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Universitas
Kutató-elitegyetem
lett az SZTE

A Szegedi Tudományegyetem
négy másik intézmény társaságában három évre elnyerte a kutatóelitegyetemi
státuszt
2010
tavaszán. Az SZTE mellett az ELTE,
a Debreceni, a Semmelweis, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyerte el
az első ízben kiosztott címet. A kutató-elitegyetemi státuszt a kormány azoknak a jelentős hazai és
nemzetközi kutatási, fejlesztési és
innovációs tevékenységet végző
felsőoktatási intézményeknek ítélte oda, amelyeken meghatározó a
folyamatos, stratégiai jellegű alapés alkalmazott kutatás, a tehetséggondozást a képzés minden szintjén kiemelt feladatként végzik, valamint mind a kutatás, mind a képzés területén széles körű nemzetközi együttműködéseket folytatnak. A bírálók négy indikátorcsoportot vizsgáltak: a kutatási kapacitást, a doktori képzést és a tehetséggondozást, a teljes munkaidős
oktatók kutatási-publikációs tevékenységét (beleértve a bölcsészeti
és társadalomtudományi területeket is), illetve a hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési aktivitást, bevételeket. Ezek mellett a jövőbe
mutató kutatás-fejlesztési, innovációs stratégia megalkotásáért kaphattak pontokat az intézmények.
Az elsimeréssel egyidőben az
SZTE a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) pályázatán
2,856 milliárd forint támogatást
nyert el egy Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozására.
4

Szabó Gábor akadémikust választották
rektorrá
2010. július 1-jétől Szabó Gábor
akadémikus irányítja a Szegedi Tudományegyetemet. A lézerfizikust
az universitas szenátusa június 21én 32 szavazattal választotta meg.
A választást követően az akadémikus elmondta, a szegedi egyetem
rendkívül sikeres hét esztendőt hagyott maga mögött, s ezért köszönetet mondott elődjének, Szabó
Gábor professzornak. Az új rektor
reményét fejezte ki, hogy az SZTE a
következőkben is hasonlóan eredményes pályát tud majd befutni.
Kérte elődjét, tudásával, kapcsolataival, ismereteivel továbbra is segítse az intézmény fejlődését.

gyelhető. Örvendetes tény, hogy ez
a tendencia megfordult, s az előző
évhez képest némileg nőtt a támogatott képzésekre bekerült diákok
száma, míg a költségtérítéses képzéseknél minimális csökkenés figyelhető meg. Az informatikai-műszaki képzési területre jelentkezők
száma biztatóan emelkedik. Államilag támogatott helyre az országban a legtöbb hallgatót – 1536 diákot – az SZTE Természettudományi és Informatikai Karára vették
föl. Létszámbővülés figyelhető meg
a Juhász Gyula Pedagógusképző
Kar felsőfokú szakképzésein, valamint a kar tanító, óvó- és gyógypedagógus szakjain.

Áttörés az autizmuskutatásban

Rekordszámú gólya
az SZTE-n
Jól zárta a 2010-es felvételi időszakot a Szegedi Tudományegyetem, szeptemberben több mint kilencezer gólya kezdhette el tanulmányait a vidék legnépszerűbb felsőoktatási intézményében. A júliusban zárult felvételi időszakban államilag támogatott képzésre 6214,
költségtérítésesre 1985 diákot vettek föl a Szegedi Tudományegyetemre. Hozzájuk még 931 diák
csatlakozhatott, akik az augusztusi
pótfelvételi eljárás során kerültek
be az intézménybe.
Az utóbbi két évben az államilag
finanszírozottak számának csekély
mértékű csökkenése és a költségtérítésesek növekedése volt megfi-
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A Szegedi Megismeréstudományi és Neuropszichológiai Csoport
nyáron egy jelentős nemzetközi cikket publikált az autizmus és tanulás témakörben a 4,3-as impaktfaktorú Plos One című folyóiratban.
A kutatási eredményről a Psychology Today is beszámolt, a szegedi
pszichológusoknak ugyanis sikerült megtalálniuk azt a tanulási területet, amelyben az autisták is közel hasonlóan teljesítenek, mint
egészséges társaik.
Németh Dezső, az SZTE Pszichológiai Intézet docense, intézetvezető-helyettes vezetésével egy
kutatócsoport azt a célt tűzte ki
maga elé, hogy tanulási és emlékezeti mechanizmusokat vizsgáljanak minél több speciális mintán.
Így kerültek a látókörükbe a neurológiai különböző területei, az
Alzheimer-kórban vagy demenciában szenvedők, illetve a gyermekkori fejlődési zavarok. A
szakember csapatával az SZTE
ÁOK Gyermek- és Ifjúságpszichiát-

riai Osztályán 7-14 éves gyerekeket
vizsgált, és arra a megállapításra
jutottak, hogy bár az emlékezetnek
az agy különböző területeihez köthető formái többnyire alulmaradnak a tipikusan fejlődő gyerekekéhez képest, létezik egy terület, ami
közel ugyanúgy funkcionál, ez pedig az implicit tanulás. Így nevezzük a dolgok nem tudatos rögzülését, melyekre úgy emlékezünk,
hogy nem tudatos, hanem ösztönös, automatikus a hozzáférésünk
a tudástartalomhoz.

Körkapcsolás:
vonalban az SZTE
A tér többé nem akadály: nem
kell kilométereket utaznia egy
előadónak, hogy részt vehessen
egy távoli konferencián – a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet megújított és kiterjesztett HD videokonferencia-rendszerének köszönhetően, melynek
egy hozzáférési pontja az SZTE
Egyetemi Könyvtár egy erre a célra
kialakított termében is található.
Szeptember 9-én egy „körkapcsolás” keretében került sor az új High
Definition (HD) videokonferenciarendszer átadására. A beruházás
pénz- és időmegtakarítást eredményez, s a kiváló minőség a személyes élmény közvetlen érzését kelti.
A Tanulmányi és Információs Központ átriumának leghátsó kabinetjében hetente öt-hat alkalommal
kerül sor ilyen konferenciára.

Idén is népszerű volt
a Kutatók Éjszakája
Közel félszáz színes és ingyenes
programmal, kipróbálható látnivalókkal várták az érdeklődőket szeptember 24-én a Kutatók Éjszakája
szegedi rendezvényein. A résztvevők máskor nem látogatható helyszíneket is bejárhattak, s részesei
lehettek nem mindennapi kísérleteknek. Az egészen hajnalig tartó
rendezvényen az egyetem oktatói
számtalan előadáson mutatták be
a fizika, a kémia, a matematika, a
biológia, a geológia, az orvostudomány egy-egy érdekes részterületét. A látogatók megismerkedhettek az agyi vérellátás szabályozásával, a Kárpát-medence kialakulásá-

cégelőadások, ingyenes grafológiai elemzés, kreatív sarok és a felkészítő programok utolsó napja
várta az érdeklődőket október 6án reggeltől a TIK-ben az SZTE
Őszi Állásbörzén, melyen a szervezők becslése szerint legalább
ezerötszáz hallgató vett részt. Beszélgetve a cégek képviselőivel
kiderült, hogy a Szegedi Tudományegyetemről számos munkatársat választanak, hiszen nagyon jó szakembereket képeznek
itt. Ezért is találkozhatunk a
rendezvényen újra és újra ugyanazokkal a nevekkel és képviselőkkel, akik mindig visszajárnak az
SZTE-s állásbörzékre.

val, a 21. században megjelenő
földrajzi érdekességekkel, az űrkutatás legújabb eredményeivel, vagy
betekinthettek a növényeket borító
veszélyes és veszélytelen szőrök
gazdag világába is.

Egyetemisták
a Stefániáért

Szolgáltatók Börzéje
a TIK-ben
Szeptember 15-én első ízben
szervezték meg a Szolgáltatók Börzéjét a Tanulmányi és Információs
Központban. A rendezvényen húsz
kiállító – köztük nyelv- és autósiskolák – mutatta be szolgátatásait a
több mint négyszáz érdeklődő hallgatónak. Jelen volt az Egyetemi
Életvezetési Tanácsadó Központ és
a rendezvény szervezője, az SZTE
Karrier Iroda is, ahol a hallgatók feliratkozhattak a két egység ingyenes programjaira, tréningjeire és
tanácsadásaira. A Szolgáltatók
Börzéje a diákok számára azért
kedvező, mert koncentráltan, egy
helyen érdeklődhettek, és jelentkezhettek a különböző képzésekre,
tanfolyamokra.

A Jugyu a Tisztább Szegedért kezdeményezés keretein belül az SZTE
Juhász Gyula Pedagógusképző Kara és a kar hallgatói önkormányzata
parkgondozási akciót tartott az idén
tavasszal örökbefogadott Stefánián.
„Vállaltuk, hogy negyedévente példamutató és értelemszerűen funkcionális céllal kijövünk a hallgatókkal a területre, és segédkezünk a
tér rendbetéte-lében a városnak, illetve a környezetgazdálkodási kft.nek is. Persze fontos volt számunkra az is, hogy a szegediek tudják, a
jugyus hallgatók felelősségteljesen
gondolkodnak a várossal kapcsolatban. Tehát nemcsak világméretekben aggódnak a környezetért, hanem helyi szinten is képesek tenni
érte” – mondta Ament Balázs, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Hallgatói Önkormányzatának elnöke a szeptember 28-i akción a kezdeményezésről.

