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Hírek, események 
 
1. A Szegedi Tudományegyetem takarékossági okokból 2014. december 24-től 2015. január 4-ig 
épületeit bezárja, működésüket szünetelteti, kivéve azon intézményeket, ahol egészségügyi vagy 
közoktatási feladat ellátás folyik. Az egyetemi hivatalok 2015. január 5-én kezdik meg 
működésüket.  

Ezen időszak alatt a munkavégzés feltételei nem biztosítottak, a hivatali ügyintézés 
szünetel, az épületekbe bejutni, illetve ott tartózkodni nem lehet, erre engedély nem adható (az 
épületekben a fűtés és az áramhasználat korlátozott). Az érintett időszakban az Egyetem Biztonsági 
Szolgálata az épületeket lezárja és az életbe lépő biztosítási terv alapján rendszeresen ellenőrzi 
azokat.  
 A december 23-i munkanapon az irodákban, dolgozószobákban, közösségi helységekben 
működő gépek, berendezések szakszerű kikapcsolását biztosítsák, ezzel is hozzájárulva az 
energiatakarékossági program sikeréhez.  

2014. december 23-án, kedden, 12 órától 18 óráig az egyetemi épületekben a fűtést 
visszaszabályozzák 10 °C-ra. Ezt a hőfokot tartják 2014. január 4-én, vasárnap reggel 10 óráig. 
Vasárnap 10 órától 18 óráig folyamatosan visszaállítják a fűtést a normál üzemi hőfokra, így 
várhatóan a hétfői munkakezdésre az előírt hőmérséklet lesz az irodákban. (Felhívjuk szíves 
figyelmüket, hogy a falak áthűlése miatt az első munkanapon a hidegérzet erősebb lehet a tényleges 
hőmérsékletnél, javasolt a réteges illetve vastagabb öltözet az első napon).  

A biztonsági szakszolgálat a lezárt épületeket naponta több alkalommal ellenőrzi. Az 
ellenőrzésben részt vesz műszaki szakszemélyzet is, egy esetleges hibaelhárítás haladéktalan 
ellátása érdekében. A biztonsági szakszolgálat ügyeleti száma éjjel nappal elérhető, melyen 
felvilágosítás kérhető a lezárt épületekről, illetve mobiljárőr kirendelése kérhető vis major 
helyzetben (Telefonszám: 62-54 58 63).  
 A szénszünetben érintett három munkanapban vizsgák nem kerülnek meghirdetésre. 
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2. A 2014. szeptember 25-én megtartott 2014/2015. tanévi I. rendes Kari Tanácsülés határozatai: 
A Kari Tanács nyílt szavazással (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) egyhangúlag támogatja: 

– a Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek MA szak SZTE BTK-n történő indítását. 
(81/2014.) 

– a fordító és tolmács MA képzésben első és második idegen nyelvként meghirdetendő spanyol 
és olasz nyelvek Oktatási Hivatalnál történő regisztrációját. (82/2014.) 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) elfogadja: 
– a 2013-as költségvetési év zárásáról szóló pénzügyi beszámolót. (83/2014.) 
– a 2014. év költségvetésére vonatkozó javaslatot. (84/2014.) 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja egy kari 
terem elnevezését a néhai Szádeczky-Kardoss Samu professzor úrról. (85/2014.) 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) elfogadja a 2015. évi 
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghirdetendő önköltségi összegekre vonatkozó 
javaslatot. (86/2014.) 

 
3. A 2014. november 13-án megtartott 2014/2015. tanévi III. rendes Kari Tanácsülés határozatai: 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja a 
Bölcsészettudományi Kar intézeti struktúrájának átalakítására vonatkozó javaslatot. 
(87/2014.) 

