmények székhelyén általános
volt), az utóbbi 4-5 évben v i szont már igen! Megdöbbentő,
de léteznek olyan iskolák, ahol
nincs kémiatanár, a tárgyat
kénytelen egy másik szaktanár
„gyorstalpaló" után átvenni.
Szegeden ma már két év alatt is
lehet kémiatanári végzettséget

szerezni (persze ez össze sem
mérhető a korábbi
ötéves
képzéssel...). Szükség lenne a tanári életpályamodell ésszerű tervezésére, hogy láthassák a fiatalok a tanárképzés utáni előrehaladási lehetőségeket. Hiányzik a
tanári hivatás anyagi, társadalmi és erkölcsi elismertsége,
amely lehetővé tenné azt, hogy
ne kelljen megkeseredni egy-egy intézményben amiatt, mert
nem bírnak a gyerekekkel a
presztízsüket vesztett tanárok. Ez
ugyanis visszahat: gyakorta a
tantárgy nehézségét használják

fegyelmező eszközként a pedagógusok.
„Európa-szerte több százezer kutató hiányzik a vegyészlaborokból. Ezért is fontos a jövő
generációt a természettudományok szeretetére ösztönözni,
szükségünk van nemcsak azok
eredményeire, hanem a tudományok adta rendszerező, problémamegoldó
gondolkodásra,
hogy ne a jósnőhöz szaladjunk,
ha nehézségünk adódik az életben" - hangsúlyozza a tanárnő.
o Arany Mihály

KI MONDTA, HOGY NEM TUDOD MEGVÁLTOZTATNI A VILÁGOT?
A Föld Napja az SZTE TIK-ben
Mindenki tehet azért, hogy
jobb legyen környezetünk, saját cselekedeteivel is segíthet
megváltoztatni a világot — ez is
lehetne a mottója a Föld Napja
2011-es programjainak, melyet
április 20-án (szerdán) rendeznek az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központjában.
A környezettudatosság jegyében az SZTE TIK vezető szerepet vállal a régióban a rendezvények környezeti hatásainak
csökkentése érdekében. Magyarország első Zöld Kongreszszusi Központjában a mindennapok során és a kiemelt események alkalmával is sokat tesznek
azért, hogy a város és az egyetem polgárai környezettudatosán éljenek. A szerdai egész napos rendezvényen a szórakoztató programok mellett az érdeklődők megismerhetik, miként lehet energiatakarékosan működtetni egy 25 ezer négyzetméteres
épületet, s maguk is tippeket
kaphatnak ahhoz, hogy tegyék
„zöldebbé" életüket.
Ezen a napon a látogatók
olyan helyekre is eljuthatnak, melyek máskor rejtve maradnak a kíváncsi szemek előtt. Előzetes regisztrációt követően — jelentkezés
az SZTE TIK Facebook-oldalán, a
zoldhirekstik.u-szeged.hu
email címen vagy az ügyfélszolgál a t o n - a vállalkozó szelleműek 10,
12,14,16 órakor részt vehetnek egy
kazántúrán, ahol kiderül, hogy
fűtik és hűtik a hatalmas épületet.
A legbátrabbak az épület tetején

JJ

i

Szerdán újra kikerülnek a pingpongasztalok a TIK elé. Fotó: szegy
— ahonnan rendkívüli kilátás nyílik a belvárosra - megnézhetik a
használati meleg vizet előállító 50
négyzetméteres napkollektormezöt is.
Délelőtt 11-kor kerékpáros
csapatverseny indul az épület
előtt. A bicajosok közösen eltekerhetnek az Egyetemi Füvészkertbe is, ahol Németh Anikó
igazgatóhelyettes vezetésével
megismerkedhetnek a tavaszi
pompájában tündöklő arborétum szépségeivel. Délután 2 óra
után pedig a II. SZTE TIK Kerékpár-szépségversenyen kiderül,
kié a legtutibb bringa. Azokat,
akik a testmozgás két kerék nélküli változatát választják, sport-

eszközök - asztalitenisz, tollaslabda, ugrálókötél, petanque,
hulahopp-karika - várják a TIK
melletti parkban, a lustábbak
pedig plédekre telepedve társasjátékokkal is múlathatják az
időt. A Cyerekterep ezúttal felnőtteknek (is) izgalmas játékokkal várja a kikapcsolódni vágyókat, a kvízekkel pedig bárki próbára teheti környezetvédelmi ismereteit. Ha valaki megéhezik
vagy megszomjazik, a biobüfé
kínálatából válogathat. Egy rögtönzött tárlaton mindenki megismerheti, miért a Szegedi Tudományegyetem Magyarország, s
Európa keleti felének legzöldebb
felsőoktatási intézménye.

A szervezők a legkisebbekről
sem feledkeztek el délelőtt készségfejlesztő játékok várják a
gyerekeket a Somogyi-könyvtár
munkatársai, egytől bábelőadás
várja őket, délután négytől a»!
mezöszilasi játszóház elevenedik
meg az Új Akropolisz Egyesület r
szervezésében, utána pedig aöj
Szeleburdi Meseszínház koncertje és előadása következik.
Egyetlen nap azonban nem
elég, ezért a Hagyj nyomot! üzenöfalon és az ígéretládába mindenki leírhatja azokat a vállalásait, melyekkel az év hátralevő
részében tenni próbál azért,
hogy megváltoztassa a világot.
F. J.
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AZ IDEI SOFI-KI VALÓS AGOK
Egyre magasabb a színvonal

MÉCIS HOVÁ LEHETNE?
Kevés látszólag k ö n n y e b b e n aktualizálható, „ ö r ö k z ö l d "

da-

rabja v a n a színházi világirodalomnak, m i n t Moliere A m i z a n t r ó p
című, kétségtelenül nagyszerű komédiája, a legsötétebb vígjáték,
a h o g y emlegetni szokás. A z emberi társadalom hízelkedő, kétszín ű t á r s a s á g , a z é r v é n y e s ü l , aki a m á s i k a t a h á t a m ö g ö t t ó c s á r o l j a , s z e m b e d i c s é r i , és aki s z á m á r a n i n c s f o n t o s a b b a m i n é l s z é l e s e b b k a p c s o l a t i t ő k é n é l . M o l i e r e v í z i ó j á t hol s ö t é t r e f e s t i k , hol k a cagtatóra, de a d a r a b aktualitását n e m i g e n szokás kétségbe v o n ni, n o h a a p á r h u z a m o k felismeréséből jó előadás, jó értelmezés
m é g n e m feltétlenül születhet.
N e m r é g a K a t o n a József S z í n h á z b a n rendezte m e g Z s á m b é k i
G á b o r A m i z a n t r ó p o t , aki, ha ú g y tetszik, m e g f o r d í t j a a d r á m a
f o r m a g o n d o l a t á t . Moliere darabja szerint ugyanis a h i t v á n y e m beriséget szenvedélyesen g y ű l ö l ő , á m e g y h i t v á n y embert mégis
szenvedélyesen szerető Alceste é p p szenvedélyei m i a t t d ö n t ú g y ,
h o g y elhagyja a t a l m i n csillogó társasági v i l á g o t , v a g y i s a civilizációt: kivonul a s i v a t a g b a . Zsúfolt térből a p u s z t a térbe, ahol
nincs a l a k o s k o d á s . A K a t o n a tere f o r d í t o t t u t a t jár b e : a h a z u g s á g o t k á r h o z t a t ó Alceste v i l á g á n a k m e g f e l e l ő e n a s z í n p a d i tér a n y n y i r a ő s z i n t e , a m e n n y i r e e g y s z í n p a d i t é r ő s z i n t e lehet: a m e z t e len s z í n p a d saját m a g a d í s z l e t e . E b b ő l a t é r b ő l n e m lehet k i v o n u l n i , m é g i s h o v á l e h e t n e ? A s z í n p a d o n túl ú j r a csak a z e m b e r i t á r sadalom v a n . Zsámbéki rendezése m é g s e m spórolja m e g a kivonulás gesztusát, igen, ez az Alceste t é n y l e g m a g á n y o s

remete

lesz, aki i n k á b b s z e r e n c s é t l e n á l d o z a t , m i n t k o r á n a k hőse. A m i v i s z o n t e n n é l is f o n t o s a b b : s i v a t a g j á t a s z í n p a d o n b e l ü l r e n d e z i b e ,
v o l t a k é p p e n m a g á n y á n a k helyszíne a l e g k o m p l e x e b b díszlete a z
K á l m á n J á n o s , B a j n ó c z i É v a G a b r i e l l a , P a l a t í n u s E n d r e , B o b a n j R e b e k a , E n d r ő d i Balázs: a z idei S ó f i - d í j a s o k . Fotó: segesvári Csaba
Évről

évre

egyre

magasabb

színvonalú pályázatok érkeznek
be a szegedi Tehetségpont

ré-

s z e k é n t m ű k ö d ő és i d é n t í z é v e s
fennállását

ünneplő

József a Szegedi
Alapítványhoz.

SZTE

Sófi

Tehetségekért
Az

idei

„Sófi-

ötösben" a vegyészek dominálnak,

de

egy

énekművésznek,

e g y o r v o s t a n h a l l g a t ó n a k és e g y
programtervező

informatikus-

n a k is g r a t u l á l h a t u n k .

„Először nyert 200 ezer forintos ösztöndíjat az SZTE Zeneművészeti
Karának
hallgatója,
Bobanj Rebeka ötödéves énekművész-tanár személyében, és ez
azért is külön öröm, mert az SZTE
Sófi-alapítvány hangsúlyozottan
felvállalta a zeneművészetben és
képzőművészetekben tehetséges
hallgatók támogatását a tudományban kiemelkedőt nyújtó tehetségek mellett" - mondta el lapunknak Sófi József, az alapítvány létrehozója. Hozzátette: az
alapítványnak szép eredményeket sikerült elérnie az elmúlt tíz
évben, és a nagy továbblépést az
jelentheti, hogy az alapítvány által támogatott tehetségek beintegrálódjanak a Badó Attila professzor, a szegedi Tehetségtanács
elnöke által létrehozott Tehetségpontba. „A Tehetségpont egyik
kezdeményezése az SZTE Kiválósági Honlap, mely jobbnál jobb
lehetőségeket és szolgáltatásokat
nyújthat a tehetségek számára, s
ez záloga a szegedi tehetséggondozás fejlődésének" — hangsúlyozta Sófi József.

Külföldi operaházakban is énekelne
A szabadkai születésű Bobanj
Rebeka, Temesi Mária tanítványa,
már 2009-ben kuratóriumi dicséretben részesült, majd tavaly különdíjas volt. A Nemzetközi
Simándy-Énekversenyen harmadik
helyezést ért el 2008-ban. Ezután
egyre több opera főszerepét játszhatta, többek között a Budapesti
Filharmónia felkérésével. 2008-ban
a Miskolci Nemzetközi Operafesztiválon is bemutatkozott Korsakov
Sadko című operájában Volhova
szerepében. Ezután következett a
Kolozsvári Operafesztivál, majd

Magyarország területén legalább
15 helyszínen énekelhette Rossini
Sevillai borbély című operájából
Rosina szerepét, többek között a
keszthelyi Balaton Színházban és a
Budapesti Művészetek Palotájában.
2010-ben fellépett Szabadkán, a
nagyszabású Újévi gálahangversenyen. Idén Budapesten énekelte
Mozart Varázsfuvola című operájából az Éj királynő szerepét. Legutóbb április 8-án énekelt a Művészetek Palotájában, az Erkel- és
Liszt-emlékhangversenyen 1500
ember előtt a Bartók-teremben.
Számos koncert, fellépés és főszerep áll már Rebeka mögött, és
emellett kitűnő eredménnyel végezte egyetemi éveit, amiért köztársasági ösztöndíjban is részesült.
Az énekművész most az idei
Nemzetközi
Simándy-énekversenyre készül. Céljai között
szerepel, hogy külföldön szeretne
énekelni, és megcélozni a legnagyobb operaházakat. „Mindent
Istentől kaptam, és arra törekszem, hogy a Tőle kapott tálentumot gyarapítsam. Olyan gyümölcsöket teremjek, hogy egy napon
mikor Elébe állok, ezt mondja nekem: 'Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra
bízlak ezután'" — idézi hitvallásaként Máté evangéliumát Bobanj
Rebeka.

Két vegyész
a kémiáért
Folytatva a hölgyekkel: tavaly
kiemelt kuratóriumi dicséretben,
idén már Sófi-ösztöndíjban részesülhetett Bajnóczi Éva Gabriella
másodéves vegyész MSc-s hallgató, aki eredetileg hódmezővásárhelyi, de öt éve Szegeden lakik az
Eötvös Loránd Kollégiumban. Évi
elsősorban oldatok szerkezetének
vizsgálatával foglalkozik Sipos Pál
témavezetése mellett. Munkája
során röntgensugárzást alkalmazó szerkezetvizsgáló módszereket
használ, és főleg alapkutatásokat
végeznek, az anyagok pontos
szerkezetének
megismerése
ugyanis nélkülözhetetlen későbbi
felhasználásuk szempontjából. Az
ösztöndíjas jelenleg a pécsi OTDKra készül. Évi célja a doktori képzés, PhD-s évei alatt mindenképp
szeretne hosszabb-rövidebb időt

külföldön tölteni. Demonstrátorként részt vesz az alsóbb évesek
oktatásában is, és a szintén Sófiösztöndíjas Endrődi Balázzsal szívén viseli a kémia népszerűsítését, amelyre remek alkalmat ad
most a Kémia Nemzetközi Éve,
melynek keretében a hallgatók
egy csoportja például a hídivásárra is visz ki kísérleteket (lásd
a Kémia Évével foglalkozó cikkünket).
Másodjára nyeri el a Sófi-ösztöndíjat Endrődi Balázs másodéves MSc-s vegyészhallgató. A
kecskeméti születésű egyetemista
jelenleg a Fizikai Kémiai és
Anyagtudományi Tanszéken, a
Visy Csaba egyetemi tanár vezette elektrokémia laboratóriumban
dolgozik a professzor és janáky
Csaba, egy korábbi Sófi-ösztöndíjas témavezetése mellett. A kutatások fő irányát az elektromos
áramot vezető szerves polimerek
és ezek valamilyen szerves vagy
szervetlen nanorészecskével alkotott kompozitjainak vizsgálata
képezi. Az ilyen rendszerek kutatása világszerte nagy figyelmet
vonz, mivel ezekből a különböző
detektorok, elektródok mellett
például napelemeket is előállíthatunk, méghozzá az eddig használt
anyagoknál lényegesen olcsóbban - magyarázza Balázs, aki
végzése után szintén szeretne
PhD-re jelentkezni.