Sikeres volt az SZTE
Őszi Állásbörzéje
25 cég, több mint 200 állásajánlat, 100 gyakornoki pozíció,
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Tangyógyszertárt avattak a GYTK-n

Későbbi munkahelyükhöz hasonlító valós körülmények között
próbálhatják ki magukat a gyógyszerészhallgatók abban a tangyógyszertárban, melyet az SZTE
Gyógyszerésztudományi Karának
Eötvös utcai épületében alakítottak ki mintegy hétmillió forintból
az egykori könyvtár helyén. Csóka
Ildikó oktatási dékánhelyettes az
avatás alkalmával elmondta, a kar
eddig nem rendelkezett olyan ok-

tatóhellyel, ahol a hallgatók kipróbálhatták volna magukat, milyen
lesz a munkájuk, amikor be kell
állni a tára mögé, nézni a számítógépet, a receptet, és kapcsolatot
teremteni a beteggel. A tangyógyszertár lehetőséget teremt a helyzet szimulálására, így a kötelező
gyakorlataik során már nem lesz
szokatlan a leendő gyógyszerészeknek a találkozás a páciensekkel.

Még mindig emlékezünk 1956-ra

Október 16-án, a MEFESZ megalakulásának évfordulóján a forradalom hőseire emlékezve koszorúzást tartottak a TIK parkjában található emlékműnél – Tóth Béla
szobrászművész alkotásánál –, és
az Aud-Maxban rendezett ünnepi
választmányülésen átadták a Hallgatói Mozgalomért Emlékérmeket. A SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata által 2001-ben alapított elsimerést elsőként Kiss Tamás, a MEFESZ (Magyar Egyete6

misták és Főiskolások Szövetsége) egykori vezetője és posztumusz Perbíró József, az egykori
jogi kari dékánhelyettes kapta. A
díjat idén Döbör András oktató és
Polgár Zsuzsanna hallgató vehette
át; emlékplakettet kapott Barna
Péter, Gerecz Péter, Németh Tímea, Paluska Márta és Polczer
Katalin. 2000 óta a Szegedi Tudományegyetemen október 16-a az
Egyetemi Autonómia és Önkormányzatiság Napja is.
2010. december

Újra Szent-Györgyi
Napok
Tizenhetedik alkalommal szervezték meg a szegedi egyetem
egészségügyi képzéssel foglalkozó
karai a Szent-Györgyi Napokat,
amely az elmúlt évek során a régió
jelentős posztgraduális továbbképzési rendezvényévé vált. A november 16-tól 20-ig tartó rendezvény
részeként idén háromnapos
gasztroenterológiai, kardiológiai és
háziorvosi, fogorvosi, valamint
gyógyszerész-továbbképzéseket
tartottak, amelyen nemcsak az
egyetem munkatársai, hanem a
térség más egészségügyi intézményeiben praktizáló szakemberei is
részt vettek. A továbbképzéseken
évről évre növekvő számban frissítik föl ismereteiket a szakemberek,
idén mintegy 150 orvos és mintegy
200-200 gyógyszerész, illetve fogorvos regisztrált.

Klebelsberg üzenete
a mának
Klebelsberg Kunóra emlékezett
a Szegedi Tudományegyetem, a
Magyar Tudományos Akadémia
Szegedi Akadémiai Bizottsága, valamint a Gál Ferenc Hittudományi
Főiskola november 11-én, stílszerűen a hittudományi főiskola
Klebelsberg-termében. 1922 és
1931 között nehéz korszakban volt
Magyarország kultuszminisztere, a
mostanában a 80 éves Dóm tér,
valamint máig érvényes kultúrpolitikai nézetei és példás iskolaszervező tevékenysége miatt gyakran
emlegetett Klebelsberg Kunó. Míg
gróf Bethlen István miniszterelnök
gazdasági-politikai konszolidációra
törekedett az I. világháború és Trianon után, Klebelsbergnek e törekvés segítése jutott a kultúrpolitika
eszközeivel.

In memoriam
Kiricsi Imre
A nyár elején tragikus hirtelenséggel elhunyt Kiricsi Imre egyetemi tanár, rektorhelyettes, a Természettudományi és Informatikai Kar
Alkalmazott és Környezeti Kémiai

Tanszék vezetőjének emlékére a
Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében tudományos emlékülést rendeztek a Szegedi Akadémiai Bizottság Kémiai
Szakbizottsága és a Magyar Kémikusok Egyesület Csongrád Megyei
Csoportja szervezésében. A SZAB
zsúfolásig megtelt dísztermében
Dékány Imre akadémikus, a SZAB
elnöke nyitotta meg az emlékülést.
Kiricsi professzor családjának jelenlétében egykori munkatársai,
tanítványai, valamint a hazai és
nemzetközi együttműködő partnerei tartottak előadásokat.

Korszerű műszerek
az SZTE GYTK-n

Bemutatkozik az SZTE

A Szegedi Tudományegyetem az
idén sem hagyja magukra a felvételizőket, a felsőoktatásba jelentkezni szándékozó fiatalokat, szüleiket, tanáraikat. A vidék legnépszerűbb felsőoktatási intézménye
nyílt napokon és pályaválasztási
kiállításokon nyújtja át a csokorba
szedett hasznos tudnivalókat. A
rendezvényekről részletek a
http://www.u-szeged.hu/felveteliinformaciok/nyilt-napok címen
olvashatók. Hosszú idő óta megfigyelhető tendencia, hogy egyre nagyobb az érdeklődés az SZTE képzései iránt, évről évre többen sze-

retnék itt folytatni tanulmányaikat, hiszen tisztában vannak vele:
a munkaerőpiac elvárásainak, kívánalmainak mindenben megfelelő diplomát szerezhetnek a dél-alföldi tudásvárosban. Az SZTE tizenkét kara gyakorlatorientált,
hallgatóbarát képzésekkel várja a
fiatalokat, akik a bolognai rendszerű felsőoktatási valamennyi
lépcsőjét végigjárhatják itt az
alapszakoktól a doktori képzésig.
Az egyetem több mint 200 szakon
kínál lehetőséget a továbbtanulásra nappali, levelező és távoktatás tagozaton.

Öt az oktatást és a kutatás során egyaránt használt nagyműszert vásárolt az SZTE Gyógyszerésztudományi Kara, a 189 millió
forintos vételár 90 százalékát uniós támogatás fedezte, a 20 millió
forintnyi önrészt pedig az Egis Nyrt.
biztosította. Az SZTE GYTK az universitas méretében ugyan kicsi, de
kiemelkedően eredményesen működő kara – mondta Fülöp Ferenc
dékán a berendezések átadásakor. Szegeden a hazai gyógyszerkutatás fontos centruma jött létre: a
természettudományi karon folyó
alapkutatásokat kiválóan egészíti
ki az orvosi és a gyógyszerész kar
intézeteiben folyó tudományos
munka – tette hozzá az akadémikus. A kar évtizedek óta kiváló kapcsolatot ápol a hazai gyógyszeripar
fontos szereplőivel, az Egisszel, a
Richterrel és a Chinoin SanofiAventisszel. A mindkét fél számára
gyümölcsöző kapcsolatnak köszönhetően a hallgatók azonnal
hasznosítható ismeretekkel és
szemlélettel kerülnek ki a karról.
2010. december
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A tudásból
építkezhetünk
Beszélgetés Szabó Gábor akadémikussal,
a Szegedi Tudományegyetem új rektorával
A legendás Öveges professzor hatására lett fizikus, a lézeres kutatásokban Bor Zsolt volt a mestere, édesapjától pedig többek között azt tanulta:
úgy érdemes dolgozni, hogy mások hasznára legyünk vele. Szabó Gábor
akadémikussal, a Szegedi Tudományegyetem 2010 nyarán megválasztott
rektorával a kutatói, a pedagógusi pályáról, a nevelésről és az SZTE számára iránymutató örökségről is beszélgettünk.

– A nemzetközi téren is igen
elismert szegedi lézerfizikai iskola egyik jeles képviselőjeként,
tartalmas és eredményekben
gazdag tudományos, kutatói és
oktatói pályafutással a háta mögött került 2010 nyarán a Szegedi Tudományegyetem rektori székébe. Hogyan és miért döntött
annak idején a fizikusi pálya mellett, volt erre bármiféle családi
indíttatása?
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– Nagykanizsán születtem meglehetősen nagy családban. Édesapám ismert orvos volt, anyám eredetileg gyógyszerész, aki néhány év
munka után a hat gyerek felnevelésére szentelte életét. Én vagyok a
legkisebb hatunk közül (érdekes
módon szép sorban, felváltva születtek lányok és fiúk), ami sok
szempontból meghatározó volt, hiszen mindig a nagyokra akartam
hasonlítani, mindig küzdöttem
2010. december

Szabó Gábor sokáig
orvosnak
vagy biológusnak készült

azért, hogy letegyek valamit az asztalra. Nagy hatást gyakorolt rám,
hogy félig-meddig apám rendelőjében nőttem föl. Ő nagyon szerette
a természetet, így sokat jártunk
hétvégenként az erdőbe. Sokáig
orvosnak vagy biológusnak készültem, majd mikor hetedikesként
megnyertem a megyei fizikaversenyt, s bekerültem az országos
döntőbe, fordulat történt az életemben.