A Kari Tanács nyílt szavazással (16 igen, 0 nem, 2 tartózkodom) elfogadja a kari saját bevételek 
elosztásának új mechanizmusát a kari terhelésmérés eredményének alapján, az alábbiak 
szerinti százalékos mértékek szerint  (88/2014.): 

 
Kedvezményezettségi 

mutató 
Saját bevételből részesül 

(%) 
1 érték vagy felette 10% 
0 (azaz a kari átlag) vagy 
felette, de 1 érték alatt 

15% 

0 és -0,25 érték között 25% 
-0,25 érték alatt 40% 

 
4. A Kari Tanács 2014. november 26. és december 1-je között megtartott 2014/2015. tanévi „email 
szavazásának” határozatai: 

A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja: 
– az oktatási együttműködési megállapodás kötését az SZTE Gazdaságtudományi Karral a Kortárs 

művészetelméleti és kurátori ismeretek MA szak indításával összefüggésben. (89/2014.) 
– az oktatási együttműködési megállapodás kötését az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző 

Karral a Kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek MA szak indításával összefüggésben. 
(90/2014.) 
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Személyi hírek 
 
1. 2014. december 1-től két félállású munkatárs segíti a Karon folyó pályázati, illetve marketing és 
közkapcsolati tevékenységet. 

Mikola Gyöngyi pályázati referens feladata lesz pályázati felhívások általános és célzott 
közvetítése az egységek felé, illetve szakmai segítség nyújtása a pályázat elnyeréséhez, a pályázati 
anyag szakmai részének kidolgozásában. Munkájának első mozzanataként személyesen fog ellátogatni 
az egységekhez, felmérendő az ott található pályázati potenciált és igényeket. Fogadóórái: hétfő 12-13 
és csütörtök 13-14. Elérhetőség: mikolagyongyi@gmail.com. 

Szabó István Zoltán marketing és PR referens feladata a kari oktatási és tudományos 
teljesítmény hatékonyabb közvetítése a partnerek felé. Ennek első mozzanatát a kar és az egységek 
internetes megjelenítésének kidolgozása és egységesítése jelenti. Ezen túlmenően a beiskolázással 
kapcsolatos tevékenységek kari és egység szintű támogatása is a feladatai közé tartozik. Fogadóórái: 
hétfő 10-11 és szerda 11-12. Elérhetőség: szabo.istvan.zoltan@arts.u-szeged.hu 

Mindketten a Dékáni Hivatalban kaptak elhelyezést, Kelemen Éva hivatalvezető irodájának 
szomszédságában, fogadóóráikat is ott tartják. 
 
2. Varga Sándort, a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék adjunktusát a Magyar 
Etnokoreológiai Társaság elnökévé választották.  
 
 

Rendezvények, konferenciák, előadások 
 
1. Mód László, a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék adjunktusa és Nagyillés Anikó, 
végzett néprajzos hallgató „Az első világháború emlékezete Szentesen” címmel 2014. november 12-én 
előadást tartott az „Alföldi bakák a Nagy Háborúban” című tudományos konferencián. 
 Mód László „A bolgár kertészek megtelepedése a Dél-Alföldön és szerepük a kertészeti 
tájkörzetek kialakításában” címmel előadást tartott 2014. november 20-án a Szófiában megrendezett 
„Egy évszázad bolgár-magyar politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatai 1914–2014” című 
nemzetközi konferencián. 
 
2. Fenyvesi Anna (Angol-Amerikai Intézet) meghívott elõadóként vett részt a 2014. november 25-
26-án a jakutszki Észak-Keleti Szövetségi Egyetemen rendezett "Адаптация общества и человека 
в арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации" ("A sarkköri régiók 
társadalmi és emberi adaptációja az éghajlatváltozás és globalizáció körülményei között") c. 
konferencián, ahol "Поддержка коренных языков под угрозой исчезновения путем разработки 
языковых компьютерных средств: О проекте ФинУгРевита" ("Veszélyeztetett õshonos nyelvek 
támogatása számítógépes nyelvi eszközök kidolgozásával: A FinUgRevita projektrõl") címmel 
tartott elõadást.  
 
3. Varga Sándor, a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék adjunktusa “Táncszervező kezesek 
az erdélyi Mezőségen” címmel előadást tartott a Tárkány Szűcs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi 
Néprajzi Interdiszciplináris Konferencián, Szekszárd, 2014. október 2-3.  
 Ugyanő “Tánc és zene a Dél-Alföldön” címmel tartott előadást 2014. október 6-án, a szegedi 
Móra Ferenc Múzeumban, a “Jaj, de szépen harangoznak…” c. könyv bemutatóján. 
 A Choreomundus nemzetközi képzés keretében Varga Sándor 2014 november 11-13 között 
erdélyi, mezőségi táncos adatközlőkkel végzett táncfolklorisztikai gyűjtést a „Choreomundus From 
Field to Archive” című szemináriumának keretében. 
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4. 2014 november 21-23 között Budapesten az MTA BTK Zenetudományi Intézetében rendezett a 
Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék  magyar és külföldi hallgatói számára egy angol nyelvű, 
nemzetközi konferenciát és szimpóziumot „Local Dance as Knowledge, Practice and Heritage” 
címmel. 
 