Számítógépek
és patkányok
„Amikor először megpályáztam a Sófi-ösztöndíjat, a számos
követelmény láttán nem fűztem
túl sok reményt az elnyeréséhez.
Azonban később maga Sófi József
annyi motivációt adott, hogy én is
meg tudtam közelíteni a 'nagyok',
a korábbi díjazottak teljesítményét" — mondta az ösztöndíjról
Palatínus Endre, aki szintén tavaly
már elkönyvelhetett egy kiemelt
kuratóriumi dicséretet. Az újvidéki
születésű másodéves programtervező informatikus MSc szakos
hallgató Bánhelyi Balázs témavezetésével síkbeli alakzatok körökkel váló megbízható számítógépes
lefedését vizsgálja. Olyan eljárásokat fejlesztettek, amelyek képesek a számítógépek pontatlansá-

gát is kezelni, ugyanis a gépek,
nem egész számokkal való számolás esetén mindig csak közelítő
számításokat tudnak végezni. Ez
már egyszerű műveletek esetén is
súlyos hibákhoz vezethet, ami
mérnöki alkalmazások esetében
megengedhetetlen. A programmal megmutatták például, hogy
hogyan lehet Magyarországot rádióadással a legolcsóbban lefedni. Egy csapattal elkészítettek egy
újszerű, LED-es utcai világítást
tervező programot, amellyel költséghatékonyan és optimálisan lehet lámpatesteket tervezni. Az első
prototípus hamarosan elkészül, és
egy közeli város bevezető útja
mellett állítják fel. Jövőbeni terveit illetően Endre külföldön szeretne kutatni PhD-képzés keretében.
Szintén kiemelt kuratóriumi
dicséretet kapott tavaly Kálmán
János ötödéves szegedi orvostanhallgató, aki angol-magyar orvosi szakfordító és tolmácsképzést is végez. 2008 óta a Pszichiátriai Klinika Alzheimer-kór Kutatócsoportjában TDK-zik Pákáski
Magdolna
és édesapja, az
idősebb Kálmán János tudományos vezetése alatt. 2010-től a Genetikai Kutatócsoporthoz is csatlakozott, ahol Juhász Anna témavezetésével dolgozik. János az
egyre gyakoribbá váló, időskorban jelentkező, szellemi hanyatlással és személyiségváltozással
járó Alzheimer-kórt kutatja. Patkányokon vizsgálják a különféle
stresszt okozó helyzeteknek az
Alzheimer-kórral összefüggésbe
hozott agyi fehérjék mennyiségére gyakorolt hatását. Eredményeik, melyek szerint krónikus stressz
hatására az állatok agyában az
Alzheimer-kór kialakulásának Irányába mutató változások történnek, fontos láncszemet jelentenek
azon megfigyelések sorában, melyek a stresszt sok egyéb pszichiátriai betegséggel, így a depreszszióval, skizofréniával is kapcsolatba hozzák, molekuláris szinten
is. A genetikai vizsgálatok során
pedig a betegség kialakulásával
feltételezhetően összefüggő gének és az Alzheimer-kór kapcsolatát kutatják. Végzés után János is
a PhD felé tájékozódik, a későbbiekben pszichiátriával, pszichoterápiával szeretne foglalkozni.
o Arany Mihály
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o Turi Tímea

AZ ALLAMI SZAMVEVOSZEK ELNÖKE
A MÉRNÖKI KARON
Az Állami Számvevőszék és a közpénzek hatékonyabb felhasználása a vidékfejlesztésben címmel tart előadást Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke április 27-én (szerdán) 14 órakor az SZTE
Mérnöki Karán (Mars tér 7., III. előadó). Az ÁSZ elnöke az előadást
követően 15 óra után az érdeklődő újságírók számára rövid interjút is
ad.

AKIN AZ UNIVERZUM JÁTSZIK
Mahler-kiállítás nyílt az EK aulájában
Gustav Mahler osztrák zeneszerző és karmester emlékévének alkalmából „Gustav Mahler és Bécs" címmel tematikus kiállítás nyílt
április 13-án a Mahler-év alkalmából a budapesti Osztrák Kulturális
Fórum és a Germán Filológiai Intézet Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének szervezésében az SZTE Egyetemi Könyvtár aulájában és a
bölcsészkar második emeletén.
Tavaly volt 150 éve, hogy a nagy zeneszerző 1860-ban meglátta a
napvilágot, és éppen száz éve, 1911-ben hunyt el. Mahler karrierjének
csúcspontját Bécsben érte el, ahol 1897 és 1907 között a Bécsi Udvari
Opera karmestere és igazgatója volt. Bécsi tevékenységének tíz éve a
Hofoper fénykorának és a modern operafelfogás kezdetének számít.
Ezt az időszakot emeli ki az a kiállítás, melyet Peter Blaha és Therese
Gassner kurátorok a Bécsi Állami Opera számára állítottak össze a
Mahler-év alkalmából. A tárlat rövid áttekintést nyújt Mahler életútjáról és részletesen bemutatja a Bécsben töltött évek eseményeit és a
kor jelentős alakjait. A kiállítás túlnyomó részét az Osztrák Nemzeti
Könyvtár, az Osztrák Színházi Múzeum és a Kunsthistorisches Museum tulajdonában lévő, a magyar közönség előtt még ismeretlen
fényképek alkotják. A bölcsészkar második emeletén pedig tanszéki
oktatók közreműködésével Mahler a nagyvilágban témában rendeztek be tárlókat.
Mahler a modernség egyik úttörője, magát a szférák közötti közvetítőnek vallotta. Ahogy mondta, az ember maga az a hangszer,
amin az univerzum játszik - mondta el a zeneszerzővel kapcsolatban
a kiállítást megnyitó Csúri Károly, az Osztrák Irodalom és Kultúra
Tanszék vezetője. Michael Zimmermann budapesti osztrák nagykövet
a kiállítást méltatva úgy fogalmazott, a 19. század egy rendkívül kreatív időszak, tele lenyűgöző személyiségekkel. Ennek a századnak a
kreativitása tükröződik vissza Gustav Mahler munkásságában is, de
egy érdekes bepillantást jelenthet a korszakba az is, ha a zeneszerző
feleségének életútját tanulmányozzuk.
Ebben voltak a megnyitó résztvevőinek segítségére a német szakos hallgatók, akik Alma Mahler-Werfel életét jelenítették meg
Joshua Sobol „Alma - a show biz ans Ende" című darabján keresztül.
Gustav Mahler halála után Alma Mahlert gyengéd szálak fűzték Oskar
Kokoschka festőhöz, majd Walter Gropius építész, később pedig
Franz Werfel író felesége lett. A színdarabot Marion Rutzendorfer
osztrák lektor és Dorothea Böhme DAAD-lektor rendezték. A tárlat április 30-ig várja az érdeklődőket.
A. M.
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AZ EGESZSEGES UTODOKERT
Bártfai György előadása a Szabadegyetemen
Bártfai György, az SZTE AOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára tartott
előadást április 13-án a Szabadegyetem — Szegeden. Olyan érdekes kérdésekre adott választ,
hogy mikortól hallható a magzati szívhang, mit takar a CTG,
és vajon felismerik-e a magzatok az édesanyjuk hangját.

Március 28-án zajlott le az SZTE Karrier Iroda által megszervezett Privát
pénzügyek tanfolyam záró összejövetele. A Szabó Péter által tartott kurzus
összesen hat előadásból állt, amelyek során a vállalkozó szellemű résztvevők megismerkedhettek a pénzügyi piacon található termékekkel, amikkel
későbbi életük során találkoznak majd. Elsőként a különböző pénzügyi,
banki termékek, a tőzsdék és a befektetések fajtáihoz kerülhettek közelebb
a hallgatók, majd sorrendben a nyugdíjrendszerrel, majd az életbiztosítással, ezt követően a különböző vagyon- és felelősségbiztosításokkal, majd
végül a záró találkozón a pénzügyi tervezéssel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítására volt lehetőség.
A tanfolyam egyik legfőbb célja tulajdonképpen a tudatosságra, a tudatos döntésekre, lépésekre való felkészítés volt. Ezenkívül fontos szempontnak nevezte meg, hogy a fiatalok tisztában legyenek a pénzügyi piac
legfőbb szereplőivel, valamint hogy értelmezni tudják a médiában előforduló ezekkel kapcsolatos híreket és információkat, és megismerjék az ezekkel kapcsolatos döntéseikkel járó esetleges kockázatokat, illetve buktatókat. Cselekedeteinket elsősorban mindig valamilyen cél vezérli. Az utolsó
előadás középpontjába állított pénzügyi tervezés tulajdonképpen ezeknek
a céloknak az elérését (vagy legalábbis az erre irányuló törekvéseket) jelenti pénzügyeink tudatos irányításával. A tanfolyam lényege az volt,
hogy a részt vevő fiatalok az otthonról hozott családi mintákat határozott
formákba öntve tudatosan készüljenek fel saját jövőjükre.
A pénzügyi tervezés lépései meglepően egyszerűnek tűnhetnek, ám
betartásuk, kivitelezésük esetén igazán nehéz feladat hárul arra céltudatos
egyénre, aki megpróbál rövid vagy akár hosszú távra tervezni. A folyamat
első lépéseként adataink összegyűjtésére van szükség, azaz fontos, hogy
elemezzük a bevételeinket, kiadásainkat, azonban még ennél is fontosabb, hogy konkrét, határozott célokat tűzzünk ki magunk elé.
A záró előadáson elhangzottak tulajdonképpen remek alapismeretet
nyújtottak a résztvevőknek tanfolyam előző összejövetelein megismert különböző területeken való eligazodáshoz, legyen szó például biztosításokról, vagy akár a különböző befektetési, vagy hagyatéki tervezésről.
o Hrivnák Anita

ECOSIM A TIK-BEN
SZTE CTK-s hallgatók nyerték a szegedi selejtezőt
Újra az SZTE József Attila Tanulmányi és információs Központja adott
otthont a nagysikerű Ecosim Diák Menedzsment Bajnokság regionális selejtezőjének, melyet a három CTK-s hallgatóból álló Bong Team nyert meg.
Az április i-jei versenyen 26 háromfős csapat mérte össze tudását, országosan pedig 274-en szálltak harcba a legmagasabb profit elérése érdekében. A szegedi fordulóban javarészt SZTE-s közgazdász-, illetve TTIK-s
hallgatók indultak, de érkeztek Dunaújvárosból és Bajáról is versenyzők.
A csapatok egy szimulált üzleti év erejéig egy régóta működő élelmiszer-ipari termelő és értékesítő vállalat vezetését vehették át egy FMCC üzletágban (Fast Moving Consumer Coods - gyorsan forgó fogyasztási cikkek). A nemzetközi konszern tagjaként működő vállalatot új feladat elé állították: a külpiacok meghódítása volt a cél. A versenyen a csapatoknak
adott volt, hogy mekkora mennyiséget tudnak eladni és mennyiért. Ebben
a szituációban kellett a játékosoknak a lehető legjobb pénzügyi, termelésmenedzsment, marketing-, továbbá HR-döntéseket meghozni a minél
magasabb profit érdekében.
Bolondok napja ellenére a csapatok nem csináltak tréfát a versenyből,
elhivatottságuk legjobb jele, hogy megdőlt az eddigi összprofitrekord, és
végül csupán hárman végeztek mínuszban. Nagy volt a tét: csak az első öt
helyezett juthatott tovább az online középdöntőbe, a döntőbe pedig csak
az ország legjobb hat csapata kerülhet. A verseny fő támogatói - az
ExxonMobil és KPMC - jóvoltából pedig a csapatok már a selejtezők során
is értékes ajándékokkal lehettek gazdagabb, a fődíj pedig egy prágai út,
egy színes e-könyv olvasó, illetve a BAT jóvoltából EFOTT hetijegyek is várnak a győztesre.
Ahogy a versenyek többségében itt is csak egy győztes lehetett. A
végső értékelés után az SZTE CTK hallgatóiból álló Bong Team (Prónay Bence, Sikala Ákos, Vaits Zoltán) állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Új rekordot jelentő eredményük hátterében kockázatvállalásuk, rátermettségük, illetve leleményességük áll.
Mint elmondták, nem ez volt az első ilyenfajta versenyük, nemrégiben
részt vettek egy hasonló felépítésű menedzsmentversenyen, ahol szintén jó
eredményeket értek el. Különleges stratégiájuk nem volt, csupán azt emelték ki, hogy megpróbáltak az ellenfeleik fejével gondolkodni, döntéseiket
ennek tükrében hozták, illetve bevállalták a rizikósabb, költségesebb beruházásokat is. Az időigényes számolási feladatok felgyorsítása végett pedig a fiúk egy előre gyártott Excel-táblával készültek, mely kulcsszerepet
játszott győzelmükben. A következő fordulóra készülve elsősorban a fent
említett táblázatot fogják finomítani, jelenleg állításuk szerint még csupán
90 százalékban van kész. Céljuk a minél jobb eredmény elérése, és mivel
mindhárman sportolói múlttal rendelkeznek, biztosak lehetünk benne,
hogy megalkuvás nélkül fognak küzdeni a döntőbe jutásért, utána pedig
a végső siker eléréséért.
H. P.

Az emberi faj története során
mindig törekedett arra, hogy
egészséges utódokat hozzon létre.
Éppen ezért nagyon fontos az
odafigyelés és a kismamák ellátása. „Az, hogy milyen állapotban
születünk, nagyrészt attól függ,
hogy milyen ingerek érik az anyát
a várandósság előtti és a terhesség alatti időszakban" — indította
előadását Bártfai György. A folytonos ellenőrzés elengedhetetlen
mind a magzat, mind az anya
szempontjából.
A terhesség kialakulásának
folyamata szinte mindenki számára ismert, azt viszont kevesen
tudják, hogy a magzati szívhangot már a 38. naptól lehet érzékelni. Először 1222-ben született
erről feljegyzés, majd sokáig nem
említik, és csak az 1700-1800-as
évek fordulóján kerül ismét előtérbe, mikor Nepomuki lános a
bábák problémáját fejtegeti, hogyan lehet megállapítani a szülés
lefolyása alatt, hogy a magzat éle vagy halott. Ehhez kiváló segítséget nyújt majd az 1800-as évek
elején megjelenő sztetoszkóp.
A baba szívhangjának figyelése még ma is kulcsfontosságú
eleme a monitorozásnak, de ma
már jóval fejlettebb eszközök is
rendelkezésre állnak. Az a probléma a magzat vizsgálatával, hogy
indirekt módon történik, azaz tapintással, hallgatózással, ultra-

Bártfai György a magzati szívműködésről ÍS beszélt. Fotó: Segesvári Csabi
hang- és kardiotokográfiai (CTG)
eljárással.
A CTG az egyik leggyakrabban használt monitorozási módszer, de a legtöbbet vitatott diagnosztikus vizsgálat is egyben,
melynek célja a magzat szívműködésének, az anya életfunkcióinak, a méh kontrakcióknak és a
magzatmozgásnak a regisztrálása
és értékelése.
A magzati szívműködés regisztrálása révén lehetőség nyílik
a rá veselkedő veszélyek kiszűrésére is. Vajon miért nem tökéletes
ez? A legnagyobb probléma az
idő, mivel az aktuális vizsgálatok
és a szülés között percek, órák,
esetleg napok telhetnek el.
A kardiotokogrammot befolyásolhatja több tényező is, így az
anya állapota (láz, gyógyszer
vagy egyéb élvezeti cikkek) és a
magzati tényezők, például ikerterhesség.