– A versenyen elért eredmény, a
szakmai siker motiválta?
– A sikerélmény is motivált, de
nem az adta az igazi nagy lökést.
Két délután is foglalkozást tartott
nekünk ott, Csillebércen a méltán
legendás Öveges professzor, akinek az addig csak a szomszédék
tévéjén át ismert személyisége lenyűgözött, magával ragadott. Dedikálta nekem az egyik könyvét, rám
nézett, s beleírta szálkás betűivel,
hogy „Vas akarat sikert arat”. Hogy
vesémbe látott-e, nem tudom, de
akkor nekem, a legfiatalabb Szabó
gyereknek valóban arra volt szükségem, hogy ne legyek szétszórt,
haladjak egyenesen előre a célom
felé. Utólag, felnőtt fejjel azt mondom: tényleg ezt a tanácsot lehetett és kellett nekem adni abban a
pillanatban. Onnantól kezdve a
sport mellett (hiszen aktívan atletizáltam és kosárlabdáztam) a fizikával való foglalkozás töltötte ki az
életemet. Fizikatagozatos gimnáziumba jártam, s szüleim példáját
követre Szegedre jöttem egyetemre, mégpedig fizika szakra.
– Tudatosan választotta azt követően a lézerfizika szakterületét,
mely Magyarországon akkoriban,
a 70-es években még nem örvendett komolyabb ismertségnek?
– Sok ifjúhoz hasonlóan magam
is úgy hittem, a fizikus olyan ember,
mint Einstein, aki a világot néhány
egyenletbe tudja gyömöszölni. Elméleti fizikus akartam tehát lenni,
a kísérleti fizikáról vajmi kevés elképzeléssel rendelkeztem. De nagy
szerencsém volt, hiszen két fiatal
oktató – Bor Zsolt és Rácz Béla –
egy barátommal együtt másodévesként meghívott az akkor még
újdonságnak számító lézeres laboratóriumi kutatásaihoz. Ekkor kezdtek igazán felfutni a szegedi lézeres kutatások, melyek keretében
olyan kiváló mesterrel dolgozhattam együtt, mint Bor Zsolt. Mivel
nem volt közöttünk olyan jelentős
korkülönbség, őszinte és termékeny szakmai vitákat folytattunk
onnan kezdve hosszú éveken, évtizedeken át. S milyen a sors – amikor 2004-ben 55 évesen ő megkapta a Bolyai-díjat, én, a tanítványa akkor lettem akadémikus, az
MTA levelező tagja...

– Munkássága nem csak Szegedhez kötődik, hiszen kis szünetekkel több mint öt évet dolgozott
Németországban és közel hármat
az USA-ban is. Tevékenysége során
a kutatási vagy az oktatási feladatok jelentették a nagyobb kihívást?

A rektor szerint az oktatás nevelő
szerepe
minden szinten alapvető fontosságú

– Először a kutatás fogott meg, s
akkor még nem gondoltam, az oktatás is szívügyemmé válik, azonban ez szép lassan így történt. Az
indíttatás egyrészt édesapámtól
származik, aki a társadalomért felelősséget vállaló, vallásos emberként sokat tett a közösségért, a nehéz sorsúakért, s minket is erre nevelt. Példát mutatott nekem: éljek
úgy, hogy másoknak is hasznára legyek. Egyetemista koromban aztán
a Herman-kollégium diákbizottsági
titkáraként tanultam meg érvelni,
meggyőzni másokat. A tanítás is
egyfajta meggyőzés szakmai kérdésekről, így ahogy elkezdtem oktatni, úgy vált az is egyre fontosabbá az életemben.

nevelünk. Az ő esetükben a személyes példamutatás a legfontosabb
eszköz. Hozzáteszem, sajnos ezen
a téren is akadtak rossz tapasztalatok az utóbbi időben.
– Éspedig?
– Nevelési szempontból károkat
okoz, ha bizonyos intézményekben
nyilvánvalóan hazug dolgok történnek a hallgatók szeme láttára.
Elég, ha arra utalok, hogy volt, ahol
rektorhelyettesi engedéllyel változtatták meg egy doktorandusz konzulensét közvetlenül a védés előtt.
A fiatal tisztában van vele, hogy az
illetőt sohasem látta, sohasem dolgozott vele. Tették mindezt azért,
hogy az adott oktatónak is legyen
végzett PhD-hallgatója, így a doktori iskola tovább működhessen.
Ilyen üzeneteket nem szabad közvetíteni az ifjúságnak, a szememben ezek bűncselekmények.

– Említi, hogy az oktatás fontossága fokozatosan vált tudatossá
önben, a kutatóban. Mint pedagógus hogyan látja az oktatás, a felsőoktatás nevelő szerepét a fiatalok életében? Betölti-e ma a magyar felsőoktatás ebbéli szerepét,
s ha nem, min kellene változtatni?
– Az oktatás nevelő szerepe véleményem szerint minden egyes szinten alapvető fontosságú. Természetes persze, hogy mások a technikák
a kisiskolás korban, mint az egyetemen. Sajnos ma Magyarországon
az általános értékválságot csak tetézi, hogy létezik egyfajta szembenállás az iskola és a szülő, illetve a
pedagógus és a szülő között. Nem
tudom véka alá rejteni, véleményem szerint a korábbi közoktatási
törvény komoly szerepet játszott ebben. Nem is a betűje, hanem inkább a szelleme tett rosszat, azáltal
például, hogy hosszú fejezet taglalta, miként lehet megvédeni a gyereket a tanárral szemben. Ez nonszensz! Ideális esetben az iskola és
a szülő együttesen fejti ki nevelő hatását, de ez idehaza jelentősen
megnehezedett.
Ami a felsőoktatást illeti, az
egyetemi oktatók sem mondhatják
azt, hogy mi csak tanítunk, de nem

– Túlzottan erős kijelentés lenne, ha mindezek alapján úgy fogalmaznánk, hogy erkölcsi válságban
van a hazai felsőoktatás?
– Úgy fogalmaznék, hogy a magyar felsőoktatás sem kivétel az általános magyar erkölcsi válságtól,
de ez persze nem is meglepő. Természetesen meg lehet magyarázni, hogy miért kell időnként átlépni
az úgynevezett szürke zónába, ám
elfogadni már nem lehet és nem is
szabad mindezt. Fájdalommal látom, a felsőoktatás nem emelkedik ki szigetként a válságból, pedig
a mocsárból úgy nem jöhetünk ki,
ha sehol sincsenek szigetek.
De hadd mondjam el azt is: a
nevelésnek, amiről beszélgetünk,
lenne egy igazán fontos szerepe.
2010. december
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Csak a nevelés képes arra, hogy
megküzdjön az általános értékválsággal! Nagyon nagy a baj, ha a nevelés nem képes igazi emberi értékeket állítani a fiatalok elé. „Legyenek értelmiségiek!” – ezt kértem
végzettjeinktől a diplomaosztón.
Értelmiségnek lenni több mint diplomásnak lenni, az értelmiséginek
egyfajta kisugárzása kell legyen a
környezetére.
– Aligha vitatható, hogy különösen igaz ez a jövő nemzedékével
foglalkozó pedagógusokra...
– Pontosan, éppen ezért lenne
nagy szükség társadalmi összefogással a pedagógusi pálya, a pedagógusi szakma tekintélyének viszszaállítására. A béremelés csak egy
összetevője ennek: természetes,
hogy elfogadható, tisztességes fizetést kell biztosítani a tanároknak,
emellett azonban a társadalmi
presztízst is meg kell teremteni. A pedagógus tekintélye, védelme társadalmi, nemzeti ügy kell, hogy legyen!
Megint csak hadd említsek egy
példát: én már általános iskolás
koromban tudtam, hogy az ott az
utcán Gulyás tanár úr, a gimnáziumi fizikatanár, aki szigorú, de remek tanár, tanítványai közül rengetegen bekerülnek az egyetemre.
Képzelje csak el az olvasó, akkoriban az egész város ismert és tisztelt egy gimnáziumi fizikatanárt! Ez
a társadalmi presztízs ma sajnos
hiányzik, s visszaállítása elengedhetetlen.
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– Úgy fogalmazott, szükség van
szigetekre ahhoz, hogy magunk
mögött hagyjuk az erkölcsi és értékválság mocsarát. Kimondott
célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem ilyesfajta szigetté váljon
rektori ciklusának négy évében?
– Feltétlenül így gondolom! Egy
kiváló közgazdász barátomtól tanultam, hogy egyfelől tekinthetjük
a bizalmat, a tisztességet és a becsületet nagyon szép emberi értékeknek, de ezek közgazdaságilag
is értelmezhető fogalmak. Mennyivel kellemesebb például a japánok
helyzete, hiszen ott nem lopnak az
áruházakban. Erre azt mondja ő,
hogy olcsóbb is fenntartani ezeket
az áruházakat, kisebbek a tranzakciós költségek.
Én is úgy vélem és vallom, hogy
a tisztességes és a becsület, a bizalom és az együttműködés nemcsak szép emberi értékek, de praktikus hasznuk is van. Az egyetem
ügyében is ezen alapelvek mentén
szeretnék gondolkodni és tevékenykedni. Ha megértjük helyzetünket, ha őszintén beszélünk, akkor hatékonyabbak is leszünk. Az
egyetem vezetésének elöl kell járnia az őszinte, tiszta beszédben,
egymás megértésében és a türelem gyakorlásában. Ha ezeket sikerül megvalósítani, elégedett leszek.
– Rektor Úr, ebben a magazinban jeles évfordulókról is szólunk,
melyeket ebben a tanévben ünneplünk. 2011-ben lesz 430 éve, hogy