5. Büky László (Magyar Nyelvészeti Tanszék) előadást tartott a VI. Hálózatkutatási Konferencián, 
amelyet az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke és a Magyar Szemiotikai Társaság rendezett 
Budapesten 2014. november 24-én. Előadása címe: A 'szellem' jelentésű szavak hálózatrendje Füst 
Milán költői nyelvében. 
 
6. Az Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis egyetemen  2014 december 1-3 között megrendezett 
„La guerre des Autres: les colonies dans la Première Guerre mondiale. Traces, récits et mémoires” 
című konferencián az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok oktatói az alábbi 
előadásokat tartották: 

J. Nagy László egyetemi tanár Guerre et après-guerre dans le Maghreb 
Ferwagner Ákos egyetemi docens Soldats hongrois dans la bande de Gaza: lutte à côté des 

Ottomans contre les Britanniques, 1916-1917.  
 
7. Sebők Ferenc (Történeti Segédtudományok Tanszék) 2014. november 6-án előadást tartott a 
konstanzi zsinat megnyitása 600. évfordulójának emlékére Debrecenben tartott konferencián „A 
konstanzi zsinat a modern magyar történetírás tükrében” címmel. 
 
8. Pihurik Judit (Történeti Segédtudományok Tanszék) "Atrocitások és a humanizmus 
megnyilvánulásai a munkaszolgálat során" címmel 2014. november 13-án Nyíregyházán "A magyar 
katona és a holokauszt" témájú konferencián; és és 2014. november 28-án, az MTA BTK 
Történettudományi Intézetében a "Magyarok a Délvidéken 1944-1945" tematikájú tudományos 
konferencián „”Vagy ők vagy mink”. Az elkövetők vallomásai harminc évvel a csurogi razzia után” 
címmel tartott előadást.  

9. November 21-én „Barcelona 1714: Történelem, nyelv és emlékezet 300 évvel később” címmel 
került sor a Hispanisztika Tanszék és a Ramon Llull Intézet közös rendezésében a VI. Katalán-
Magyar Kulturális Nap ra. Agustí Alcoberro, a katalán történelem nemzetközi hírű professzora 
mellett a tanszék oktatói közül előadást tartott Berta Tibor  egyetemi docens ("A katalán nyelv 
helyzete a XVIII. században") és Anderle Ádám professor emeritus ("Katalán száműzöttek a 
spanyol örökösödési háború után: Új-Barcelona megalapításának kisérlete"). A kulturális naphoz 
kapcsolódóan kiállítás nyílt a TIK-ben Katalán könyvek a Klebersberg Könyvtár Hispanisztika 
különgyűjteményéből címmel. A rendezvényen képviseltette magát a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a budapesti Cervantes Intézet és a 
Spanyol Nagykövetség. 
 
10. Berta Tibor  egyetemi docens (Hispanisztika Tanszék) november 29-én előadást tartott 
Kragujevacban az Estudios hispánicos en la cultura y la ciencia serbia című nemzetközi 
konferencián az alábbi címmel: "La filología hispánica en la enseñanza superior de hoy. Búsqueda 
de nuevos caminos."  
 
11. Katona Eszter egyetemi adjunktus (Hispanisztika Tanszék) november 27-én „El holocausto 
español en la escena teatral” címmel tartott előadást a lublini Marii Curie-Skłodowskiej Egyetemen 
megrendezett „Los múltiples rostros de la violencia en la literatura, el teatro y los medios hispánicos 
(edad media-siglo XXI)” című nemzetközi konferencián. 
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12. Bombitz Attila  és Horváth Géza (Germán Intézet) előadott az "1989. A rendszerváltás és 
hatása Közép-Európa irodalmaiban" című nemzetközi konferencián, Poznanban, 2014. nov. 27-29. 
között. Bombitz Attila előadásának címe "Ironikus történetalakzatok a mai magyar regényben", 
Horváth Géza "Fehér Béla Alszik a doki Betlehemben és Jelenetek egy vakondűző életéből című 
regényeiről" tartott német nyelvű előadást.. 
 