Emellett a magzati szívhangra
is sok tényező van hatással, hiszen
folyamatosan változik a magzat
aktivitása. Más a szívhang, ha alszik, ha nő az anya hőmérséklete
vagy akkor is ha oxigénhiány alakul ki. Ez utóbbi esetben a magzat
fejlődése lelassul, a tartós oxigénhiányos állapot következménye
pedig, hogy az agy bizonyos részei elhalhatnak.
Ha azt szeretnék megtudni,
hogy a magzat csupán alszik-e,
vagy valami probléma van, akkor
egy vibroakusztikus stimuláció
(hanginger: 1000 Hz, 95 decibel)
segítségével ébresztik fel a babát.
A magzat nagyon érzékeny a
külvilágra, így nagyon fontos,
hogy az anyával megfelelő legyen
a kommunikációja, hiszen a méhen
belüli viselkedés kihat a későbbi
kapcsolataira is. A kutatók már az
1800-as évektől gyanították, hogy
a magzat a méhen belül viselke-

dik, de a szisztematikus vizsgálatok csak 1980 után kezdődtek el.
Kiderült, hogy a magzat válaszol
az anyai stresszhatásokra és az ingerekre, ami magzati mozgás formájában vagy a szívfrekvenciák
változásában mutatkozik meg.
A magzat a 28. héttől képes
megkülönböztetni a hangokat,
vagyis a zöngés mássalhangzókat.
Sőt az újszülött beszéd- és nyelvfelismerő képességének kialakulása is a méhen belül történik.
Végeztek egy vizsgálatot,
melynek során megfigyelték,
hogy a magzatok hogyan reagálnak az apjuk, egy idegen nő és az
édesanyjuk hangjára. Míg az első
kettőre átlagosan, az utóbbira jelentősen reagáltak, vagyis felismerték az édesanyjuk hangját. De
emellett még arra is képesek,
hogy megkülönböztessék, ha más
nyelven beszélnek hozzájuk!
o Tóth Boglárka

A ZENEBE REJTETT SZEMELYISEG
Bevezetés a zenei előadó-művészet lélektanába
Március 30-án a Szabadegyetem
katedráján Stachó László, az
SZTE ZMK egyetemi tanársegéde
megkísérelte, hogy meghatározza, mitől lesz valaki jó előadó, mitől lesz egy éppen játszott darab igazán élvezetes, és
mi szükséges ahhoz, hogy valaki
értő zenehallgató legyen.
A zenei tehetség nemcsak a
zenei alapképességeken múlik,
hanem a gyakorlat, a tudás a figyelem és a személyiség teszi a
mestert. A nagymester abban különbözik a kezdőtől, hogy nagyobb tudásanyaggal rendelkezik, amellyel képes átlátni a szaktárgya bonyolult szerkezetét.
A zenei tudásanyag több tényezőből áll, ide tartoznak a mozgásmintázatok, a „direkt" érzelmek, a belső zenei viszonyok, a
mondanivaló világos artikulációjának szabályai és a hangtechnikai megvalósítás fortélyai. Ez
utóbbi a legkönnyebben tanítható, sok-sok gyakorlás a titka fejtette ki az előadó.
Ugyanakkor a zenei tudásanyagnak vannak kevésbé megfogható részei is, mint például a
belső zenei viszony érzékelése és
ennek érzékeltetése, hiszen a hangokra nem szabad csupán úgy tekinteni, hogy csak úgy következnek egymás után, hanem mindegyiknek megvan a maga fontos
szerepe. A jó előadó érzékletesen
tudja ezeket a viszonyokat érzé-
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Telt h á z a S z a b a d e g y e t e m e n . Fotó: segesvári csiba

keltetni, „otthonosan mozog a
hangok társadalmában."
A zenészek többsége rosszul
gyakorol - mondta Stachó László
- , hiszen a könnyebben tanulható dolgokra, a technikai megvalósításra koncentrálnak ahelyett,
hogy a mozgásmintázatokra, a
zenei szerkezetre és a hangok
kapcsolatára összpontosítanának.
A tanártól való tanulás mellett sokat okulhat az ember a rossz előadásból, továbbá fontos az is,
hogy az előadóművész átolvassa,
átjátssza a zeneművet, mivel így
alakul ki a széles körű tudás. Gondolkodásában felépül a hangok
birodalma, majd egyre otthonosabban kezd el benne mozocjni.
A hallgató ugyanúgy felépíti
a magában a művet, mint a művész maga. Mipden percben

újabb és újabb elvárást fogalmaz
meg a hallottakkal szemben. Az
agya számításokat végez, mivel a
zenemű minden pillanata más és
más lehetőséget hordoz magában. „Ez a minden pillanatban
érzékelhető izgató bizonytalanság adja a zene savát-borsát" —
foglalta össze Stachó László.
A zeneszerző munkája olyan,
mint rálelni egy kivezető útra a
labirintusból, vagy megnyerni a
sakkjátszmát. A jó előadó pedig
az idegenvezető a zeneszerző által
megrajzolt világban. Ott lassít le,
ott időzik, ahol a szerzőnek mondanivalója van. De ehhez nem
elég csupán az előadó, a befogadó erőfeszítésére is szükség van.
A klasszikus zenét azért szokták „komolyan" hallgatni, mert a
hallgatót mélyebb odafigyelésre,

többlet erőfeszítésre sarkallja,
miközben értelmezi a hallottakat.
A jó előadó magával ragadja a
közönséget úgy, hogy közben ő
maga is elfelejti a gondját-baját,
így létrejöhet a teljesség pillanatának átélése, amikor összekapcsolódik a közönség figyelme és
az emberek lelke is. Azonban
mind az előadó, mind a befogadó
részéről szükség van arra, hogy
felszabadítsák a testüket és lelküket, így feszültségmentessé és
őszintévé válnak. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a kiváló zenész
miközben játszik, meztelenre vetkőzteti a lelkét. Mindezek mellett
kulcskérdés a figyelem is, hiszen a
zenemű megformálása mellett a
művész figyel a közönségre, próbálja fenntartani a figyelmet,
mely egy nagyon komplex figyelési folyamatot igényel.
A zenész és zenehallgató esetében is igaz, hogy a személyiségének jellemzői (kishitűség, kisebbrendűség stb.) megnyilvánulnak a
zene során. A hallgatóság részéről
mindezt az mutatja, hogy milyenre
részekre fókuszál; az előadónál pedig a testtartásban és a zene egyes
részeinek kiragadásában mutatkozik meg.
A nyitottság a kulcsa annak,
hogy meghalljuk a zenébe rejtett
jelentéseket, így akit nem kötnek
gúzsba személyiségének félelmei,
az szabadon járhat-kelhet a zene
világában.
T. B.
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NEGYVENEVES KOROMIG NEM SZEDTEM GYÓGYSZEREKET
Stájer Géza az egészséges életmód híve
G y ó g y s z e r é s z létére n e m a z t j a vasolja,

hogy

tablettákkal

és

csodaszerekkel

igyekezzünk

se-

gíteni m a g u n k o n , sőt a legnehezebb,

egyben

megoldást

legkézenfekvőbb

javasolja:

egészségesen.

éljünk

Több mint

é v t i z e d köti a szegedi

négy

egyetem-

hez a professzort — munkásságának

megkoronázása

és

egy-

b e n legszebb születésnapi ajándéka volt a m a g a s állami kitüntetés,

amelyben

nemrég

része-

sült.

hogy

Teszi
annak

szerésznek
során,
-

Hogyan

Köztársasági
keresztje
március

fogadta

a

Magyar

Érdemrend

tiszti-

kitüntetést,

amelyet

15-én vehetett

át?

- Egyrészt meglepetés volt
számomra, mert korábban már
kaptam egy kiskereszt kitüntetést,
ezért nem is számítottam rá. Igen
nagyra értékelem, és sokat jelent
számomra - ezt életem egyik legnagyobb sikerének könyvelem el,
már csak azért is, mert igen felemelő volt híres emberekkel
együtt várni a díjátadást. Ezt tudományos munkásságom elismerésének fogom fel, ami azért is tölt
el jó érzéssel, mert ez azt jelenti,
hogy olyan színvonalat képviselek
ezen a téren, mint a mellettem
ülő, díjazott művészek a maguk
területén. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez az
elismeréshez - magának az egyetemnek is természetesen, és főnökömnek, aki előterjesztett a díjra.
—Szakmai
mint

említette,

a kitüntetés

pályája

-

— során

Szegeden

ezt

annak

idején
készült.

gondolom,

ellenére,

nem

gyógy-

Persze az

idő

megszerette

a

szinte

— Természetesen. Annak idején tanítónak készültem, a Tanítóképző Intézetben végeztem. Később a kémia felé fordultam,
azonban — nem tanulmányi teljesítményem miatt - nem vettek fel
az egyetemre vegyésznek, viszont
figyelmembe ajánlották a gyógyszerész szakot, ahol - úgymond szintén sokat foglalkozhatok
kémiával. A Gyógyszerkémiai Intézetben tényleg visszajutottam a
vegyületekhez. Ráadásul a feleségem is évfolyamtársam volt, az
egyetemen, ismerkedtünk meg.
Munkámat mindig szerettem,
nem merül fel bennem a kérdés,
hogy jó volt-e így, ahogy volt, de
az igazsághoz ez a tény is hozzátartozik.

Dolgozni csak pontosan, szépen

ez

- Maga

végig

nem jelentett

tevékenykedett.

- Az egyetem befejezése után
tettem egy kis kitérőt, ugyanis
Somogy
megyében
voltam
gyógyszerész, de aztán visszakerültem Szegedre - ez akkoriban

Stájer G é z a

1936-ban született Szegeden. Kitüntetés gyógyszerészi oklevelet
szerzett a Szegedi Orvostudomá-

szakmáját...

melynek,

megkoronázása

a tanítás

ezek

önnek

szerint

nehézséget.

— Mindig is szerettem tanítani. Az egyedüli gondot ezzel kapcsolatban az okozta, hogy meg
kellett találni az egyensúlyt az
oktatás és a kutatás között. Az,
hogy valaki oktató, rengeteg időt

Gyógyszerkémiai Intézet munkatársaként dolgozott több mint
négy évtizeden át, innen ment
nyugdíjba - emeritus profeszszorként - 2 0 0 6 - b a n .

Zita

— bár

Fotó: Gémes Sándor

és energiát igényel tőle, és nem
csak a felkészülés miatt. A tanulókkal való kapcsolattartás, bánásmód is fontos részét képezi az
oktatásnak, és ez korántsem merül ki a tananyag leadásával. Már
maga az hosszú időt vesz igénybe, hogy a diákok elfogadják az
adott embert mint felnőttet, tanárt, tekintélyt. Az említett
egyensúlyt nem sikerült volna
egyébként létrehoznom a feleségem nélkül, aki biztos családi
hátteret nyújtott, és a gyereknevelés legtöbb gondját magára
vállalta annak érdekében, hogy
én tudjak dolgozni.

témavezetője is volt. Zita szákterülete optikailag aktív vegyületek
előállítása - amely az első lépés a
hatóanyagok előállásában, a
gyógyszerek kutatásában —, nevetve mesélte, mennyire unalmas
lehetett TDK-előadása, hiszen a
prezentációban képletek képleteket követtek.

gondolkozott
men-

jen - ú g y véli, n a g y o n f ö l d h ö z ragadt,
nem

Magyarországon

létezik s z á m á r a

é l n i és d o l g o z n i .

Sokkal

sabb számára, hogy

kívül

más

hely

fonto-

édesanyjá-

hoz bármikor haza tudjon vonatozni.

„Gondolkoztam már azon,
hogy külföldre menjek, de számomra Magyarország a világ közepe" — mondja Tóth Zita, a
Gyógyszerésztudományi
Kar
negyedéves hallgatója. „Nekem
nagyon fontos, hogy bármikor, ha
olyanom van, fel tudjak ülni a vonatra, és haza tudjak szaladni
édesanyámhoz — ez külföldről
annyira nem megoldható. Azért a
családommal és a barátaimmal
szívesen utazom, de egyedül biztosan nagyon rémisztő lenne."
Épp ezért az sem nagyon valószínű, hogy Zita Szegeden maradna.
6 „Nagyon érdekel, milyen lehet
ir gyógyszergyárban dolgozni, sze9 retném ott is kipróbálni magam.
Szeged környékén azonban nincs
ilyen, és mivel nincs ebben a városban senkim, könnyedén megyek bárhova. Egy gyógyszergyárban számos területen lehet
dolgozni, van kutatás-fejlesztési
irány, manuális dolgok; de a kutatás is érdekel." Zita azonban
először a doktori iskolába szeretne
továbbjutni.
.c

„Középiskolában a biológia

Tóth

Zita

született
gozatos

Kiskunfélegyházán
1988-ban.
általános

Sporttaiskolába,

m a j d a kiskunfélegyházi

Móra

Ferenc G i m n á z i u m b a járt.
lenleg

a

je-

Gyógyszerésztudo-

m á n y i Kar IV. éves hallgatója,
egyszer

szeretné

gyógyszer-

g y á r b a n is k i p r ó b á l n i m a g á t .

és a kémia voltak a kedvenc tárgyaim, nagyon jó tanárok tanítottak, és mindig tudtam, hogy
Ilyen irányú dologgal szeretnék
foglalkozni. Az orvosi egyetemet
egyből kizártam, mert mindig is
nagyon féltem a tűktől. így maradt a gyógyszerésztudományi
kar" - mesélt a kezdetekről Zita. A
szintetikus és a gyógyszerészeti
kémia iránt érdeklődik, amiben
nagy szerepe van Miklós Ferencnek, aki gyakorlat-, majd TDK-

1985-ben

a Kiváló Gyógyszerész, 1997-ben
a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskereszt, 2002-ben a
Szent-Györgyi Albert- és a
2002-ben Bruckner Győző-díjat,
2004-ben Életműdíjat, 2011.
március 15-én pedig a Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét vehette át.

Tóth Zitának Magyarország a világ közepe
már azon, h o g y külföldre

Nagy-E a hűhó?

nyi Egyetemen 1959-ben. A

A SPORTOS GYOGYSZERESZ
Tóth

szoktak, főleg azért, mert ezek általános műveltséget fejlesztő, olvasmányos művek. Felhasználása
is széles körű, a legkülönbözőbb
körökből kapok pozitív visszajelzést: egyik cikkemet, amely régi
orvosi módszerekről, például az
érvágásról szól, az orvosi kamara
honlapján lehet olvasni. A másikat
pedig, amely a gyógyszerek biztonságosságáról meditál, az
Interpress Magazin találta feltöltésre érdemesnek.

nagy szó volt, hiszen nem volt
egyszerű újból bejutni az egyetemi berkekbe. Szegeden születtem,
csakúgy, mint a gyerekeim és az
unokáim. Tősgyökeres szegedi
vagyok, több mint négy évtizedet
dolgoztam itt. Az intézet már-már
második otthonom, nem is nagyon tudnám elképzelni a hétköznapjaimat úgy, hogy ne jöjjek be
- ha csak egy fél órára is.