2010. december

Báthory István erdélyi fejedelem
megalapította a kolozsvári akadémiát, ahová az SZTE is visszavezeti
gyökereit, illetve a kolozsvári egyetem Trianon utáni átköltözésével
90 éve indult meg Szegeden a felsőoktatás. 2010-hez is két eseményt köthetünk: 10 éves a szegedi felsőoktatási integráció, s 5 éve
jött létre az SZTE Alma Mater. Milyen üzenetet hordoznak, milyen
jelentőséggel bírnak ezek a Szegedi Tudományegyetem közössége
számára?

Szabó Gábor
akadémikus
Rácz Béla
és Bor Zsolt
laborjában
kezdte a lézeres kutatásokat

– A 430-as évforduló megünneplését kicsit a családfakutatáshoz tudnám hasonlítani. Saját őseim között például oldalágon megtalálható Dugonics András, de ettől
még nem gondolom, hogy jó író
lennék. Szeretünk a múltba kapaszkodni, s fontosak az ilyen mély
gyökerek, de úgy gondolom, a jelenre vonatkoztatva nincs érzékelhető hatásuk.
Az egyetem Szegedre költözésének kilencvenedik, valamint a Dóm
tér felavatásának nyolcvanadik évfordulója viszont már sok szempontból tanulságos lehet. Azzal,
hogy idekerült az universitas, Szeged új fejlődési pályára állhatott:
ha kivonnánk, tengődő kisváros
lenne belőle. Triviális gazdasági
szempontokról kell itt említést tennünk: a közgazdász kollégák becslése szerint 90-100 milliárd forintot
hoz évente a megyeszékhelynek az
egyetem, a 60 milliárdos büdzséje
mellett 30-40 milliárdot a hallgatók költenek el itt. Legalább ilyen
fontos azonban a hatás szellemi
része is!
Tudnivaló továbbá, hogy az első
tíz év építkezése épp olyan meghatározó az egyetem története
szempontjából, mint az 1921-es
idekerülés. A Dóm tér, az ottani
épületek átadása döntötte el végleg, hogy itt marad az intézmény,
hiszen a 20-as években többször
felmerült, hogy elköltözik vagy bezárják. Ha nem született volna
meg az infrastruktúra, akkor
Hóman Bálint, aki kifejezetten ellenséges volt a szegedi egyetemmel szemben, a 30-as években is
lakatot tehetett volna az universitasra.
Ennek az időszaknak a másik
fontos tényezője, ami értelmezhető
üzenettel bír számunkra, a gazda-

sági helyzet párhuzamossága a
mai korral, illetve Magyarországnak arra adott válasza.
– Ez a felelet is aktív része örökségünknek – állítja. Mit tanulhatunk belőle?
– Annak idején a Népszövetség
segítségével a gazdasági összeomlást elkerülő ország a gazdasági konszolidációs programját követően épített egy Dóm téri komplexumot, komoly pénzeket ruházott be az oktatásba, illetve konkrétan a szegedi egyetem megszilárdításába. Történelmi szerencse, hogy akadt egy olyan léptékű
kultúrpolitikus, mint Klebelsberg
Kunó, aki felismerte, szükségünk
van Szent-Györgyi Albertekre is.
Korát megelőzve látta be: a tudással, a tudásból lehet megélni,
építkezni. Ma ez már olyan evi-

Szabó Gábor
lézerfizikus
1954-ben született Nagykanizsán. A
szegedi JATE TTK-n szerzett fizikusi diplomát 1978-ban. Azt követően a szegedi természettudományi kar kísérleti fizikai tanszékének kutatója, oktatója, illetve 1981-1989 között öt évet a göttingeni Max Planck Intézetben dolgozott
vendégkutatóként, majd 1990-1996
között vendégprofesszor volt közel három évig a houstoni Rice Egyetemen.
1994-tól a JATE (majd SZTE) optikai és
kvantumelektronikai tanszékén egyetemi tanár. A Magyar Tudományos Akadémia levelező (2004), majd rendes tagja
(2010).
2000-től 2002-ig az Oktatási Minisztérium kutatási-fejlesztési helyettes
államtitkára. Több tudományos, szakmai szervezetben végzett munkát: jelenleg is a Magyar Akkreditációs Bizottság
doktori bizottságának társelnöke, az
MTA közoktatási elnöki bizottság tagja,
illetve a Magyar Innovációs Szövetség
elnöke.
Tevékenységét számos kitüntetéssel
ismerték el: Szegedért Alapítvány
Szőkefalvi-Nagy Béla-díja (2010), Pro
Urbe Díj Szeged (2009), Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
(2009), Gábor Dénes-díj (2004), MTA
Akadémiai Díj (2000), Széchenyi-ösztöndíj (1998).
2010-ben a Szegedi Tudományegyetem rektorává választották. Nős, három
felnőtt leány édesapja.

dens, hogy néha mintha nem is
vennénk észre. A magyar kultúrés oktatáspolitikának pedig tudatában kellene lennie ennek, illetve magának a szegedi egyetemnek is erre kellene alapoznia belső működését. Szent-Györgyiket
ugyanis nem lehet csak úgy leakasztani a szögről! Megjegyzem,
majdnem lett Szegednek egy másik Nobel-díjas tudósa is. Ortvay
Rudolf csábította ide Wigner Jenőt, aki nem jött haza Németországból, mert mint mondta:
Klebelsberg szándékáról meg van
győződve, de nem tudja, ki jön
majd utána, s milyen kultúr- és
oktatáspolitikai felfogást fog képviselni.
Mindez tehát az örökség ma is
értelmezhető, megszívlelendő része. Emellett arra is büszkék lehetünk, hogy egy igazán haladó, nyitott, progresszív egyetem került Kolozsvárról Szegedre: ennek már
volt természettudományi kara is, s
élen járt idehaza például a nők beiskolázásában.
– És ami a közelmúltat illeti, le
lehet már vonni bármiféle tanulságot?
– Azt szoktam mondani, hogy az
egyetemek olyan 80-100 év alatt
forrják ki magukat, ehhez képest a
10 év még más lépték... Ugyanakkor magam is igen aktívan részt
vettem az integrációs tervek előkészítésében, s vallom: értelmes, a
20-21. század fordulójának megfelelő lépést tettünk meg akkor. Potenciálját tekintve versenyképesebb egyetem született meg, mint
amit azt megelőzően az önálló intézmények külön-külön képviselni
tudtak.
Az egyetlen kifogásom vagy kritikám, hogy az integráció nem zajlott le elég mélyen, nem alakultak
ki azok a hidak, melyek igazán universitassá teszik az SZTE-t. Nem
lazultak még föl a kari határok oktatók és hallgatók számára, de ebbe az irányba kell továbbhaladni,
ez világos számomra. Fontos, hogy
minél nagyobb legyen a hallgatói
mobilitást, de a kutatás maga is kikényszeríti ezt természetéből adódóan.
Ami az SZTE Alma Matert illeti,
az egy még iskoláskort el sem érő
gyermekhez hasonlítható, aki

„Minden komoly intézmény nagymértékben
támaszkodik öregdiák-hálózatára”

azonban fontos kincsünk. Elég, ha
nemzetközi példákat említek: évtizedeket vesz igénybe egy ilyen hálózat kiépítése, de ha létrejön,
mint az USA-ban, akkor ezen keresztül nemcsak forrásokat mobilizálnak, hanem folyamatos szellemi visszacsatolás is történik. Egy
felsőoktatási intézmény egyebek
mellett innen tudhatja meg, mi az,
ami a képzésében jó volt, s mi az,
amit másként kellene csinálni.
Nem feledkezhetünk meg az intézmény hírnevének öregbítéséről
sem. Az itt végzetteket kérem, ha
jeles esemény történik velük az
életben, ne feledkezzenek meg intézményükről, ahol diplomájukat
szerezték. Ha cégvezetők lesznek,
vagy más módon lehetőségük nyílik rá, hogy financiális segítséget
nyújtsanak az SZTE-nek, természetesen azt is örömmel és köszönettel fogadjuk.
Minden komoly intézmény nagymértékben támaszkodik öregdiákhálózatára, mert ezen keresztül válik igazán részévé a társadalomnak. A Szegedi Tudományegyetem
is ezen az úton halad.
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Pintér M. Lajos
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Közel 20 milliárdból
fejleszt az SZTE
Megújul a Rektori Hivatal is a Dugonics téren
265 ágyas klinikai tömb, új épület a Gazdaságtudományi Karnak a Kálvária sugárúton, megújuló kutatólaborok, hogy csak párat említsünk az elmúlt évek nagyívű egyetemi fejlesztésiből – folyamatosan újul, szépül, korszerűsödik a Szegedi Tudományegyetem. Majó Zoltánnal, az SZTE fejlesztési igazgatójával a beruházások állapotáról is beszélgettünk.