13. Az Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék, az Osztrák Kulturális Fórum és az SZTE Osztrák 
Könyvtára az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából kiállítást  szervezett. A 
megnyitót követően Szakály Sándor, a budapesti Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója tartott 
előadást "Szarajevótól Trianonig" címmel.  
 
14. Nagyillés János (Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék) "El episodio del Tajo en la obra de 
Silio Itálico" címmel előadást tartott az ELTE Eötvös József Collegiuma által tartott nemzetközi 
konferencián. A konferencia címe: Byzanz und das Abendland - Byzance et l'Occident III, Studia 
Byzantino-Occidentalia; Gallica - Hispanica - Italica - Germanica - Graeca; Internationale Konferenz - 
Colloque International, Eötvös József Collegium, Budapest 2014. november 24-28. 

Ugyanő „…venturi me teque legent” – Lucanus és jövőbeni közönsége címmel előadást tartott 
november 28-án az  Időszemlélet és jövőkép a görög-római gondolkodásban című konferencián 
(Debreceni Egyetem). 
 
15. Lázár István docens (Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék) „…qualibet etate natus esse 
semper optaverim” (Francesco Petrarca saját koráról, múltról és jövőről) címmel előadást tartott 
november 27-én az Időszemlélet és jövőkép a görög-római gondolkodásban című konferencián 
(Debreceni Egyetem).  
 
 

Könyvespolc 
 
1. Megjelent Varga Sándor (adjunktus, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék) és Fügedi 
János (MTA BTK Zenetudományi Intézet) közös könyve: Régi tánckultúra egy baranyai faluban. 
L’Harmattan – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2014. címmel. 
 
2. Varga Sándornak, a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék adjunktusának 2014. október-
novemberében megjelent közleményei: 

- Az intézményes magyar táncfolklorisztika nemzetközi kapcsolatai. Ismertetőszöveg a Népzene és 
néptánckutatás. 80 éve a Magyar Tudományos Akadémia keretén belül c. kiállításhoz. 

- Elment Budai Mihály. Nekrológ. Folkmagazin 21.4. 37. 
- A tánckutatás új intézményei és programjai Magyarországon. A Folkrádió Honlapja, 2014. 

november 9. http://www.folkradio.hu/hir/6270 
- Ritka cigánytánc. Szócikk. In FELFÖLDI László – KUKÁR Barnabás Manó szerk. Néptánc Tudástár 

– Lexikon. Online Adatbázis. http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/filmek.asp 
- A Magyar Etnokoreológiai Társaság bemutatkozik. A Folkrádió Honlapja, 2014. november 9. 

http://www.folkradio.hu/hir/6270 
- (Felföldi Lászlóval) Choreomundus. A tánc mint tudás, gyakorlat és kulturális örökség – 

Nemzetközi MA képzés. A Folkrádió Honlapja, 2014. november 9. 
http://www.folkradio.hu/hir/6270 
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3. Megjelent: Piti Ferenc (Magyar Medievisztikai Kutatócsoport): Anjou-kori Oklevéltár XXX. 
(1346) Bp.-Szeged, 2014. 711 p. című kötete. 
 
4. Megjelent Katona Eszter egyetemi adjunktus (Hispanisztika Tanszék) „Adaptaciones de Bodas de 
sangre de Federico García Lorca. Unos ejemplos húngaros” című tanulmánya az Anagnórisis. Revista 
de investigación teatral című folyóirat 10. számában (2014. december). A decemberi szám elérhető: 
http://www.anagnorisis.es/?page_id=1405.  

Megjelent Katona Eszter ismertetője a kortárs spanyol rövidszínházi darabokat tartalmazó 
Teatro breve actual (ed. Gutiérrez Carbajo, 2013.) című drámaantológiáról a Színház c. folyóirat 2014. 
decemberi számában. 
 
5. Megjelent Székely Melinda (Ókortörténeti Tanszék) „Visigoths and Romans after 410” című 
tanulmánya az Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis L (2014) számában. 
 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-védések: 

Kristó Sándor (irodalomtudomány) PhD-védésére 2014. november 26-án került sor. A védés 
eredménye: 92%. 