Zita nagyon szeret sportolni.
„Tizenkét évig úsztam, de a mai
napig eljárok hétvégenként úszni,
hét közben pedig konditerembe.
Kiskunfélegyháza kisváros, így
nem voltak annyira jó edzőink, de
amatőr kategóriában országos
bajnokságon második legjobb
úszó lettem. Régen heti tizenöt
edzésre jártam, visszagondolva
úgy érzem, nem voltam normális.
Most, ha fizetnének sem kezdeném elölről, nem bírnám. Amikor
az ember benne van, fel sem tűnik
neki, hogy mennyire megterhelő,
mostanra már ellustultam" — meséli Zita. Azért annyira nem hiszek
neki, hiszen most is hetente négyötször edz; vizsgaidőszakban
konditerembe jár, amikor már elfáradt a tanulásban, nyaranta,
Kiskunfélegyházán, fut. „Sportos
általános iskolába jártam, négy
éven keresztül atletizáltam. Újszegeden, ahol lakom, nem tudok
arról, hogy lenne salakos sportpálya, a térdem viszont ném bírja, ha betonon futok. így nyaranta, ha hazamegyek, otthon szoktam futni" - meséli Zita.
o Szekeres Nikoletta

-

Mióta

tanítaní

már

kutatásait

nyugdíjba

vonult,

nem

de a

szokott,

nem adta fel

teljesen.

- Nem dolgozom olyan intenzitással, mint az elmúlt húsz évben, de azért nem hagytam abba
a tudományos munkát, és nem is
tervezem, amíg van hozzá elegendő energiám és megfelelő munkatársaim. Mióta oktatói feladatokat
már nem vállalok, több elmaradt
tudományos dolgozat megírására
Is jutott időm.
-

Hogyan

nyos

ítéli

meg

tudomá-

munkásságát?

- Sok más kortársamhoz hasonlóan nekem sem sikerült új
gyógyszert feltalálnom, de benne
voltam abban a gyógyszerkutatási folyamatban, amely a későbbiekben új gyógyszert eredményezhet, s erre roppant büszke vagyok. Sok tudományos folyóirat
kér tőlem cikket ma is, és eddigi
megjelent írásaimra nyolcszáznál
több dolgozatban hivatkoznak.
Sikerült a szerves kémiában, például a cikloaddíciók területén jelentős eljárást kifejlesztenem.
-

Heteromonciklusok

kondenzált
ciklusok

többgyűrűs

módszerét

nak

neveztek

Miben

érdekes
külföldi

jelentett

— Jelenleg
egy

— Mennyire

kidolgo-

nek

reakció-

felhasználása?

források.

új taktikát

az ön

Is sajtó

alatt

van

könyve.

— Ez egy önéletrajzi ihletésű
mű, amely a Tanársegéd voltam a
földszinten és a Fehérköpenyesek
a gyógykémen című könyvekből
álló ciklus befejező része. Harmadik kísérlet című munkám annak
kapcsán jelenik meg, hogy 90
éves a szegedi gyógyszerészképzés, és ez előtti tiszteletadás - az
én szemüvegemen keresztül — ez a
könyv.

hetero-

előállítására

zott

és

nyos jellegűek, inkább ismeretterjesztőek. Megjegyzem, sokszor nehezebb megfogalmazni magyarul
egy, a laikusoknak szóló könyvet,
mintha szakszöveget ímék angolul. Azon a fokon ugyanis, amelyen szakelőadásokat kell tartani
angolul, behatárolt és megtanulható szakszókinccsel is lehet érvényesülni. Magyarul viszont, mivel
mindenki számára érthetően
igyekszem fogalmazni, nem nagyon használhatom a szakmai
zsargont, és a választékos, Igényes
megfogalmazás sokszor nem Is
olyan egyszerű feladat, mint amilyennek tűnik.

széles körű

a műveknek

az

ezek-

ismertsége,

— Könyveim közül az első kettő az, amelyiket idézni is gyakran

megközelítése?

- Volt egy többgyűrűs aminosav, amelyet az akkori tanszékvezető, Bernáth Gábor professzor
állított elő. Azt találtuk, hogy ezen
a hordozón számos olyan molekulát tudunk előállítani, amelyet
másképpen körülményes, nehéz
lenne. Felépítettük tehát a molekulákat, majd hevítéssel elbontva
alakítottuk a kívánt származékokká. Ezt a módszert új taktikának
nevezve idézték a külföldi szakirodalomban. A témával 1981 óta
foglalkozom, és egyre több előnyös vonását ismerem fel.

könyve
nem
rében

évtizedben

is megjelent,

szakmai

amelyek

nagyközönség

is sikeresek

köre

dományokra.

Mint

elmondta,

többször megfordult m á r a fejében, hogy különböző
szeti

ágakban

is

művé-

kipróbálja

m a g á t - i s m e r e t t e r j e s z t ő céllal
m e g j e l e n t k ö n y v e i is e r r e u t a l n a k —, p é l d á u l a m u s i c a l s z e r z é s g o n d o l a t a s e m áll t á v o l t ő le, p e r s z e v a l a m i l y e n

módon

e z is a g y ó g y s z e r é s z e i h e z
tődve.

„Mivel

kö-

zeneszerzésben

n e m vagyok otthon, természeesélyem megvalósítani ezt
álmomat"

több
a
kö-

lettek.

- Ezek szakmapolitikai jellegű
írásaim, amelyek nem tudomá-

-

mondja

l y o g v a . Stájer G é z a . „ A z
ben százéves aszpirin

az

moso1997-

például

k i t ű n ő t é m a v á l a s z t á s l e n n e , és
egyedülálló

is, m e r t n e m

szem, h o g y sok,

hi-

gyógyszerről

szóló musical született m á r . "

biztonságosak

a

gyógyszerek?

— Hadd idézzek egy gondolatot a cikkemből: ma már a betegtájékoztatóban el lehet olvasni egy-egy gyógyszer hatását és
mellékhatását. Ha ezt végigböngészi egy laikus, aki nem szokott
hozzá ahhoz, hogy ezek a
gyógyszerek
tulajdonképpen
nyilván testidegen anyagok,
ezért mindnek van mellékhatása
- kivéve a homeopátiás szereket
—, akkor bizonyára megrettennek. Maguk a gyógyszerek anynyira
biztonságosak,
mint
amennyire biztonságos egy forgalmas úton átkelni: nem kockázatmentes, de helyesen alkalmazva és odafigyelve a körülményekre nem lehet baj belőle. A
gyógyszerészképzésnek is az a
célja, hogy a szakemberek anynyira el tudjanak igazodni a különböző készítmények között,
hogy az orvosnak segítőtársa,
terápiás társai lehessenek. Ma
már nem a gyógyszerkészítés,
hanem a betegre gyakorolt hatása jelenti a gyógyszerészet központját.
— Mi a véleménye
pátiás

a

homeo-

szerekről?

— Kémiával foglalkozom, ami
realitás. Ha valaki felrajzol egy
vegyületet egy papírra, az csak
egy rajz, előállítva már tudományos tény is lehet. De amíg valaminek a hatását nem lehet bizonyítani, addig én kétkedve fogadom. Fenntartom persze, hogy én
nem értek hozzá, ezért nem is tudok szakértői véleményt mondani
erről. Természetesen ezek a szerek
ott vannak az összes gyógyszertárban, de ebben az üzlet is benne van: csak a vényre felírt készítményekből egy gyógyszertár sem
élne meg, a homeopátiás szerektől és az étrend-kiegészítőktől
kezdve a kozmetikumokig és
gyógyászati segédeszközökig sok
minden kapható még a patikákban, amikkel a megélhetést biztosítani tudják.

s o s e m s z ű k ü l t le a t e r m é s z e t t u -

tesen a szövegírás terén lenne

Ismeretterjesztés
- Az elmúlt

A professzor érdeklődési

— Mennyire
mai

—Az
írása

E-számokkal

-

amely

gyógyszerig

a

kapcsolatos
Méregtől

a

című

munkájának

része — középiskolai

tankönyvek-

be

is bekerült.

Mennyire

lyesek ezek az

anyagok?

veszé-

— A legnagyobb baj ezekkel
az anyagokkal kapcsolatban az,
hogy sok köztük az allergén.
Megítélésem szerint nem jelentenek akkora a veszélyt, mint amekkora hűhót csapnak körülöttük.
Jelenlegi tudásunk szerint a legnagyobb részük nem gyakorol
olyan mértékű negatív hatást a
szervezetre, hogy az komoly károkat okozzon. Ezeknek az anyagoknak egy részük az „E-pánik" előtt
is használatban volt már - például befőttek eltevésénél alkalmazták a kén-dioxidot.
• Tóth Ilona

IRODALOM
22 EV, JANKOVICS MARCELL
ÉS AZ EMBER TRAGÉDIÁJA
Az idén 80 éves Szegedi Szabadtéri Játékok nyitódarabja, Madách
Imre Az ember tragédiája július i-jei bemutatóját kiállítások, előadássorozat és egy konferencia előzi meg. A Madách-konferencia keretein
belül április 13-án délután lankovics Marcell Kossuth-díjas filmrendezővel Az ember tragédiája készülő rajzfilmváltozatáról beszélgetett Balog lózsef újságíró.
Jankovics Marcell 1941-ben született. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának elnöki tisztét is betöltő alkotó 1974-ben Balázs Béla-díjat, 1978ban Kossuth-díjat kapott, 1984-ben érdemes művész lett. Sisyphus című
filmjét 1975-ben Oscar-díjra jelölték. 1977-ben Cannes-ban elnyerte az
Arany Pálmát Küzdők című filmjével, a Fehérlófia pedig 1984-ben Los Angelesben megkapta a minden idők legjobb rajzfilmjének járó díjat.
A már megpályázott utolsó húszmillió forint és egy hónapnyi munka
választja el Jankovics Marcellt attól, hogy befejezhesse Madách „Tragédiájának" rajzfilmváltozatát. A filmrendező a Reök-palotábn elmondta,
hogy a film képanyaga már teljes egészében megvan, a további munkák
az újraszinkronizálás szükségessége révén adódnak, mivel a korábbi
hanganyag túlságosan rádiójátékszerűre sikeredett, így sajnálatos módon
például a rosszul hallható részek (suttogások) miatt kénytelenek új szinkront készíteni. Jankovics Marcell ezzel kapcsolatban azt is elárulta, hogy
így kénytelen lemondani néhány olyan szinkronhangról, akik az előző
verzióban hallhatóak voltak, például Hegedűs D. Céza. Emellett azt is hozzátette, hogy szerencsére azért Szilágyi Tibor hangja nem változott annyit
az évek során, hogy le kelljen cserélnie őt is, így a művészt megtarthatja
az Úr hangjának szinkronizálására. A magyar mellett feliratos angol változat is készül, emellett vannak tervek az angol nyelvű verzióra is, amelyet
Jeremy Irons mondana alá. Ez érdekes kihívás lehet, hiszen alapvetően három hangra készült a munka.
A mű rajzfilmváltozatának ötlete még 1983-ban fogalmazódott meg
benne, ekkor született meg a technikai forgatókönyv, valamint minden
egyes színhez több látványtervet is készített akkor. A tényleges gyártás
1989-ben kezdődött meg, és azóta is tart, ezzel kapcsolatban a rendező
meg is jegyezte, hogy egy-egy filmet ilyenkor természetszerűleg is magáénak, mondhatni gyermekének érzi az ember az ő esetében Az ember tragédiájánál ez pláne érvényesül, hiszen mostanra benne van bő 22 év munkája. A beszélgetés során felmerült a költségvetés kérdése is. Ezzel kapcsolatban a rendező úgy nyilatkozott, hogy amilyen régóta készül ez a produkció, már nem lehetne pontos összeget felvázolni, de csak azt az összeget, amit a saját vagyonából áldozott a produkcióra, mintegy 80 millió
forintra tudná saccolni, és ehhez jönnek még az egyéb összegek, állami
támogatás, pályázatokból, szponzoroktól befutott felajánlások.
A rajzfilm 155 perces végleges változata valószínűleg csak DVD-n kerül forgalomba, bár lankovics Marcell hozzátette, nem zárkózik el attól,
hogy a film elkészültét követően egy-egy nagyobb városban tartsanak
mozis bemutatót is. De ettől függetlenül a legelejétől kezdve megállítható, visszajátszható és hosszú alkotást tervezett, akkor még videóra és televízióra, a technikai változásokat követően most már DVD-re.
A beszélgetés résztvevői ízelítőt is kaphattak a készülő műből, a XV.
színt vetítették le a megjelenteknek. A rajzfilm részleteit egyébként a következő hetekben több helyen is bemutatják. A londoni részt pedig május
elején a 42. Magyar Filmszemle közönsége láthatja majd.
o Petró Julianna

„Napok óta egy novella jár a fejemben"
Ólja
Savicevic
Ivancevic

LEHET,
HOGY
NOVE

A teljesség igénye nélkül következzen néhány mondat a számomra
kedves(ebb) darabokról.
Az éhség gyönyöre
Hogyan válhat bosszantóvá az asztalon gőzölgő friss burek, avagy
egy anorexiás lány története, aki gyönyörű unokahúgán bosszulja meg
saját megoldatlan problémáit.
Matiné
Egy kiüresedett bányaváros esete, ahol a nyugdíjasok mentik meg a
Bányász diszkót, még ha csak ideiglenesen is. Mert az Abbát azt bírják. A
Pixiest is, de azt azért nem annyira.
Lehet, hogy novella
Gyerekkori szerelem, a nagymamánál töltött nyarak, a tető, ahonnan
látni a tengert, és ahol az „Utam végén ott ül egy fiú a korláton."
Út, pavilon
Pavilon a tengerparton. Egy nyár, egy nő és egy férfi. Egy év múlva
megint pavilon, megint tengerpart, megint nő. Megint férfi?
Hivatásos Cyrano
Egy férfi történet, aki véletlenül ráébred, hogy megélhetési forrást jelent számára egy bizonyos képesség. A gond csak az, hogy amiből baj lehet, abból idővel az is lesz.
Ólja Savicevic Ivancevic prózát, verseket és cikkeket is ír. Több verseskötete jelent meg, a Lehet, hogy novella első prózakötete, mellyel több díjat is elnyert. Szabadúszóként Splitben él és dolgozik.
Ólja Savicevic Ivancevic: Lehet, hogy novella — BÓRA könyvek (Délszláv
női próza a hetvenes évektől napjainkig), 1990 Ft.
• Petró Julianna

Tari Gergely

Nem igaz a fele sem
Lanczkor Gábornak

Mint egy rossz akol, írtad
recsegve dőlt a jégtükör, hogy

Megfogtál
tudod van úgy,
amikor a szív beleszárad
a szembe,

iyn

ahol a víz száz éve tán város-

s hagyod, hogy néhány összenézés
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résznyit legalább: most klinikák.

kiforgasson magadból,

De ablakod, ha látnám

mikor észreveszed milyen édes is a másik,

hogy nyílik a városra, hogyan

és tudod van úgy,

fehérlik egy

hogy ez a szív megtapad a bőrön

köririterizív

üveg-

ablaka: mesélhetnék a testekről.