Folyamatos építkezés
Tiszán innen és túl
Sokaknak talán már természetes, hogy megújult épületek és folyamatosan készülő karok, egységek között élünk. Az elmúlt 5 évben
óriási fejlődést tapasztalhattunk a
Szegedi Tudományegyetemen. A
hallgatók ma már természetesnek
veszik, hogy a vadonatúj GTKépületben vagy éppen az új szárnynyal bővült újszegedi biológiai centrumban tanulhatnak. A tudásalapú
kooperációs terek pályázatban az
12

SZTE 2,1 milliárd forintot költött a
TTIK újszegedi és a Gazdaságtudományi Kar Kálvária sugárúti épületére. A látványos – homlokzati, külső építészeti – részeken túl a 21.
századnak megfelelő informatikai
hálózatot is kialakítottak ezekben.
Az újszegedi épület megoldott egy
régóta húzódó problémát is, ugyanis az egyetem biológiai tanszékeinek elhelyezése több mint három
évtizedig rendezetlen volt. Egyes
tanszékek hely hiányában különböző intézményekhez társulva működtek. A biológushallgatók emiatt
a Tisza két oldalán található saját
2010. december

Fedett átrium az egyetem megújuló központi
épületében

és bérelt oktatási épületek között
ingáztak, oda-vissza az út több
mint egy órát vett el az idejükből.
Az Y-épületben mintegy 4450 négyzetméteren olyan tanszékek elhelyezése oldódott meg, amelyek
munkájukhoz hasonló berendezéseket és metodikát használtak.

Végig a tudássétányon
Az első sikerek után az SZTE
újabb, immár majd 8 milliárd forintos fejlesztésbe fogott. 2007-ben
kezdték meg az egyetem tudássétányának az előkészítését: a pro-

jektben megújul a Dugonics téri
Rektori Hivatal, a Mérnöki Kar a
Moszkvai körúton új épülettel és
eszközökkel gazdagodik. Az újabb
pályázat kiemelt célja, a régió versenyképességének egyik letéteményese, a Dél-alföldi Tudáspólus fejlesztése. A felsőoktatási intézmények (SZTE SZIE VKK Szarvas, EJF
Baja) műszaki–természettudományos képzési portfóliójának megújítása, a K+F+I szolgáltatások színvonalának emelése, valamint az informatikai infrastruktúra fejlesztése az alapja a beruházásnak. A projekt célja ezen tevékenységek infrastrukturális megalapozása: a
szegedi Mérnöki Kar új épületének
felépítése, egyetemi és főiskolai
multifunkcionális laborok, oktatási
termek (egyetemi tudássétány) építészeti rekonstrukciója és a Regionális Tudástranszfer és Szolgáltató
Központ (RTSZK) épületének kialakítása.
A korszerűsítéseknek köszönhetően előtérbe kerül a legújabb és
legjobb elérhető technológiai megoldások használata, akadálymentes képzési és kutatási terek jönnek létre. Nő az alternatív, megújuló energiaforrások felhasználásnak
aránya, csökken az energiafogyasztás. Az infrastruktúra-tervezés során egyik elsődleges szempont a
jelenleg meglévő laborkapacitásbeli párhuzamosságok kiszűrése,
megszüntetése, a felszabaduló helyeknek a mérnökképzés igényei
szerinti átalakítása, valamint a regionális szintű kapacitások összehangolása. A környezettudatosság
jegyében a Mérnöki Kar épülete
megújuló energiaforrásokkal is
operál. A tervek szerint az új épület
energiaigénye 85 kilowatt lesz, 24

darab 6 kilowattos szonda fogja a
megfelelő energiamennyiséget biztosítani. A hőcserélővel működő
hűtés-fűtésre a szegedi talajvizes
közeg tökéletes, ugyanis a mélyben
áramló talajvíz jól vezeti a hőt. Naponta 10-12 órás üzemre tervezték
a hőszivattyút, egy-kétórás folyamatos használat mellett. Passzív
hűtésnél 15-18 fokos anyagot keringet a hőszivattyú a rendszerben,
ha megfelelő hőleadó paneleket telepítenek az épületbe – falfűtés, felületfűtés, légbefúvás –, akkor a kívánt hőmérsékletre tudják hűteni
az épületet. Ez biztosítja, hogy gazdaságosan lehet majd azt üzemeltetni.

Visszatértek a szfinxek
a Dugonics térre
2010-ben már megszépült környezetben kezdték a tanévet az Általános Orvostudományi Kar hallgatói: a Dóm téri nagy oktatási épületet szeptember elején adták át. A
többi Dóm tér többi egységet 2011
őszén vehetik birtokba az egyetem
polgárai. „Év végére elkészül a Rektori Hivatal, az átadás-átvétellel is
számolva a tavaszi félévet már a
Dugonics téren kezdi az egyetem
vezetése” – közölte Majó Zoltán, az
SZTE fejlesztési igazgatója. Szavaiból kiderült: régészeti feltárás miatt
késik az épület átadása, így a szükséges engedélyek megszerzése
után februárban költözik a hivatal.
A munkálatokra visszatekintve
megtudtuk: a tetőfelújítást követően a díszterem fölé elhelyezték a
korábbi fényképek alapján restaurált szfinxeket. Kiderült, hogy képtári kutatások során fedezték fel,

Az egyetem
egyik legszebb épülete készült el
a Kálvária sugárúton

hogy az épülethez a négy alak is
hozzátartozott, és a pályázati kiírás
része volt a szobrok másának elkészítése. A 150 centiméteres szobrok a műemlék-felügyelet jóváhagyása után készültek el. A 2,5 milliárd forintból megújuló – a külügyi,
a kulturális hivatalnak és a kutatásfejlesztést támogató egységeknek
is otthont adó – épületben már a
belső kivitelezés folyik: az örökségvédelmi hivatallal közösen választják ki a megfelelő színű festékeket.

Célegyenesben a Mérnöki Kar új épülete
Az 1873-ban
épült műemléket eredeti pompájában állítják
helyre a Dugonics téren
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A felsőoktatási intézmény másik
nagy beruházása, a Mérnöki Kar is
elkészül az év végig. Majó Zoltán elmondta: „A nyári esőzések hátráltatták az alapozást, ennek ellenére
bízunk benne, hogy a KÉSZ építőipari cég decemberig átadja az épületet.” Megtudtuk: az eszközbeszerzés októberben indult, az egyetem
egyik legkorszerűbb kutatóhelyét
2011 őszén vehetik birtokukba a
hallgatók. Az egymilliárd forintból
megvalósuló, geotermikus energiát
is felhasználó kari tömb az SZTE
legmodernebb épülete lesz. 296
millió forintból laboreszközöket is
vásárol hozzá az egyetem.
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A fizikusok sem fognak majd ráismerni egykori kutatóhelyükre:
geotermikus hűtés-fűtést telepítenek a 80 évvel ezelőtt épült – idén
jubiláló – Dóm téri egyetemi egységbe. „A tető azbesztet is tartalmaz, ezért komoly munkát kell a kivitelezőnek végeznie. Számításaink szerint 2011 tavaszára itt is lezajlik a műszaki átadás-átvétel” –
mondta az SZTE fejlesztési igazgatója. A Dóm téri felújítások során
7995 négyzetméter újul meg mintegy 1,3 milliárd forintból. A tudássétányra visszatéve megtudtuk: a
jelenlegi Mérnöki Kar épületein kívül (a párhuzamos kompetencia és
infrastruktúra kiépítését elkerülendő) indokolt az universitas más laborjainak, oktatótermeinek szakspecifikus igénybevétel érdekében
történő átalakítása, fejlesztése. A
laborfejlesztéseket egy egyetemi
„tudássétány” fogja egybe, mely a
belvárosi campus Dugonics téri tudásközpontjából elindulva a
klebelsbergi örökség részeként
épült Dóm téren és Rerrich téren
keresztül a laborokat és oktatási
termeket lánccá fűzve elér a József
Attila Tanulmányi és Információs
Központig.