 
2. PhD-szigorlatok: 

Pinczés Tamás (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2014. december 16-án 10 órai kezdettel kerül 
sor Vidákovich Tibor egyetemi tanár tanári szobájában. 

Csetényi Korinna (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2014. december 17-én 12 órai kezdettel 
kerül sor Szajbély Mihály egyetemi tanár tanári szobájában.  

Éles Árpád (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2015. január 14-én 12 órai kezdettel kerül sor  
Pál József egyetemi tanár tanári szobájában. 

Asztalos Kata, Buzás Zsuzsanna, Pásztor Attila, Ingo Barkow (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 
2015. január 19-én 10 órai kezdettel kerül sor a Neveléstudományi Tanszék XII. sz. 
tantermében. 

 
3. A Tudományterületi Doktori Tanács 2014. november 26-án tartotta ülését, amelyen a következő 
határozatok születtek. 

1. Pinczés Tamás (Neveléstudomány), Makai Péter Kristóf és Csetényi Korinna 
(irodalomtudomány) eljárás indítás iránti kérelmét 7 igen szavazattal egyhangúan támogatta a  
TDT.    

2. Lengyel Zoltán (irodalomtudomány) védési bizottságának összetételére tett javaslatot 7 igen 
egyhangú szavazattal támogatta a TDT. 

3. Devosa Iván (neveléstudomány), Kovács Norbert (filozófiatudomány), Túri Tímea 
(irodalomtudomány) és Dégi Zsuzsanna (nyelvtudomány) PhD-eljárásának lezárását 7 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatta a TDT. 

4. Antoskiv Galina, Stefuca Viktória, Bíró Bernadett (nyelvtudomány); 
    Tóth Edit, Bacsa Éva, Hamvai Csaba (neveléstudomány); 
Sarkadi Bence, Veres Magdolna, Kristó Sándor (irodalomtudomány) részére a fokozat odaítélését 7 

igen egyhangú szavazattal támogatja. 
Doktori avatásra 2015. január 16-án 11 órakor kerül sor a TIK Kongresszusi termében. 
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Pályázatok 
 
1. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Lendület program keretében nyílt pályázati eljárású 
felhívást tesz közzé 2015-ben induló kutatócsoportok létrehozására az MTA kutatóközpontjaiban, 
kutatóintézeteiben és a hazai egyetemeken. 
A pályázatokat angol (a humán- és társadalomtudományi pályázatokat angol vagy magyar) nyelven 
lehet benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül 
(https://palyazat.mta.hu/lendulet). A pályázati anyagok feltöltésének határideje 2015. január 13., 
12.00 (közép-európai idő szerint). 

További információ: https://palyazat.mta.hu/ 
 
 

 

 
 
 
 
Minden kedves olvasónknak, Karunk és Egyetemünk valamennyi dolgozójának, 
oktatójának és hallgatójának boldog karácsonyi ünnepeket, sikeres vizsgaidőszakot 
és eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk. 

 

 
 

 

Kari Kurír 
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele 

Kiadja az SZTE BTK Dékáni Hivatala 
Felelős kiadó: Prof. Dr. Szajbély Mihály dékán 

Felelős szerkesztő: Pereszlényi Gábor pályázati referens 
Következő lapzárta: 2015. január 13. 
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata 
 

Határid ő Meghirdető A pályázat célja, címe Megjelenés helye 
2014. dec. 15. AIDA Vendégkutatói felhívás Kurír 298. 
2014. dec. 15. Tempus Bírálat Kurír 301. 
2015. jan. 4. Marie Curie Alap. Prestige posztdoktorandusz Kurír 301. 
2015. jan. 13. MTA Lendület Kurír 302. 
2015. jan. 15. CEU Diener Prize Kurír 301. 
2015. feb. 10. OTKA Alapkutatások Kurír 300. 
2015. feb. 10. EB Esszépályázat Kurír 301. 

    
Folyamatos OTKA Kiadástámogatás Kurír 289. 
Folyamatos OTKA Alapkutatások támogatása Kurír 289. 
Folyamatos Tempus Közalapítvány Comenius, Pestalozzi Kurír 279. 
Folyamatos Kanadai Nemzetk. FÜ Utazástámogatás Kurír 173. 

 