és annak a szívnek szappan illata van,

Csövek állnak ki belőlük, vezetnek

és ez odáig is el tud fajulni, tudod,

vizet, nedveket. De a fák körül

hogy nem zökkent ki semmi,

csak levél, kéreg maradék. A halottak

csak egy orvos, mikor már

sebe maradt a város.

annyira elhanyagolod magad,

És a víz sebe egy városrésznyi

csak a szappan illat kell,

rossz akol. Csövek állnak ki belőle,

és tudod, van amikor úgy érzed,

és a folyóba lógnak végei:

még ha giccs is,

tályoggá szervült klinikák.

ennek a lánynak a szív-pupillája

Hol száz éve tán a víz dühös
lett az emberekre. És igazad van,
hiába építették újra teljesen, hiszen
csövek állnak ki belőle, így az egészből
nem igaz a fele sem.

Balogh Gyula

Mikor megismertem őt
(R. Zs. emlékére)

Kecskeméten ismertem meg őt
Egy délután, mikor a parkban jártam.
Azóta is úgy látom magam előtt,

OLVASÓNAPLÓ
A délszláv női prózát bemutató BORA könyvek sorában jelent meg Ólja Savicevic Ivancevic
első novelláskötete, a Lehet, hogy novella. A sorozat célja, hogy az itthon jobbára ismeretlen
volt jugoszláv irodalom női vonalát bemutassa a
magyar olvasóknak. A huszonkét elbeszélés látszólag mindennapi eseményeket dolgoz fel a
férfi-nő kapcsolatról, a felnőtté válásról, a betegségről, az öregedésről, a halálról. A szerző
azonban a váratlan költői, humoros vagy épp
szomorú fordulatokkal újra és újra képes bennünket meglepni.

Lázár Bence András

Ahogy akkor, először láttam!
Randa asszonyával karöltve,
Sunnyogón pénzért udvarolt;
Másszor gyógyszert loptak, hogy eladják Vagy cserélnék is, ha van egy jó kanna bor!
Valahogy még nyárelőn
Jobb kezét egy kuvasz marta meg;
Majd a ház gyulladt rá,
Arcán ordított az otromba heg.
Nem is oly' rég ruhát vett, s vonatjegyet,
Azt mondta, - az imába, csak abba higgyek!
Nem kért, de egy százast még elfogadott,
Azt mondta, — minden megváltozott.
Azóta is úgy látom magam előtt,
Ahogy akkor először láttam:
Az örök bizakodó,
Ha van, ha nincs helye a világban.

Ifit
ifij

A
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nyel el, és én szalutálás helyett
széttárt karokkal várom őt.

Gyukics Gábor

Butoh

meztelencsiga a pince salétromos falán
ez a nappala
ez az éjszakája
ez az élete
ez a halála

Gyukics Gábor

lakótelep 2
odakintről zavaró hangok
bámulod az ajtót
kulcsra zárod

Balogh Gyula

Évek óta
Evek óta fáradt olaj itatja kezük,
Tüdejük üszkös, a füst marja szét.
Az idő, mint az ingaóra ónja
Lóbál fejük fölött 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-!
.Fenyőillatú! S keresztet vet
Az asztal felett.
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MAR AZ EGYETEMEN IS TAVASZ VAN
Fesztivál a kultúra és a tudomány jegyében

A nyertes
fotográfusok

Az idei legjobb
szavalók

A legjobb fényképek április 3 0 - i g láthatók az SZTE TIK-ben. Fotó: segesvári Csaba
nőttképzési Intézetének oktatója
és Tajti Gabriella, a Kulturális
Iroda irodavezetője szerint a legszebben Bárányos Edit (BTK, szabad bölcsészet II.) szavalt, második Nagy Róbert (BTK, magyar-színháztörténet), a harmadik Czékus Andrea (BTK, esztétika III.) lett. jutalomban Erlauer
Balázs (BTK, vizuális kultúratudomány MA I.) részesült.

20ii legjobb
tollnokai

A Szerelmes vers versmondó
verseny zsűrije, Danis Lídia és
Borovics Tamás, a Szegedi Nemzeti Színház színművészei, Marton Árpád újságíró, a jCYPK Fel-

Az Elmélkedő blogpályázat
képzeletbeli dobogójának legfelső fokán Sánta András (BTK,
anglisztika III.) állhatott, mellet-

te Nyári Imre (jGYPK, sajtótechnikus I.), a harmadik fokon Bártfai Csaba (BTK, magyar-finnugor II.). A zsűri Orcsik Roland,
szerkesztő, kritikus, a SZTE BTK
Szláv Intézetének egyetemi tanársegédje és Egyed Erika, a Kulturális Iroda kulturális szervezője
volt.
Az Egyetemi szlogenpályázaton indulókat Braxmair Zsófia,
a SZTE Rektori Hivatalának kabinetvezetője, Révész Balázs és
Tajti Gabriella bírálták el. A legjobb szlogennek Csengeri Róbertét (GTK, kereskedelem és marketing I.) tartották, a két további legjobb szlogen Kiss Tímea
(BTK kommunikáció-médiatudomány III.), illetve Lukács Angéla

(1861-1933)
150 éve született Szentesen a neves irodalomtörténész és pedagógus, akiről szinte mindenki, aki irodalomtörténetet tanult gimnáziumban vagy felsőbb fokon, csak híres Magyar stílusgyakorlatok címen a
pesti egyetemen vezetett szemináriuma kapcsán hallott. Ezeken a szemináriumokon formálódott az irodalmi modernek, a Nyugat nemzedéke: Juhász Gyula, Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád és a többiek. „Az ifjúságot megértette és a tehetséget megbecsülte" — méltatta egykori
professzorát Juhász Gyula abból az alkalomból, hogy Négyesyt az Akadémia 1918-ban rendes tagjává választotta. „Bizonyos, hogy konzervatívabb volt mint mi, és nem mindig osztotta nézeteinket" - folytatja
visszaemlékezését a szegedi költő-tanítvány, rámutatva a Négyesy
egyéniségét és tudósi karakterét meghatározó paradoxonra: egyszerre
volt konzervatív és modern. Ezt a kettősséget pozitívan kell értékelnünk, a konzervatív modernség alapja az értékőrzés szándéka. Konzervatív volt, mert minden régi értéket meg akart menteni, s modern volt,
mert minden új értéket fel akart fedezni. „Az összeköttetést fiatal írói és
tudós tehetségekkel szeretném fenntartani" - írta Négyesy egy levelében Juhász Gyulának.

Folytatás az i. oldalról.
Az egy hónapos rendezvénysorozatot Szabó Gábor rektor
nyitotta meg, beszédét a Kulturális Iroda által kiírt előadói versenyek és alkotói pályázatok díjainak — rektori oklevél és pénzjutalom - átadása követte.

Az Egyetemi Fotópályázat
Egyetemi élet kategóriájának
nyertese Nagy Zsombor (ÁJTK,
nemzetközi tanulmányok MA I.),
második helyezettje Bozóky Felícia (ÁOK, általános orvos IV.),
harmadik helyezettje Szeverényi
Krisztina (BTK, anglicisztika III.)
lett.
Az Épületfotó kategóriában
Molnár Eszter (jCYPK, képi ábrázolás I.) fényképei bizonyultak a
legjobbnak, a további helyezettek Soós Tibor (TTIK, földrajztanár I.) és Ledényi Nándor (BTK,
informatikus—könyvtáros MA I.).
A zsűri - Dobóczky Zsolt fotóművész; Révész Balázs,a SZTE
Marketing és Kommunikációs
Igazgatóságának vezetője és
Nyéki Tamás, a SZTE Kulturális
Iroda munkatársa - Oláh Tamás
(TTIK, földrajztudomány
I.)
fényképeit jutalomban részesítette.

NEGYESY LASZLO

(ZMK, magánének III.) fejéből
pattant ki.
A Köszöntővers-pályázat indulói közül a zsűri - Egyed Erika
és Orcsik Roland - Garaczi Zoltán
(BTK, történelem III.-magyar I.)
művét tartotta a legjobbnak.
Az Egyetemi Fotópályázat
képeiből rendezett kiállítás április 30-áig tekinthető meg a
József Attila Tanulmányi és
Információs Központ Kiállítási
terében a könyvtár nyitva tartási
idejében.
A VIII. Egyetemi Tavasz
programja a
http://www.uszeged.hu/etavasz oldalról érhető el.

Erre a „szürke és szerény, békés és igénytelen" (juhász Gyula szavai) tudósra emlékezett a Magyar Irodalomtörténeti Társaság (amelynek Négyesy a társaság alapításától, 1911-től alelnöke volt) és a társaság Csongrád megyei tagozata, valamint Szentes város önkormányzata 2011. március 5-én Szentesen, a megyeházán. Az emlékülést Péter
László ny. egyetemi tanár, a tagozat elnöke nyitotta meg, felolvasva
Kosztolányi Négyesyről írt nekrológját. Köszöntőt mondott Szűcs Lajos,
Szentes alpolgármestere és Fábiánné Szenczi Ibolya, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnöke. Bucsányi György ny. igazgatóhelyettes
szubjektív hangú megemlékezésében a szülőföld meghatározó szerepét
méltatta Négyesy pályáján. Az emlékülés főelőadója Bíró Ferenc, az ELTE emeritus professzora volt, aki szintén szentesi származású lévén,
nagyívű pályaképet rajzolt tudós elődjéről. Az általa felvázolt tudósportré évtizedekre meghatározza majd az utókor Négyesy-képét. Az
irodalomtudós alakját emberközelbe hozta Juhász Gyula: Nyílt levél
Négyesy Lászlóhoz című írása, melyet Kováts Dániel ny. főiskolai tanár
olvasott fel. Polner Zoltán erre az alaklomra verset írt Négyesy László
emléktáblájára címmel, amit Vágner Réka adott elő, Hajdú Fanny tolmácsolásában pedig elhangzott Pataki Edit: Négyesy László című epigrammája. Letenyei Regő egy népdal eléneklésével tette színesebbé az
ünnepi megemlékezést.
о Baranyai Zsolt

OROM SPIRALIS

o Szekeres Nikoletta

ISMÉT SZTARVENDECEKET HALLHATTUNK SZEGEDEN
Meglepő eredmények az Országos Egyetemi Citárversenyen
Immáron tizenkettedik alkalommal rendezték meg április
7—10-e között a Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivált, ennek
keretében a második Országos
Egyetemi Gitárversenyt, illetve
a Szeged—Újvidék Nemzetközi
Zeneszerzői Versenyt a SZTE Zeneművészeti Kar Fricsay-termében.

(gitártanár, a Hangszer és Zene
alapítója);
Karim
Frege;
Paulikovics Pál, Pusztai Antal és
Rasko Radovic gitárművészek.
A kétfordulós versenyen kötelező és szabadon választott
darabokat kellett előadnia a három korcsoport mintegy húsz
versenyzőjének. A győztesek a
vasárnapi gálaesten Pusztai Antal előtt léptek fel.

A gitárfesztivált
Pavlovits
Dávid gitárművész-zeneszerző, a
SZTE ZMK főiskolai docense hagyományteremtő
szándékkal
alapította 1999-ben, az elmúlt tizenkét évben a klasszikus gitár
számos világhírű sztárja látogatott el városunkba. A koncertek,
dzsessz- és flamencoestek, valamint mesterkurzusok mellett — a
fiatal művészeket támogatandó
- kap helyet a gitárverseny, az
ország egyetlen ilyen típusú tehetségkutatója. A nemzetközi
zsűri által kiválasztott helyezettek a szakma szempontjából fontos koncert- és fesztiválmeghívásokat nyernek magyar és külföldi rendezvényekre.

Az első korcsoportban megosztott első helyezést kapott
Szlama Annamária (Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem [LFZE],
Csáki András növendéke) és
Nagy Tamás (Győri Zeneművészeti Intézet, Roth Ede tanítványa). Második helyezettet nem
hirdettek, harmadik Kramenstetter Ádám (Pécsi Zeneművészeti
Intézet, Vas Bence növendéke)
lett. A második korcsoportban
megosztott első helyezést ért el
Bácsi
Péter
(Győr,
Rothtanítvány) és Kovács Viktória
(SZTE ZMK, Pavlovits Dávid növendéke), további helyezettek
nem voltak, de különdíjjal jutalmazták Rónai Dániel (LFZE, Eötvös József tanítványa) és Sövény
Olivér
(SZTE,
Pavlovitsnövendék) játékát. A harmadik
korcsoportban első és harmadik
helyezettet nem hirdettek, megosztott második helyezést ért el
Priskin Zsuzsanna (LFZE, Eötvöstanítvány) és Vaj tó Gergely
(SZTE, Pavlovits-növendék).

A Szegedi Nemzetközi Gitárfesztiváljára eddig hat kontinens
harmincegy országából érkeztek
művészek, idén is számos híresség lépett fel Szegeden. A sztárvendég a francia lérémy louve
volt, több nemzetközi, valamint
a rangos amerikai GFA verseny
2003-as győztese. Rajta kívül a
spanyol Duo Cuenca (losé

Mester tanítványával: Roth Ede és Csókás levente. Fotó: s. cs.
Manuel és Cuenca Morales), az
egyiptomi Karim Frege, szerb
Rasko Radovic és a IV. Guitar
Open Fesztivál Pro kategória fődíjasa, Milena Petkovic koncertezett. Fellépett a klasszikus gitár- és a dzsessz-zenét egyaránt
magas színvonalon játszó Pusztai
Antal, a fesztivál állandó vendége; a Junior Prima zeneművészeti díjjal rendelkező Csáki András,
aki az utóbbi időben húsz döntős
helyezést ért el nemzetközi versenyeken; a különleges zenei átiratairól ismert Eötvös József, továbbá Roth Ede és a PétS Duó
(Pétery Tibor és Straub Tamás).
Mesterkurzust tartott Arnóth
Balázs fagottművész, a SZIE Zeneművészeti Intézetének egyetemi docense, Bozóki Andrea, Csáki András,
Paulikovics
Pál

(Ausztria), Pétery Tibor, Rasko
Radovic, Roth Ede, Straub Tamás
és Pavlovits Dávid.
Az interneten meghirdetett
Szeged-Újvidék Nemzetközi Zeneszerzői Verseny az újvidéki
World Guitar Competition rendezvénnyel közösen zajlott; a
résztvevők szólógitárra írt kompozíciókkal pályáztak.
A SZTE ZMK és a Szó-Tér
Egyesület által meghirdetett Országos Egyetemi Gitárverseny
három korcsoportban indult (az
első; valamint másod- és harmadéves BA-; továbbá az MA- és
a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem ötéves képzésén tanuló
hallgatók vagy mesterképzésre
felvételizők), a fellépőket rangos
zsűri bírálta el: Jérémy Jouvre,
Arnóth Balázs; Domonkos Máté

Sz. N.