Interaktív Természetismereti Tudástár
Szintén európai uniós forrásból
újul meg a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástára. A projekt célja, hogy
a látogatók és felhasználók – korra
való tekintet nélkül – modern természettudományos ismeretekre tegyenek szert. Az Interaktív Természettu-

dományi Tudástár friss szemléletű,
eredményközpontú szolgáltatásokat kíván nyújtani az érdeklődőknek, ezzel a szabadidő hasznos eltöltését, a tudáshoz és ismeretekhez való szabad hozzáférést biztosítja a dél-alföldi régió látogatóinak és
lakosainak. Emellett alapvető feladata lesz a tudományok népszerűsítése és vonzóvá tétele és a nagyközönség érdeklődésének felkeltése a természettudományok iránt.
„Ezzel elsősorban a befogadásra helyezzük a hangsúlyt, és a résztvevőkkel való együttműködésben arra keressük a választ, hogy mi történik
vagy mi történhet meg a világunkkal. Látogatóinkkal együtt kutatjuk,
hogy mi lehet a tudomány szerepe
életünk és környezetünk megértésében és jobbításában” – így a fejlesztési igazgató. Ennek keretében
virtuális sétára is lehetőség lesz,
melyet a tudaskapu.hu címen érhetnek el az érdeklődők.

265 ágyas
új klinika létesül

A biológus
tanszékek
Újszegeden
leltek új
otthonra

Az SZTE nemcsak kutatási, hanem gyógyászati fejlesztésbe is fogott: 12 milliárd forintból 265 ágyas
klinikát építenek az új klinika mellé.
A jelenleg zajló beruházást az is indokolta, hogy 2006 óta a Szegedi
Tudományegyetem látja el Szeged
egészségügyi feladatait. A projekt
megvalósulása esetén a déli klinikai telephelyen létrejön egy integrált magkórház, ami első lépése egy
teljes körű integrációnak. A jelenlegi 410 ágyasnak nevezett (337 ágygyal működő) klinikai tömb mellett,
azzal összekötve kialakítanak egy

265 ágyas, nettó 21,5 ezer négyzetméter alapterületű új klinikai épületet. Az új és a régi épület együttese
alkotja majd a magkórház tömbjét.
Az új egység építése közel 15 ezer
négyzetméter terület, 7 darab épület elhagyását vonja maga után. Az
új helyre költözik az általános sebészet, a tüdő- és mellkassebészet,
az érsebészet, a transzplantációs
sebészet, valamint a szívsebészet,
az általános kardiológia, az invazív
kardiológia, a haematológia és az
általános belgyógyászat. Mind a sebészet, mind pedig a kardiológia és
belgyógyászat esetében több telephelyről történő összeköltözésről, telephely-racionalizálásról van szó.

ELI-előkészületek
A Mérnöki
Kar új oktatási tömbje
egymilliárd
forintból készül el a
Moszkvai
körúton

Az egyetem kitörésének, a jövő
beruházásának is nevezhetnénk a
Szabó Gábor rektor, lézerfizikus
akadémikus által menedzselt ELIprojektet. A fejlesztési igazgató arról
tájékoztatta magazinunkat, hogy a
kormányfelhatalmazás után a második fokozatba kapcsolhat a lézereres kutatóközpont kivitelezése: a
következő félévben kell elkészíteni
a megvalósíthatósági tanulmányokat. „2011 tavaszáig kell a tanulmányt benyújtani az Európai Unió illetékes bizottságának, az érdemi
építkezés 2013-2014-ben kezdődhet” – fejtette ki Majó Zoltán.


14

2010. december

Segesvári Csaba

Húzóerő lehet
a szegedi szuperlézer
Egy darabka világszínvonal
Jelentős gazdasági húzóerő, ugródeszka, egy darabka világszínvonal Szegeden – ezekkel a jelzőkkel illetik a mostanában sokat emlegetett lézerközpont-projektet. Csehország, Románia és Magyarország – szegedi helyszínnel – adhat otthont az ELI (Extreme Light Infrastructure) vagy egyszerűen csak „szuperlézer” elnevezésű, az Európai Unió által támogatott lézeres kutatóközpontnak. Az előkészítés határideje jövő március.

„A központ megépítése után 510 évig egyedülálló lesz a világon”
– nyilatkozta Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, lézerfizikus akadémikus. Lesznek
olyan kísérletek, amelyeket egy darabig csak Szegeden lehet elvégezni. Az ELI azért szerepel az EU kiemelt projektjei között, mert az
unió tudományos versenyképességben bizonyos területeken ismét
magához akarja ragadni a kezdeményezést. Több mint 200 millió
euró – ekkora összeg a beruházás

volumene, a projektnek pedig még
ez évben el kell indulnia, sőt, méretéhez képest szinte irreálisan rövid
határidő alatt, 2015-re be is kell fejeződnie.
Nemcsak maga a projekt nagysága és színvonala emelendő ki, hanem a megvalósítás tervezett körülményei. Az EU ugyanis történelmet
ír azzal, hogy nem egy régi tagországban valósít meg nagy volumenű
tudományos beruházást – egyetlen
új tagállamban sem található
ugyanis egyelőre ilyen berendezés.

Egyedülállóan nagy teljesítményű,
úgynevezett
attoszekundumos lézer
fog működni
az ELI-ben
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Amitől szuper
És mi tud majd a szuperlézer?
Segítségével sehol máshol nem
megvalósítható lézerfizikai kutatások válnak elvégezhetővé, eddig
meg nem válaszolt kérdésekre
kaphatnak magyarázatokat a szakemberek. Emellett fontos alkalmazási területként a kémia vagy az
élettudományok területén dolgozóknak is hasznos segítség lesz,
használhatják majd az orvosi diag15

nosztikában vagy a rákterápiában
is – alap- és alkalmazott kutatásokra egyaránt.
Egyedülállóan nagy teljesítményű, úgynevezett attoszekundumos
(10-18 szekundumos) lézer fog működni az ELI-ben – ez az időtartam
az elektronok mozgásának az időtartományába esik. Szent-Györgyi
Albert annak idején azt mondta, az
élet megértéséhez alapvetően az
szükséges, hogy megértsük az
elektronok viselkedését. Valószínű,
hogy a komplex biomolekulák bonyolult működését nagyon sok esetben elektronfolyamatok előzik meg
– magyarázta Szabó Gábor a lézer
jelentőségének elméleti hátterét.
És ebből ami például látható
lesz: az Öthalomban megépítendő
ELI szívének, fő részének egy tornacsarnok méretű – mintegy kétezer
négyzetméter területű – többszintes nagy terem ad majd helyet.
Egy ilyen beruházás széles körben érvényesítheti kedvező hatásait, a technikai intelligencia javulásától a kultúráig. A létesítmény működtetéséhez ugyanis 150-200
diplomásra és még egyszer ennyi

kiszolgáló személyzetre lesz szükség, nem beszélve azon külföldi kutatókról, akik az ELI-vel szeretnének kutatást végezni. A szuperlézerrel Szegeden valóban egy darabka igazi világszínvonal fog megjelenni.

a lézerközpont mellé egy tudományos parkot is feltételez. „A város
polgárságának is látnia kell, nemcsak tudományos kuriózumról van
szó, legalább ilyen fontos, hogy a
tudományos park – melynek megvalósulásához az önkormányzat
segítségére is nagy szükség van –
high-tech vállalkozásokat vonzzon
ide” – így a professzor.

Tudományos park
vonzaná a high-techberuházásokat

Amiért megéri

Komoly lökést adhat a szegedi
gazdaság fejlődésének is a lézerkutatóközpont létrehozása – ezt
már az I. Szegedi Gazdasági Konferencián mondta a rektor szeptemberben.
A lézerfizikus előadásában úgy
tájékoztatott, a kutatóközpont az
egyetem tízhektáros területén épülne meg, a szomszédságába egy
hatvanhektáros telekre tudományos parkot terveznek.
A rektor szerint ugyanis akkor
lesz sikeres és előnyös a projekt
Szeged számára, ha az a jövőre vonatkozó javaslat valósul meg, ami

Kelet-KözépEurópa lesz
a világ lézerkutatásának egyik
központja,
ebből Szeged is sokat
profitálhat

245 millió euró – ennyi a központ építésének közvetlen költsége, amelyet döntő részben az Európai Unió strukturális alapjából fedeznek. A közvetett hatásokat is
számítva a beruházás több mint
300 millió eurós jövedelememelkedést generál a régióban. A számítások szerint tizenöt év alatt a tudományos park fele települ be, további 115 millió eurónyi befektetést
vonzva a városba. A kutatóközpont
tízéves fenntartásának költsége
ugyanakkor mintegy 200 millió
euró. Az építés öt esztendeje és a
működtetés első tíz éve során öszszességében a 600 millió eurót is
meghaladja az az összeg, amely a
tudományos nagyberuházás nyomán Szegedre kerül.
A nemzetközi fotonikai piac –
amely magában foglalja a fogyasztói elektronikát és a síkképernyős
megjelenítést is – forgalma 2008ban 270 milliárd euró volt, növekedésének éves ütemét pedig 7,6
százalékra becsülik. Európa helyzete ezen a piacon kedvező, a világon Japán után a második. Ha
ezen belül a jövőben az ELI-ben folyó kutatásokhoz közvetlenül kötődő nagyintenzitású lézertechnológiát nézzük, az ahhoz kapcsolódó
piacon viszont Európa játssza a vezető szerepet. A fotonika területén
meghatározó multinacionális cégek – mint a GE, a Siemens, a
Samsung – Magyarországon is jelen vannak, és aktív néhány tucat
kis- és közepes vállalkozás is, amelyek tevékenysége az ELI kulcstechnológiájához kapcsolódik. A
magyar lézeres kutatói közönség
pedig az utóbbi három évtizedben
úttörő szerepet játszott az ELI-t
megalapozó kutatásokban – hangsúlyozta a rektor.
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Arany Mihály

Az Egyetem
Napját ünnepeltük
Az SZTE díszdoktora lett Danilo Türk szlovén köztársasági elnök
A sikeres egyetemek hozhatják meg a sikert az ország számára is – hangsúlyozta Szabó Gábor rektor a Szegedi Tudományegyetem Napja alkalmából rendezett november 11-i ünnepi szenátusülésen, melyen számos kitüntető címet és elismerést adtak át. Danilo Türk szlovén köztársasági elnököt az egyetem díszdoktorává fogadták.

„Még a tragikus történelmi pillanatokban is vannak reményt keltő
momentumok, ilyen reményteli pillanat volt egykor az egyetemalapítás is Szegeden, ami bizonyos
szempontból szerencsés pillanatban történt, hiszen találkozott a város anyagi áldozatvállalása és egy
államférfi, Klebelsberg Kunó akarata” – fogalmazott ünnepi beszédében Szabó Gábor. Hozzátéve: e
két szándék egybeesése hozta létre viharos sorú egyetemünket.
A szegedi universitas nagyon
gyors fejlődésnek indult, ennek

eredményeként született meg rövidesen – számos más tudományos
eredmény mellett – a mindmáig
egyetlen, Magyarországon végzett
munkáért elnyert Nobel-díj, SzentGyörgyi Albert elismerése. Ezt az
időszakot követően az egyetem bár
erős maradt, nemzetközi kapcsolataiban törés következett be. A nyolcvanas évektől kezdve a szegedi felsőoktatás azonban visszatért ahhoz
az örökséghez, melyre mindannyian
büszkék vagyunk, s nemzetközileg
is elismert egyetemmé vált az SZTE
– mondta az akadémikus.

Szabó Gábor rektor
és a karok
vezetői a
díszünnepségen

2010. december

A felsőoktatási intézmény elnyerte a kutatóegyetemi címet, s
ezért is egyre fontosabbá válnak
nemzetközi kapcsolatai. Ahogy
Klebersberg idejében, újra egyetlen lehetőség áll az ország előtt:
a kultúra és a tudomány. Komoly
kihívás ez a Szegedi Tudományegyetem számára: sikeresnek kell
lennünk, ahogy a többi hazai felsőoktatási intézménynek is, s ez
elhozhatja az ország sikerét is –
közölte a professzor.
Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője kifej17

tette, a szegedi egyetem alapját
és jövőjét az egykori kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó teremtette meg. Az ő nevéhez fűződik,
Szent-Györgyi Albert 1928-as
hazahívása Szegedre.
„A Szegedi Tudományegyetem
mint kutatóegyetem 77. egy európai egyetemeket rangsoroló listán, ami igen előkelő helyezés” –
mondta a miniszter. Fiatalkorára
visszautalva a politikus elárulta:
ugyan Pécsett végzett, mégis mindig is úgy gondolta, Szegeden
jobb diáknak lenni.
Az Egyetem Napján a József Attila Tanulmányi és Információs Központ dísztermében rendezett ünnepi szenátusülésen részt vett Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, valamint Dux László, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. Az ünnepséget megtisztelte
jelenlétével Kriszt Sándor Éva, a
Budapesti Gazdasági Főiskola rektora, a Magyar Rektori Konferencia
elnöke, Szabó Gábor, az SZTE prorektora, a testület tiszteletbeli elnöke, Darja Bavdaz Kuret, Szlovénia
budapesti nagykövete, Szent-Iványi
István, a Magyar Köztársaság ljubljanai
nagykövete,
Radován
Pejovni, a ljubljanai egyetem,
Miroljub Grozdanovics, a nisi universitas, Csiba Péter, a komáromi
Selye János Egyetem, valamint
Kozma Gábor, a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola rektora.
Az ünnepségen Doctor Honoris
Causa kitüntető címet kapott Danilo Türk jogászprofesszor, Szlovénia
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köztársasági
elnöke,
Ursula
Ravens német orvosprofesszor,
Frédéric Barbier francia könyvtörténész, Forró László, a Lausanne-i
Műszaki Egyetem fizikusprofesszora és Erich Kleinpeter német gyógyszerészprofesszor. Senator Honoris
Causa kitüntető címben részesült
Liisi Sevón, a turkui egyetemről és
John Beumer, az Amerikai Egyesült
Államokból érkezett fogorvosprofesszor.
Az egyetemen végzett oktatási
és kutatás eredményeiért Pro Universitate díjjal ismerték el Dékány
Imre, Hatvani László, Paczolay Péter és Rácz Béla munkáját, s
posztumusz Pro Universitate díjban
részesült Veres József, a szegedi
jogtudományi kar korábbi dékánja,
aki idén nyolcvanegy esztendős korában hunyt el. A Klebelsberg
Kunó-díjjal járó emlékérmet és
díszoklevelet vehette át Keveiné
Bárány Ilona, Bodosi Mihály, Mészáros Rezső, a Klebelsberg Kunódíj emeritus fokozatában részesült
Solymosi Frigyes és Varró Vince. A
Professor Emeritus kitüntető címmel ismerték el Bernáth Árpád és
Makk Ferenc munkáját. Az ünnepségen vehette át főiskolai tanári kinevezését Krész Miklós, Viskolcz
Noémi és Monostori Tamás.
Szegeden minden évben november 11-én ünneplik az Egyetem Napját abból az alkalomból,
hogy a jogelőd Kolozsvári Tudományegyetemen 1872-ben ekkor
kezdődött el az oktatás.
F. J.
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Danilo Türk
szlovén köztársasági elnök az egyetem egyik új
díszdoktora

Danilo Türk

Szabó Gábor rektor
szerint az
ország sikere az egyetemeken is
múlik

A ljubljanai és a belgrádi egyetemen
folytatta jogi tanulmányait, szakterülete
a nemzetközi jog és kapcsolatok, valamint az emberi jogok védelme. Tudományos munkássága mellett fontos szerepet játszott az egykori jugoszláv tagköztársaságok függetlenségért folytatott
harcában. Szlovénia képviselője volt az
Európa Tanácsban, majd hazája első
ENSZ-nagykövete lett, 2000-től pedig a
világszervezet főtitkár-helyettesi posztját
töltötte be. Tizenhárom éves New York-i
munkáját követően folytatta akadémiai
pályafutását a ljubljanai egyetemen,
ahol a jogi kar dékánhelyetteseként is
dolgozott. 2007-ben választották a Szlovén Köztársaság elnökévé.
Danilo Türk nemzetközileg elismert
tudós és államférfi, egyedülálló gyakorlati tapasztalatokkal és elméleti munkássággal. Az elmúlt néhány évben komoly erőfeszítéseket tett a SZTE Államés Jogtudományi Kara és a szlovén felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében. Nyolc monográfia, negyvenkét könyvfejezet és tanulmány szerzője. A nemzetközi jog
alapjai című munkája – az SZTE oktatóival együttműködve – 2009-ben jelent
meg magyarul.
Az egyetem új díszdoktora Kötelesség a védelemre: régi ötletek, új kezdetek címmel tartott előadást a jogi karon.
Rövid történeti áttekintés során szemléltette, hogy a nemzetközi közösséget régóta foglalkoztatja, mit lehet tenni azon
államokkal szemben, amelyek a saját
területükön vagy a saját állampolgáraikkal szemben súlyos jogsértéseket követnek el. Előadása végén hangot adott optimizmusának, még ha lassan is, de látható fejlődés, előrelépés a nemzetközi
jogban és kapcsolatokban az emberek
védelme érdekében.

Egy nem
mindennapi este
Másodjára is a JATE Klubban tartották az SZTE Gólyabált
Amikor őszből lassan télbe fordul az idő, egyre gyakoriabbak a zárthelyi
dolgozatok, és már csak távoli emléknek tűnnek a nyár végi forró napok
és a gólyatábor, sőt, a szeptemberi gólyabulik is. Mielőtt azonban az elsősök belevetnék magukat legelső vizsgaidőszakukba, van még egy esemény, ami róluk szól: ez pedig a gólyabál.

A TIK-ből a JATE-ba
Idén november 18-án került sor
a rangos eseményre, ahol egy kellemes este keretein belül a szeptemberben beiratkozott hallgatók
letehették a gólyaesküt. Talán
meglepő, hogy immár második
éve épp a JATE Klubban rendezik
meg a bált, hiszen hétköznapokon nem ilyen jellegűek ott az
esték – a korábbi helyszín, a Tanulmányi és Információs Központ
valóban impozánsabb, de a szervezők igyekeztek idén is a lehető

legtöbbet kihozni a klubból. Kikerült például a megszokott csocsóasztal, a falakat drapéria borította, még a megvilágítás is kicsit
eltért az átlagostól. „Természetesen nem tudjuk a hagyományos
báli helyszínt megteremteni, hiszen a hely adottságain nem nagyon tudunk változtatni” – mondta Csaba Levente, a JATE Klub vezetője. „De mindenképpen próbáltuk emelni a színvonalat, nagy
hangsúlyt fektettünk a dekorációra, külön fotósarkot alakítottunk
ki, és egy koktélpultot is biztosí-

Az elegáns
viselet tette
ünnepélyessé a gólyabált

tottunk annak érdekében, hogy
ne csak a megszokott kínálattal
találkozzanak a hallgatók.”