A Frankofónia Ünnepe keretén belül nyílt meg Kilár István kiállítása a Reök-palotában. 1935-ben született Földeákon a Magyar
Képzőművészeti Főiskola egykori növendéke - Beck András tanítványa — .1956-ban Franciaországba költözött, és a párizsi Képzőművészeti Főiskola hallgatója lett. Az elmúlt félszáz évben megbecsült szobrász lett új hazájában; a Reök-palotában az ötven év termése, kő-, bronz- és fakisplasztikák, rézkarcok, reliefek és grafikák tekinthetőek meg.
jégeső után, ihletett állapotban érkeztem meg a Reök-palotába. Az első alkotás, amit észrevettem, az Öröm spirális volt (1997).
Kilár gyakori témái a geometriai alakzatok, körök, háromszögek,
spirálok - ez utóbbiból három is látható. Mindet azonnal megszerettem.
Leginkább a kisplasztikákért voltam oda. Nagy részüket nem
értettem, nem is érdekelt, hogy így van, egyszerűen megfogtak.
Variációk egy-egy témára, anyagra, színre. A címek és az alkotások különleges és sokatmondó viszonya, a transzcendens, az észen
és a földön túli állandó megkísértése (Az ördög játékai; Egyik szférából a másikba; Szerencsés átjutás). Ezekkel a mondatokkal lehetne tömören jellemezni a kiállítást. Egyik pillanatban úgy éreztem,
nem is kell mindegyiket értenem, annyira sok alkotás fogott meg,
hogy túlcsordultam.
Finoman és kecsesen teremt harmóniát a disszonanciában, talál helyet kedvelt geometriai formáinak. A legtöbb rézkarcon a színeket sem variálja: kék, piros és fekete; csak ritkán tér el ettől, és
tűnik fel egy-egy citrom- vagy narancssárga. Véges számú elemmel (geometriai alakzatok) és színnel dolgozik, mégis csak sokára
veszem észre, hogy ismétel, de mégis mindig újat talál ki.
Nem lepődtem volna meg, ha csak képzelődöm, amikor halk
francia szót hallottam. Nem tévedtem, az utolsó teremben riportfilmet látni Kilár Istvánnal. A kiállítás május 8-áig tekinthető meg.
Sz. N.

KULTÚRA
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ÖNKENTESSEG: SOK MINDEN BELEFER

ÖRDÖGIEN TOKELETES
Három nővér a Kisszínházban
Április 8-án mutatták be a Kisszínházban Csehov Három nővér színművét Bodolay Céza rendezésében. A szegedi színház a 2010-2011-es
évadban sorra klasszikusokat, „kötelező olvasmányokat" tűz műsorra, A
képzelt beteg és A fösvény Moliere-darabokat az Anyegin, az Édes Anna,
majd a Makrancos hölgy és a Csárdáskirálynő követte. Úgy vélem, e sorozatra Csehov és Bodolay (illetve a Rotfront) találkozása méltóképp feltette
a koronát.
Hosszú évekkel ezelőtt rajongtam Csehovért, és ahogy visszagondolok
olvasmányélményeimre, úgy rémlik, mintha akkoriban úgy véltem volna,
nem lehet egykönnyen színpadra állítani az orvos írásait. A darabok
„vontatottságából" és könyvdrámaszerűségéből arra következtettem,
nem egyszerű dolog élvezetes színházi produkciót létrehozni belőle; hiába mély, hiába csodálatos - hogy mutat az látványként? (Valamiért úgy
gondoltam, Csehovot Woody Allén rendezne meg kiválóan, kettejük
könyvszerűsége izgalmas egymásra találás lehetne. Eszembe sem jutott,
hogy lendületet is bele lehetne varázsolni.)
jó pár év eltelt azóta, és most, a Kisszínházban látva a Három nővért,
újra kellett gondolnom akkori véleményemet. Régen láttam ennyire energikus, minden pillanatában kidolgozott színpadi művet. A mozgalmassággal, az eseti helyzetkomikummal és az észrevehetetlenül feszített tempóval Bodolay mesterien ellensúlyozta a dráma monológoktól és bonmotoktól lelassuló szakaszait. (Épp ellenkezőleg, mint ahogy, szerintem,
Woody tette volna.) A szereplőválogatás szintén telitalálatnak bizonyult,
mintha valóban a könyvből lépett volna elő a három nővér(t megformáló) Borsos Beáta (Olga), Cidró Katalin (Mása) és Erdélyi Tímea (Irina).
Bodolay jól kiaknázta Danis Lídia színészi képességeit is, a hisztérikus, elviselhetetlen Natalja szerepében sokkal jobban tetszett a színésznő, mint
Vizynéként vagy Makrancos Kataként. Mégis, most először nem kalandozott el a figyelmem, hogy vajon milyen szerepben láttam azt megelőzően
e színészeket — a majdnem háromórás színmű végig magához vonzotta a
figyelmet. Briliáns volt Pataki Ferenc (Andrej Prozorov), Páifi Zoltán
(Kuligin) és Kárász Zénó (Csebutikin) alakítása is.
Bár a Három nővér 1900-ban íródott, modem életünk vívmányai olyan
könnyedén simultak a színpadképbe, hogy egyáltalán nem hatott furcsának a fülhallgatóval táncoló Mása sem - mindenből az egységesség, az
egyenletesség sugárzott. És a lendület. A rendezés egyik legbravúrosabb
húzása pedig - számomra - a Rotfront zenéjének használata volt. Az első
akkordok felcsendülésénél még bizonytalankodtam, „mintha ez a..." — és
tényleg az is hallatszott. A Devil című szám kirobbanó energikussága fokozta az egységesség érzést, a jeleneteket és helyzeteket összekötő dallamrészletek finoman jelezték a váltásokat. Még két nappal később is azon
kaptam magam, hogy ezt a dalt dúdolgatom, amely most már örökre elválaszthatatlan lesz számomra a Három nővértől...
o Szekeres Nikoletta

Miklósa Erika az önkéntességről
A Juhász Gyula Pedagógusképző
Kar Felnőttképzési Intézete immár
huszadik alkalommal rendezte
meg a Közművelődési Konferenciát március 2 9 - 3 1 - e között,
amelynek során az
ország
andragógusnövendékei szakmai
előadók, továbbá a közéletben
és/vagy a kultúra egyes területein jártas vendégek előadásai és
kerekasztal-beszélgetések révén
bővíthetik szaktudásukat. Az idei
év mottója a Nem csak a 20 éveseké a világ! volt.
A március 30-i kerekasztal-beszélgetés az Önkéntesség Európai
Éve jegyében telt. Medvegy Cábor
vezette Miklósa Erika Liszt-díjas
opera-énekesnő, az Önkéntesség
Európai Évének nagykövetasszonya; Bálega lános, a Demokratikus
Ifjúságért Alapítvány regionális koordinátora; Cyenes Krisztina, a Szegedi Önkéntes Központ munkatársa és Magyar Szabolcs, a Mobilitás
képzésért és nemzetközi munkáért
felelős szakreferense beszélgetését.
Ebből az alkalomból beszélgettünk
Miklósa Erikával.
-

Hogyan

kenysége

kapcsolódik

tevé-

az Önkéntesség

Évéhez?

- Az Önkéntesség Nagyköveteként. Eredetileg úgy volt, hogy
mindhárom nagykövet itt lesz, de a
többiek (.Fekete Pál színművész és
Vajda Attila olimpiai bajnok) sajnos nem tudtak eljönni. Biztos véletlenül lettem az Önkéntesség
Nagykövete, hiszen nem tudhat-

(Ő

Miklósa Erika a KMK vendége volt. fotó. Segesvári Csaba
ták, hogy én civil emberként nagyon sokat tevékenykedem. Borzasztóan örültem neki, hiszen ez
egy újabb perspektívát nyit az én
életemben is.
- Hogyan
önkéntes

fordult

tevékenységet

afelé,

hogy
folytas-

tettünk Rozi néninek, kirándultunk, sporteseményeket szerveztem. Felnőttként tomaklubot alapítottam hölgyeknek, később sportegyesület lett belőle, azóta a környezettudatos életre nevelésben
segítek.
-

son?

— Úgy vélem, vannak emberek,
akik erre születnek. Biztos, hogy így
születtem, mert kiskorom óta érdekelt az, hogy mi van másokkal.
Egyszer kiborultam, mert valamilyen egyesület szervezésében nem
voltam sikeres, és kérdezgettem
anyukámtól, miért kell ez nekem.
Akkor mutatott egy fényképet,
hatéves koromból - már akkor is
ezt csináltam: kis csapatot szerveztem a környező utcákban lakó gyerekekből, és mindenkit utasítgattam, hogy miket csináljunk. Segí-

Melyik

amelyik

az

a

a leginkább

ra, hogy

korosztály,
alkalmas

önkéntes

ar-

legyen?

- Szerintem az egyetemisták.
Még fiatalok, nagyon sok dologra
nyitottak, de már elég komolyak,
és van valami elképzelésük az életükről. Ők a legjobb generáció arra,
hogy tanítsák a fiatalokat és az
idősebbeket is.
-

Hogyan

tethetőnek,
család

tartja

hogy

mellen

összeegyez-

munka,

esetleg

az ember

önkéntes

tevékenységet

folytasson

- és ne

a szabadidő

rovására?

- Az önkéntesség
hát

tágabb,

mint

fogalma
ahogy

teelsőre

gondoljuk?

- Sokkal tágabb, és nagyon
sok minden belefér. A legfontosabb, hogy legyen empátia, szolidaritás, felelősségvállalás, kockázat, kommunikáció — rengeteg dolog beletartozik.
Sz. N.

A SZEGEDIEK TÖBBSÉGÉ SZORAKOZNI SZERETNE A SZINHAZBAN
Cyüdi Sándor: sokfélét kell játszanunk

FOR
CSUCSHATAS

Végéhez közeleg a színházi
évad, melyben a „kötelező"
klasszikusok mellett, mint az
Anyegin, az Édes Anna, A képzelt fösvény beteg, a soron levő
Három nővér vagy a még következő Háry lános mellett színes és
gazdag repertoárt kaphatott a
szegedi közönség, jó operákkal,
operettel és musicallel. Az évadról Gyüdi Sándorral, a Szegedi
Nemzeti Színház főigazgatójával
beszélgettünk.
—

Általánosságban

milyen
évad

koncepció

vábbjátszását is. lövőre kerül a repertoárba Liszt Don Sanche című
darabja, de a nyilvános főpróbán
zajos sikert aratott rendkívüli humorával. Előttünk áll Kodály Háryja, amely nem a szokásos, naiv
humorú, a magyarság történelmével szemben önironikus, mesés
Háry jános, sokkal keményebben
fogalmazza meg a dolgok mögött
rejlő komoly tartalmakat.
- A próza
ok

szólva
vezérli

műsorrendjének

az

összeállí-

tását?

A film alaptézise szerint az agyunk csupán húsz százalékát használjuk ki. Ez persze nem így van, de mivel misztikus témával foglalkozó
filmmel van dolgunk, akár át is ugorhatunk ezen a kis pontatlanságon,
ugyanis a történet során ebből a húszból rövid időn belül száz százalék
lesz. (Megjegyzem - és gondolom, sok egyetemista társam így van vele - , igenis jól jönne az a száz százalék a szakdolgozat-leadás és a vizsgaidőszak előtt.)
Eddie Mórra éppen írói válságban szenved, amikor egy véletlen
folytán összefut egy régi ismerőssel. A régen dílerként tevékenykedő
haver rögtön meg is kínálja egy engedélyezés előtt álló gyógyszerrel,
amellyel állítása szerint az agy kapacitása száz százalékra bővíthető.
Pillanatnyi dilemma után Eddie természetesen enged a késztetésnek, és
végre elkezd mindent tisztán látni. Már-már túl tisztán. A trehányság
rögtön a múlté lesz, ahogyan a szerzői válság is. Miután kisebb nagyobb problémák árán magához vesz egy nagy adag pirulát, Eddie rájön, hogy a határ a csillagos ég. A lecsúszott életművészből pár nap leforgása alatt válik a Wall Street fenegyerekévé, és a barátnőjét is visszakapja. Az idilli állapot természetesen nem tart túl sokáig. Kiderül, hogy
a szemek igen csúnya mellékhatásai vannak, ráadásul több rejtélyes
személy is Eddie nyomába ered, így hősünk egyszerre küzd önmagával,
az elvonási tünetekkel, valamint az őt üldöző emberekkel és egyéb
problémáival. A csúcshatás sima popcom mozi, bár látszik, hogy az alkotó kreativitása elapadt a végére. Kissé kiszámítható, viszont a problémák és akadályok épp mindig a legjobbkor jönnek, hogy felpörgessék a történetet, így csak épp hogy átsuhanunk a kérdések felett, hogy
mi, miért és hogyan, hiszen ilyen úgysem létezik, így a történet megmarad a felhőtlen szórakozás kategóriájában.
Csúcshatás: Színes, feliratos amerikai misztikus-akciófilm. 2011. Rendezte: Neil Burger.
о Hrivnák Anita

- Itt nem arra kell gondolríj,
hogy állandóan ezzel kell foglalkozni. Néha-néha, amikor az embernek kedve van, egy kisebb közösségnek vagy baráti körnek
megszervez egy túrát — ehhez pénz
sem kell. Kisebb ráfordítással öszszehozható egy csoportos színházlátogatás, kiállítás megtekintése
vagy bármilyen más program, például író-olvasó találkozó. Az, hogy
valaki gondol másokra, és energiát
fektet abba, hogy valamit tesz a
többiekért - amihez nem is feltétlenül kell pénz - már önkéntes tevékenység. Sok művész van, aki
jószolgálatot tesz, és nem kér érte
tiszteletdíjat. Cregor lózsef - nagyon nagy példaképem volt agárdi házában minden nyáron
összegyűltünk, mi, kollégái, a híres
zöldbabfőzelékes koncertre, hogy
ezért a fizetségért az ottani református templomért énekeljünk. Az
is önkéntes tevékenység, ha átsegítünk egy idős embert a zebrán.
Nem kell mindig hatalmas dologra
gondolni, amihez nagyon sok pénz
kell.

— Szegeden mi vagyunk az
egyetlen hivatásos színház, így
mindenkinek kell kínálnunk valamit, sokféle igény kiszolgálására
vagyunk hivatottak. Következésképpen vannak és lesznek, akik
többet vagy kevesebbet várnának
egy-egy műfajból. Az arányok kialakításában persze van szerepe a
színházvezetésen kívül a visszajelzéseknek is. Kis szomorúsággal
azt kell megállapítanom, hogy a
szegediek többsége elsősorban
felüdülést, szórakozást keres a
színházban - még „csúcsértelmiségiektől" is ilyen visszajelzéseket
kapok.
— Mindig
hogy
lok

szeretnének
felé;

mennyire

megfogalmazzák,
nyitni

a

fiata-

eredményes

ez az elv az egyetemistákat

te-

kintve?

— Az egyetemistáknak szervezett nyílt napok rendkívül sikeresek. A legutóbbi eseményt akkora
érdeklődés övezte, hogy nem tudtuk a fiatalokat leültetni, hiszen
ezek az alkalmak a nem egyetemista korúak számára is nyitottak
voltak eddig, de éppen az említett ok miatt szeretnénk vissza-

Gyüdi Sándor konferansziéként a Don Sanche főpróbáján.
szűkíteni a kört a hallgatókra. Az
egyetemisták számukhoz képest
kevesen járnak színházba — érthető módon. A vidékiek kevés estét
töltenek Szegeden, és ilyenkor késői óráik is vannak. A színháznak
talán még az élő előadás erejében
van a varázsa a város sokszínű
programkínálatában. Csalogatásként többféle kedvezményt biztosítunk a hallgatóknak, közönségtalálkozókat szervezünk, már a
gólyatáborokban is jelen vagyunk, és az egyetemi szépségki-

rálynők egy előadást velem nézhetnek meg a páholyból.
adást
szóhely,

Több

mint

jegyezhet

háromszáz
idén

ezekben

vendégjátékok

a két

vannak

előjátpersze

is.

— Idén is nálunk rendezték
meg az Armel Operaverseny és
Fesztivált, büszkék vagyunk a
luronics Tamás rendezte Traviatára, amely elhozta a fesztivál
egyik közönségdíját. |ól fogadják
az operáinkat: az Anyegint és a tavalyi évad Álarcosbáljának to-

frontján

sem

lehet

panaszra.

- Nagy sikerrel megy Shakespeare A makrancos hölgy című
vígjátéka, sikeres regényadaptációnak bizonyult az Édes Anna, jól
vizsgázott A képzelt fösvény beteg, valamint kedvelt A kölyök című musical. A családi darabnak
szánt Karácsonyi énekre a vörösiszap-katasztrófa áldozatait is
vendégül láttuk. Szép szövegű
meseként, a kisebbeknek játszottuk a Csalóka Pétert. Már 2010
nyarán Triesztben debütált a
Csárdáskirálynő, amely mindig
tuti tipp. A Sóska, sültkrumplit
nem tettük bele bérletbe, utólag
tanultunk belőle, ugyanis kellenek nézők, akik viszik az előadás
jó hírét. A Mikszáth különös házasságát telt házzal játszottuk, Király Leventének, a Nemzet Színészének személyét olyan érdeklődés övezi, hogy várólisták alakultak ki, a produkció májusban á
pesti Nemzeti Színházban vendégszerepel.
- Lehet

tudni

valamit

a

jövő

évadról?

- Az arányok megmaradnak,
viszont eggyel kevesebb bemutatót tervezünk, mert úgy látjuk, ezzel a műsorrenddel nem tudjuk
elég hosszú sorozatban játszani a
sikeres darabokat.
o Arany MihályT.B.

AZ EGEKIG MÁSZIK OROMEBEN

JGYPK-S DIADAL A VIVICITTAN
Április 2-án délelőtt rendezték meg a 11. T-Home Vivicittá Városvédő Futást Szegeden. A versenyzők a Széchenyi téren rajtoltak, s 2,5 kilométer megtételét követően értek célba. A Szegedi Tudományegyetem
karok közötti bajnokságát is megrendezték a viadalon, akárcsak az
utóbbi évek során.
Ebben 15 előnevezett kari futócsapat vett részt: ÁJTK, ÁJTK Lányok,
ÁOK, BTK, BTK Lányok, ETSZK, CTK, CYTK, JGYPK I., JGYPK II., MK I., MK
II., TTIK I., TTIK II., Egyetemi MIX Lánycsapat (5 hallgatónő és 5 férfihallgató alkotta a kari csapatot). A fakultások 10 fős csapatai között a karonkénti 3 legjobb női és férfi versenyző idejének összevetésével hirdettek eredményt.
Kari futócsapatok eredményei: 1. IGYPK l. (Kapitány Z., Kószó B.,
Lóczi A., Ladányi A., Varga R., Hódi N.) 56:12. 2. ÁOK (Osvai M., Apáti
Nagy P., Balogh Z., Reicnach Cs., Iványi M., Ferenci F.) 59.32. 3- TTIK I.
(Zab D., Varga T., Soós T., Kitka D., Bóni /., Fekete Sz.) 1:04:46. 4. TTIK
II. 1:05:23. 5. JGYPK II. 1:31:04. 6. ÁJTK Lányok 1:40:18. 7. MK I. 1:46:25. 8.
GTK 1:50:04. 9- ÁJTK 1:50:05. 10. GYTK 1:53:30. 11. MK II. 1:54:37. 12. ETSZK
2:19:03.13. BTK 2:36:50. 14. BTK Lányok 2:46:57.15. Egyetemi MIX Lányok
2:52:05.
A férfiak egyéni versenyében Lóczi Attila (IGYPK II. éves MSc levelező tagozatos hallgató) második helyezett lett. A kellemes futóidőben
több mint tízezren indultak a Szegeden megrendezett n.Vivicittán.

Beszélgetés Boros Éva egyetemi sportösztöndíjassal
Összetett mozgásforma, egyedi
bizalmi kapcsolat, erős ujjpercek - egy különleges sportág
rejtelmeibe vezet be Boros Éva,
az Universitas Sport Club harmadéves biológia (SZTE TTIK)
szakos, egyetemi sportösztöndíjas hallgatója.
-

Ha jól

vagyok

az

egyetemen

akkor

meghirdetett
kedtél

informálva,
-

kurzussal

meg

mint

-

ismer-

a sportmászással.

Ez

igaz?

- Igen, ez így van! Elsőéves
egyetemistaként Fintor Csaba tanár úrnál vettem fel a kurzust, és
olyannyira megtetszett, sőt magával ragadott a falmászás sport-,
mentális és emberi oldala, hogy
azóta már igyekszem egyre komolyabban, egyesületi keretek között, heti öt alkalommal is űzni.
Tavaly még csak egyetemi viadalokon indultam, de idén már a
Karma Sportmászó Egyesület versenyzőjeként a Magyar Kupa elnevezésű sportmászóverseny sorozaton is indulok. Az előkészületekben Fintor Csaba és Tihanyi László
edzők segítenek.
— A mászásban

nagyon

lán

az ujjakat?

hogy

lyen

néz

ki egy

vannak speciális gyakorlatok.
Ezeket különféle eszközökön,
például fingerboardon és campusboardon végezzük.
-

A

erősítitek,

Nemzetközi

Egyálta-

szerint

edzés,

gyakorlatokat

Boros E v a a m á s z ó f a l o n . Fotó: Segesvári Csiba

fon-

tos az u j j e r ő . Hogyan
fejlesztitek

SZTE-S ARANYAK A LÖVÉSZ
MEFOB-ON

mi-

végeztek?

— Minden tréning közös bemelegítéssel indul, itt különböző
keringésfokozó
gimnasztikagyakorlatokat, nyújtásokat és
jógajellegű mozdulatokat végzünk. Majd általában párokban
dolgozunk
tovább,
és
a
mászótársunkkal vagy erőfejlesztő,
állóképesség-növelő
hosszabb távú, vagy rövidebb
technikai jellegű mászóutakat
járunk meg. Az ujjerőnövelés
dolgában már maga az is elég,
ha mászunk, de természetesen

Hegymászó

Kiubbok

Szervezete

milyen

szintű

a

emberből, egyre inkább a küzdelem kerül előtérbe, és könnyen
lehet, hogy az előbb elmondott
pozitív dolgokat ezen a szinten
már nem találnám meg.

(UIAA)

—

mászó-

versenyága

A

tudásod?

gyorsasági

— Ez egy tizenkét fokú skála,
ami szerint hatos-hetes, de inkább hetesbe hajló a tudásom.
Tudni kell, hogy az ötös fokozatig viszonylag könnyű eljutni, de
utána már nagyon sok munka
kell a továbblépéshez. Cél-e a tizenkettedik fok? Most, jelen állapotomban erre nem tudok egyértelmű választ adni, mert én azért
mászok, mert jólesik, élvezem, és
megtalálom benne a szépet. Viszont ahogy haladunk felfele
ezen a skálán, a mászóutak egyre
többet vesznek ki pszichésen az

ket

falmászásnak
van:

három

a nehézségi,

és a boulder.

szereted

a

a
Melyi-

legjobban?

— Egyértelműen a nehézségit,
ahol hosszabb mászóutakat kell
teljesíteni alsós biztosítással. A
boulder kötél nélküli mászást jelent, ebben a műfajban néhány
mozdulatból álló (maximum 12
fogás) problémák megoldása a
cél. A gyorsaságit, megmondom
őszintén, még nem próbáltam.
—

Szigorúan

milyen

az

szakszemmel,

SZTE

ban

található

lyen

paraméterekkel

áldva

a

Sportközpont-

mászóterem?
van

Mimeg-

— Tökéletesen megfelel minden szempontból. A fal felülete
durván 220 négyzetméter. Legmagasabb része 7, a többi 3,6
méter, van, ahol 40 fokos, van,
ahol 15 fokos a dőlésszög. Körülbelül 2000 darab T-rock fogás van
rajta, melyeknek köszönhetően
számos különböző szintű és stílusú mászóutat lehet gyakorolni.
— Miért
temista

ajánlanád

az

ifjúságnak

egye-

a

falmá-

szást?

— Azért mert olyan összetett
mozgásformát követel meg, ami
semmilyen más sportághoz sem
hasonlítható. Jellegéből adódóan
komplexen fejleszti gyakorlójának személyiségét. És, ami miatt
még fontos: az egyedi, bizalmas
emberi kapcsolat, ami kialakul a
mászótársak között.

műfai?

• Dlusztus T. Imre

A POZITÍV VISSZAJELZÉS ÉS A TEREMTŐ MAGÁNY
Interjú Kapitány Zoltánnal, az USC versenyzőjével
A hosszútávfutó magányosságát
ismerjük, a teremtő magány mibenlétét kevésbé. E megismerésben lehet támpont Kapitány Zoltán elsőéves testnevelés szakos
hallgató (SZTE JGYPK), aki azt
mondja, hogy a hosszútávfutás
számára egyenlő az akaraterővel
és a kitartással, amihez elengedhetetlen egyfajta érettség.
-

Első ízben

kaptad

egyetemi
sportösztöndíjat.
ez az

meg

az

tehetséggondozó
Neked

mit

jelent

elismerés?

- Jutalmat, pozitív visszajelzést. A sportban nagyon fontos az
elvégzett munka, az elért eredmények utáni rendszeres pozitív
visszaigazolás. Ennek hiányában
ugyanis az ember nem töltődik fel,
nem lesz motivált, nem lesz tettre
kész, és nem tűz ki maga elé újabb
és újabb célokat. A sportösztöndíj
elnyerésében sokat segített Szabó
József, az SZTE Sportközpont vezetője, Dorka Péter, az Universitas
Sport Club elnöke és Trényiné Rákóczi Zsuzsanna tanárnő. Köszönöm a támogatásukat!
-Nyilván
mentesen
Hogyan
kulta

nem
lettél

kezdődött
triatlonos

előzményektől

Kapitány Zoltán (középen) a napi adagot teljesíti. Fotó-s. cs.
vékenységeim listáját. Végül, mikor a szegedi egyetemre kerültem, kezdtem el külön a hosszútávfutással is versenyszerűen foglalkozni. Nevelőegyesületem a
Karcagi Sportegyesület, nevelőedzőm Szepesi Tibor volt, de ő
még mai napig ellát hasznos tanácsokkal. Jelenleg a Titán Triatlon Club és - ha egyetemi versenyeken Indulok - az USC versenyzője vagyok. Felkészülésemet
Ballá Péter irányítja.
- Mely

sportösztöndíjas.
és hogyan

ala-

pályafutásod?

- 12 évesen kezdtem el rendszeresen sportolni, de ekkor még
csak úsztam. Majd hetedikes általános iskolásként a futással és a
kerékpározással bővítettem a te-

legbüszkébb,
lyik

eredményeidre
és ezek

a legkedvesebb

vagya
közül

me-

számodra?

- Nagyon szerencsésnek érzem magam, mert kevesen mondhatják el, hogy az első érmük egy
arany medál volt. Egy kismaratoni
országos bajnokságon szereztem

ezt az aranyat, 13 éves voltam ekkor. Ez a siker kellő alap, mérföldkő volt a sportkarrieremben. Nagyon büszke vagyok arra, hogy
négyszer nyertem, pontosabban
nyertük meg a Szarvasűzők, míg
kétszer a Rókaűzők egyetemi váltófutóversenyt és, hogy tavaly a
MEFOB-on csapatban elsők lettünk a félmaratonon. Szívesen
emlékszem még az ifiben és juniorban elért duatlon országos bajnoki címeimre és a szegedi egyetem futóbajnoka elsőségekre.
-

Milyen

vámak
ezeken

rád

megmérettetések
a

közeljövőben,

az erőpróbákon

mik a

és
cél-

kitűzések?

- Ami a konkrétumokat illeti:
május 20. és 22. között tartják az
atlétika MEFOB-ot Debrecenben.

Szép szegedi sikerekkel ért véget a sportlövészek egyetemi-főiskolai országos bajnoksága. Alább az SZTE-s hallgatók eredményeit összegezzük.
Légpuska 20 lövés (nők): 1. Katona Martina, 2. Borbély Erzsébet, 3.
Bicskei Tamara, 5. Hegyi Márta, 7. Bronz Tímea, 11. Gerencsér Teréz.
Légpisztoly 20 lövés (nők): 1. Hegyi Mária, 4. Gerencsér Teréz, 7.
Katona Martina.
Légpuska 60 lövés (férfiak): 1. Iványi László.
Légpisztoly 60 lövés (férfiak): 3. Tóth-Molnár Gábor.
Csapatverseny, légpisztoly 20 lövés (nők): 2. SZTE (Gerencsér Teréz, Hegyi Márta, Katona Martina).
Csapatverseny, légpuska 20 lövés (nők): 1. SZTE A (Borbély Erzsébet, Bicskei Tamara, Katona Martina). 3. SZTE B (Hegyi Márta, Gerencsér
Teréz, Bronz Tímea).

Itt 5000 méteren indulnék, és 16
percen belüli időt, valamint az
egyetem miatt pontszerző helyet
szeretnék elérni. Május 28-án triatlon MEFOB lesz Egerben, ahol a
csapatversenyt szeretnénk megnyerni, míg egyéniben jó lenne
dobogóközeli helyen végezni, végül személyesen nagyon várom
már a június 24-én rendezendő
Ultrabalaton futást, ami egy 212
kilométeres futóverseny a Balaton
körül. 10 fős csapattal fogunk
menni, ebből kifolyólag fejenként
mindenkinek egy félmaratont kell
majd teljesítenie. Megfelelő anyagi támogatás híján a levegőben
lóg még egy május eleji, prágai,
egyetemi - négyfős maratoni váltófutás. Remélem, ezen is el tu- I
dunk majd indulni.
- Az egyik
a magamról
írtad:
egy
meg,

hogy

még?

Ebből

portálon

a

ha unatkozom,
húszast.

orvoslod
futás

közösségi

rovatba

következőt

akkor
az

nem klasszikus
a problémát,

számodra

módon

és hogy

unaloműző.

Filozofálgassunk

futok

állapítható

egy

a

De mi
kicsit!

- A sport, a triatlon az életem
értelme és a hobbim is egyben,
ezért is jelentkeztem a sportkommunikátor szak elvégzése után a
testnevelés szakra. A futás, jelesül
a
hosszútávfutás
számomra
egyenlő az akaraterővel és a kitartással, amihez elengedhetetlen
egyfajta érettség.
D. T. I.

ZSINÓRBAN NEGYEDSZER NYERTE
AZ SZTE A SZARVASŰZŐKET
Április 9-én rendezték meg a 21. Bosch Szarvasűzők Országos
Egyetemi-Főiskolai váltófutóversenyt. A Szegedi Tudományegyetem
zsinórban negyedik alkalommal ért föl a csúcsra.
Az egri Dobó térről rajtoltak el a „szarvasűzők". Közel száz egyetemista és főiskolás csapatváltó futásban küzdötte át magát a Bükkön a
miskolci végállomásra.
A csapatokat nyolc fiú és négy lány hallgató vagy oktató alkotja, a
leggyorsabb együttes nyeri el a „Bükk-fennsík legfürgébb futói" címet, amit egy évig birtokolhat. A 75 kilométeres távot erősség szerint 12
szakaszra osztották fel, vannak fiú-, illetve lányszakaszok, az eredményeket pedig a kézi stoppertől sokkal pontosabb, bokára erősített,
chipes időmérővel rögzítik.
Az SZTE-s alakulatok eredményei: 1. Pajzán Majális, 8. USC Szeged,
9. Lassú szarvas gyorsan Mosch, 18. Hunor és Magyar BT, 22. nincsisibolya, 27. A legjobb nevű csapat, 31. Pajk N Roll.
Reális győzelmi esélyei a „Pajzán Majális" csapatának voltak, mivel
az elmúlt három évben győzni tudtak, így idén is hasonló eredményt
vártak maguktól, hiszen a címet nemcsak elnyerni kell tudni, hanem
meg is védeni: ez idén rekordidővel sikerült. A 4 óra 43 perces összidejük 13 perccel volt jobb, mint az összetettben második ELTE, s 18 perccel
a harmadik Debrecennél!
A bajnokcsapat: Pajzán Majális (Ladányi Anna, Soós Tibor, Kapitány Zoltán, Kószó Barnabás, Frank Ádám, Laluska Zsuzsa Szabina, Szilágyi Péter, Badar Gergő, Tóth Ibolya, Szöllősi Renátó).
A Szarvasűzők viadal álomcsapatába két szegedi bajnokot, Laluska
Zsuzsa Szabinát (8. szakasz) és Badar Gergőt (10. szakasz) is beválasztották.

NŐI VÍZILABDA: 4. AZ UNIVERSITAS
Alulmaradt az Egerrel szembeni bronzcsatában az Universitas Szeged
a női vízilabda OB l/A-ban, így is története legjobb eredményét érte el a
bajnoki negyedik hellyel. A siker értékét tovább növeli, hogy ugyanebben a szezonban a magyar kupában ezüstérmet szereztek Drávucz Ritáék.
Női vízilabda OB l/A, a 3. helyért, 1. mérkőzés: ZF-Eger TaylorSNash Universitas Szeged 15-8 (4-2, 3-1, 3-2, 5-3). Universitas
Szeged: Gundl - Lengyel Dominika, Drávucz, Tóth I. 1, Hegedűs R.,
DALMÁDY SZ. 3, DALMÁDY P. 2. Csere: Árkosy 1, Lengyel Dorottya, Miklós, Lengyel A. 1, Tóth P. Vezetőedző: Godova Gábor.
2. mérkőzés: TaylorSNash Universitas Szeged - ZF-Eger 13-14 (4-3,
2-3. 3"2, 3-4, 0-2,1-0). Universitas Szeged: GUNDL - Lengyel Dominika
1, Dalmády Sz. 2, DALMÁDY P. 3, Drávucz 2, TÓTH I. 3, Tóth P. 1. Csere:
Miklós 1, Ákosy, Hegedűs. Vezetőedző: Godova Gábor.
3. mérkőzés: ZF-Eger -TaylorENash Universitas Szeged 11-9 (3-3, 33. 3-3, 2-0). Universitas Szeged: Gundl - Lengyel Dominika 1, DRÁVUCZ
4, TÓTH I. 2, Hegedűs R., DALMÁDY SZ. 2, Dalmády P. Csere: Árkosy, Lengyel Dorottya, Miklós, Lengyel A., Tóth P. Vezetőedző: Godova Gábor.
Összeállította. P. M. L.

UJJAELEDT AZ EGYETEM KOZPONTI EPÜLETE
Történetének l e g n a g y o b b felújításán van túl a ház
Visszatérnek helyükre a Szegedi
Tudományegyetem
központi
egységei a több mint egy év
alatt bámulatosan megújult
Dugonics téri központi épületbe, melyet immár négy szfinx
vigyáz, csakúgy, mint egykor
az eredeti, a 19. század második
felében épült Főreáltanodát.

kiállítások megrendezésére. Felújították a zongorát, hogy koncertek rendezésére is bármikor
készen álljon a helyszín.
„Azt reméljük, hogy az épületbelső Is minden ideérkező számára eleganciát tükröz" — így a
kabinetvezető. A beltér színeiben
is a finomság érzetét kelti, a
pasztellszínek dominálnak, főleg
a pasztellzöld és a pasztellsárga,
de a falakról visszaköszön az
arany is. Braxmair Zsófia elmondta, eddig nagyon pozitívak
voltak a visszajelzések és észrevételek. „Nagyon jó érzés bemenni, nem csak azért, mert kötődünk hozzá, ott dolgoztunk és
fogunk dolgozni, vagy hallgatóként esetleg jártunk még a
könyvtárba. Sajátos hangulatot
kelt az új benső, különösen a lefedett udvaroknak köszönhetően" - ecsetelte az új épület atmoszféráját a kabinetvezető.

A központi épület... A Rektori
Hivatal székhelye, a Szegedi Tudományegyetem postacímének fizikai valósága. Még vannak, akik ott
ücsörögtek az Egyetemi Könyvtár
olvasójában, vagy hangversenyt
hallgattak a díszteremben. E sorok
írója még emlékszik, mikor a Szegedi Egyetem szerkesztőségében
egy cikken dolgozva hallgatta a
Dugonics téri szökőkútból áradó
operettslágereket...

Szfinx volt, szfinx
nem volt
A kivitelező az épület eredeti
állapotát volt hivatott visszaállítani, ehhez egy kis históriai
exkurzust kell tennünk. A Dugonics tér 13. szám alatti épület, az
egykori Főreáltanoda 1872-ben,
kora eklektikus stílusban épült —
az építkezést Arleth Ferenc vezette. A tanítás 1873 őszén indult
meg. Tudjuk azt, hogy egy 1876ból származó letzter-fotósorozaton az épület mellvédjének sarkain egy-egy szfinx állt. 1883-tól
1894-ig a Somogyi-könyvtárnak
adott otthont az épület, majd
1894-ben ítélőtábla lett, vélhetően ezért került ekkor a mellvéd
közepére az igazság istennőjének,
Justitiának a karjait magasba
emelő, horganyból készült mintegy 140 centiméteres szobra. Az
istennőt a második világháború
után távolították el, további sorsáról nem lehet tudni. 1921-től a
Dugonics tér 13. az egyetem központi épülete. Egy 1926-ból származó, Tonelli által közölt fényképen már nem szerepelnek a szfinxek, és nincs is tudomásunk róla,
mi lett a sorsuk. Az egyetem központi épületének felújítását végző
Ferroép Zrt. azonban egy 1870-es
évekből származó kép alapján elkészíttette a négy szfinxet.

Visszajátszás
2008 decemberében az épületben lévő összes egységet ki-

Egy U betű
története
Hivatalosan április 1 8 - á n indul újra az élet a megszépült Dugonics téri központi épületben. Fotók: Segesvári Csaba
költöztették, részben a Honvéd
térre, részben pedig a lózsef Attila Tanulmányi és Információs
Központba és az Olajos házba.
2011 februárjában vették át az
épület kulcsait, a visszaköltözés
kezdetének dátuma pedig április
15-e — tájékoztatott
Braxwair
Zsófia, a Rektori Hivatal kabinetvezetője. A tervek szerint április
18-án már az új épületben zajlik
majd az ügyintézés, az első néhány napon persze párhuzamosan folyik majd a berendezkedéssel, de a kabinetvezető úgy
véli, egy-két munkanapon belül
helyreáll a rend.
A Rektori Hivatal elérhetőségei, a telefonszámok és e-mail
címek mind változatlanok, a postacím az átmeneti időszak alatt is
Dugonics tér 13. volt, és természetesen ez is marad.

Mintha kicserélték
volna
Uniós pályázatból megvalósult abszolút teljes körű felújításon esett át az épület, mondhatni, csak a falak maradtak a korábbi állapotból. Rendkívül el-

avult volt a ház gépészete és villamoshálózata, a födém bizonyos
részeit már dúcokkal kellett megerősíteni — most teljes födémcserére is sor került. Ilyen mértékű
felújításon az épület fennállása
során még soha nem esett át. Az
épület rekonstrukciója a TIOP
1.3.1. Tudássétány - Dél-alföldi
tudáspólus felsőoktatási infrastruktúrájának fejlesztése — projekt
részeként valósult meg, hozzávetőlegesen kétmilliárd forintból,
melybe az egyetem jelentős önerőt fektetett be.
Az épület teljes akadálymentesítésen is keresztülment, így a
mai kornak és elvárásoknak megfelelően a mozgáskorlátozottak a
Toldi utca felől tudnak bejutni,
és két látványlift szolgál az épületben.

Megint
az innovacio
Maga az épület Regionális
Tudástranszfer- és Szolgáltató
Központként funkcionál tovább
amellett, hogy a korábbiaknak
megfelelően helyet ad más egységeknek, így a Rektori Hivatal-

nak is. Az elmúlt években központba került az innováció, a korábbi profil tehát bővül kutatásfejlesztést, technológiatranszfert
segítő szervezeti egységekkel —
tudtuk meg Braxmair Zsófiától.
Technológia- és tudástranszfert
is segítő szervezeteket tömörítő
épületté lép elő a Dugonics tér 13.
amellett, hogy az egyetem központi épülete, a rektor és hivatalának mindenkori székhelye marad. Az együttműködés ugyanis
akkor lehet igazán hatékony
ezekkel a szervezetekkel, ha egy
épületben, egymáshoz közel
kapnak helyet, hogy egymás
munkáját erősíthessék.

Az UnivDesign közreműködésével egyébként készítettek egy
épületlogót is, amelyet alapvető-

Hol keressem?
Körkép
A korábbi állapotnak megfelelően az épület második emeletére költözik vissza a Rektori Hivatal, illetve a hivatalnak n a gyobb ügyfélforgalmat lebonyolító egységei, az Iktató, a Pályázati Iroda, a jelentős számú há^
zai, illetve külföldi hallgatókat
fogadó Nemzetközi Mobilitási
Iroda, a Kulturális Iroda. Az első
emeletre megy vissza a Természettudományi és Informatikai
Kar Szoftverfejlesztési Tanszéke,
itt kap helyet a DEÁK Zrt., az
egyetem Kutatás-fejlesztési és
Innovációs Igazgatósága, valamint a hozzá tartozó olyan egységek, mint a Technológia
Transzfer Iroda, az Ipari Kapcsolati Iroda. Ezen a szinten rendezhet be irodát továbbá a Kutatóegyetemi Kiválósági Központ
menedzsmentje is.
A földszintet kapják meg az
ügyfelező igazgatóságok. Két
irodában itt fog működni az Általános Orvostudományi Kar Klinikai Kutatásokat Koordináló
Központja Kemény Lajos profeszszor vezetésével.

Az egyetem es a varos ekessege.

A hallgatók nagy örömére
megújult környezetben és a korábbinál nagyobb alapterületre költözik vissza a |ATE Klub júniusban.

Azt is megtudtuk, mindvégig
jó volt az együttműködésük a kivitelezővel, folyamatosan történtek az egyeztetések. Ugyanakkor
több félreértés akadt a lakosság
részéről a kivitelezés utolsó szakaszában, amikor eljutottak a
homlokzathoz. Ilyen volt a „Szegedi Tudományegyetem" felirat
„U" betűje, amelyről azt hihette

Még nem teljesen feltöltött
az épület, jelenleg is folynak az
egyeztetések arról, hogy ki költözhet még be - mindazok, akik
az épület profiljának megfelelő
szolgáltatásokat tudnak nyújtani
- összegzett Braxmair Zsófia.
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en belső kommunikációra szánnak, belső név- és megállítótáblákra.

Elegáns
és pasztellszínű
Több
rendezvényhelyszínt
alakítottak ki. Megújult a második emeleti, több mint kétszáz
négyzetméter alapterületű díszterem, mely háromszáz szék befogadására alkalmas. Ez a terem
ad majd otthont az egyetem havi
szenátusi üléseinek is, melyek átmenetileg az ÁOK tanácstermébe
szorultak. A két belső udvar kapott egy-egy üvegkupolát, így
ez a tér is alkalmas lehet például

a közvélemény, hogy leesett, pedig egy gyártási hibáról volt szó,
ami miatt cserélni kellett az ominózus kezdőbetűt. A kabinetvezető elmondta, rengeteg kritikát,
kaptak amiatt, hogy először csak
angolul jelent meg az SZTE nev%
az épületen, pedig csak a muri,-,
kafázisok így következtek egymásra logikusan. Először az angol feliratot tették fel, és hetek
teltek el, mire a daru hozzáfért az
épülethez, és fel lehetett helyezni
a magyar intézménynevet is — de
természetesen eleve úgy tervezték az épületet, hogy mindkét
nyelven szerepeljen rajta az universitas neve.
o Arany Mihály