Móka és kacagás
Nyolc órakor volt kapunyitás, de
akkor nem sokan gyülekeztek még
a báli ruhás-öltönyös fiatalok a
szórakozóhely előtt. Bár ezúttal
nem az egyetemi bulik megszokott
„koreográfiája”– hogy a legtöbb
ember csak éjfél után érkezik –
volt jellemző, azért a bál kezdetekor nem sokan voltak még. Az es-

2010. december

19

tet a Pavane Történelmi Tánccsoport táncosai nyitották meg, egy
elegáns bécsi keringővel és – a
hangulat fokozása érdekében –
egy tüzes mambóval. A nagy sikerű
produkció után Szabó Gábor rektor
üdvözlő szavai következtek, aki Luther Márton frappáns gondolatával: „Ha azt akarod, hogy szeressenek (mint szónokot), légy rövid”
kezdte – valóban rövid – beszédét,
majd átadta a szót Ament Balázs
EHÖK-alelnöknek, aki szintén sok
sikert és kellemes élményekben
gazdag egyetemi éveket kívánt a
gólyáknak. Persze az eseményen
nemcsak elsősök voltak ott. AranyTóth Júlia a mesterképzést végzi a
GTK-n: „Az idei bál programja engem
különösen
megfogott.
Mogács Dániel pillanatok alatt jó
hangulatot teremtett, nem is beszélve az utána következő 30Y zenekarról, akik dinamikus számaikkal felturbózták a bulit. Mindenképp megérte eljönnöm, nagyon jó
este volt!”
A megnyitó után tehát a várva
várt stand up comedy következett.
Sokan csak ezért vettek jegyet az
eseményre, és bizonyára nem csalódtak: a dumaszínházas Mogács
Dániel háromnegyed órás műsort
adott. A visszajelzések persze vegyesek voltak, de a közönség lelkesebbik része láthatóan egész jól
szórakozott. Ez a „műsorszám” újítás volt az eddigiekhez képest, „a
népszerű stand up műfajjal próbáltunk kedvezni a hallgatóknak” –
mondja Csaba Levente. „Az is szubjektív természetesen, hogy a koncert kinek tetszik, és kinek nem.
Úgy gondolom, a 30Y jó választás
volt” – teszi hozzá.
Valóban, a dumaszínház utáni
koncert nagyon jó hangulatban

telt, és bár nem úgy voltak öltözve
a bálozók, hogy egy rockbanda zenéjére tudjanak bulizni, azért magas sarkú cipők, öltönyök, felkontyolt frizurák ide vagy oda, mindenki kiugrálta és kitáncolta magát a
majdnem kétórás koncert alatt.
„Talán lehetett volna egy jobban a
báli közegbe illő zenekart választanunk, de a helyhez még az alkalom
ellenére is illett a zenekar, ráadásul úgy gondolom, a hallgatók meg
voltak elégedve a választásunkkal”
– összegzi véleményét Csaba Levente.

Igazán bánhatja, aki lemaradt erről
a buliról

Konkurencia –
és buli hajnalig
A létszám persze nem közelítette meg a beiratkozott elsősökét –
főleg, hogy felsőbb évesek is szép
számmal voltak jelen –, de hát
nem szeret mindenki bálba járni.
Ráadásul régebben, amikor egy
egyetemi gólyabál volt, mindenki,
aki szeretett volna részt venni egy
ilyen elegáns partin, oda ment el.
„Ma már egész más a helyzet” –
véli a JATE Klub vezetője. „Az
SZTE Gólyabál előtti és utána lévő
napon is volt egy-egy hasonló rendezvény. Révén, hogy báli időszak
van, a karok is megrendezik a saját, önálló estjüket, ahova főleg a
karra járó hallgatókat várják, de
természetesen nem csak ők léphetnek be, és valószínű, hogy
nem sok diák engedheti meg magának, hogy sorra járja az összes
bált.” Persze ha valaki az miatt
nem ment el az egyetemi gólyabálra, mert feszengve érezné magát egy ilyen alkalommal, az sajnálhatja, hogy elszalasztotta a lehetőséget: itt ugyanis – részint a

A pécsi 30Y
volt az est
sztárvendége

hely, részint a program miatt – kicsit kötetlenebb volt a hangulat,
mint egy gyertyafényes, elegáns
bálon.
„Szerintem minden elsős számára fontos a gólyabál, mégis azt
vettem észre, hogy veszített jelentőségéből az esemény” – mondja
Suhajda Bettina elsőéves kommunikáció szakos hallgató. „A kari gólyabálok már sokkal vonzóbbak az
elsősök számára – több gólyatábori ismerősömtől is ezt hallottam.
Másrészt én nagyon élveztem az
estét, hiszen a stand up comedy és
a 30Y koncertje is nagyon jó volt.
Emellett persze a társaság is sokat
számított, sok szaktársam ott volt,
így sikerült hajnalig mulatni, és
utolsókként elhagyni a JATE-t.”
A koncert után tehát korántsem
ért véget az este: éjfélkor következett a vicces-verses formában megírt gólyaeskü, amelyet egy elsőéves
fiatalember olvasott fel a vidám
társaságnak. A fiatalok a nagy
hangzavarban elmormolták-elkiabálták a szöveget, amellyel mindenféle bulira és csínytevésre esküdtek fel, és hogy élvezni fogják
az elkövetkezendő éveket az egyetemen. Ezt követte a tombolahúzás, hiszen minden belépőjegy egyben egy tombolaszelvény, a fődíj
pedig egy zalakarosi hétvége volt.
A boldog nyertesek átvehették az
ajándékokat – az SZTE-s pólóktól
az ötliteres pezsgőig mindenféle díjakkal kedveskedtek a szervezők a
kisgólyáknak. A nagy örömmámor
után pedig végül elkezdődött a buli, ezúttal persze az alkalomra való
tekintettel nem techno vagy metál
zene szólt a hangszórókból, hanem
rocky és twist – hajnalig.
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Tóth Ilona

Szeged csak
az egyetemmel
együtt lehet sikeres
Beszélgetés Botka László polgármesterrel
együttműködésről és egymásrautaltságról
Szeged legfontosabb értéke az egyetemvárosi rang – vallja a csongrádi
megyeszékhelyen harmadik ciklusát kezdő polgármester, Botka László. A
politikus szerint mindig akkor ment jól a városnak, amikor az egyetemnek
is. Az önkormányzat felelőssége, hogy biztosítsa a megfelelő infrastruktúrát az egyetemistákkal együtt 200 ezer főre duzzadó városnak.

– Hamarabb lett képviselő,
mint hogy diplomát szerzett volna a Szegedi Tudományegyetem
jogelődje, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Hogyan emlékszik
alma materére?
– 1994 tavaszán választottak
meg a szegediek országgyűlési
képviselőnek. 21 évesen, har-

madéves joghallgatóként kerültem a Parlamentbe. Mondhatnánk: a fiatalság éveiből nekem
csak három jutott, ugyanis a parlamenti munka nemcsak ismertséggel, hanem közéleti szerepléssel is járt. Ráadásul valamilyen
érthetetlen okokból a Parlament
nem Szegeden, hanem Budapesten székel, így a hét nagyobb részét a fővárosban töltöttem. Nap-

Botka László 21 évesen, harmadéves
szegedi joghallgatóként került
a Parlamentbe

pali tagozatos hallgató maradtam, de egyéni tanrenddel. Annak
ellenére, hogy Budapesten dolgoztam, eszembe sem jutott,
hogy emiatt átjelentkezzek egy fővárosi egyetemre.
– Miért a szegedi egyetemet
választotta?
– A családunk Szegedről szár2010. december
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mazik, szüleim a Természettudományi Karon, kémia-fizika szakon, tanárként végeztek. A hetvenes évek elején megyei ösztöndíjjal Szolnok megyébe kerültek: ekkor indult a szolnoki vegyi szakközépiskola, mely a vegyiművek
szakember-utánpótlását biztosította. Számomra teljesen természetes volt, hogy az egyetemi
évekre „hazajövök” Szegedre.
– Ha kedvenc oktatóját kellene megneveznie, ki lenne az?
– A jogi karon sok kiváló oktató
tanított, nem szeretnék egyet kiemelni. A mai napig tartom velük
a kapcsolatot, hiszen a jogi kar
nagyon fontos intézménye Szeged
városának. Ami nekem erőt adott,
hogy polgármesterként közigazgatási, jogi ügyekben mindig tudtam
kihez lehet fordulni. A különbség
annyi, hogy míg korábban „jó napot kívánok, tanár úr!”-ral köszöntem, addig most „szervusz, tanár
úr!”-ra váltottam.
– A Szegedi Tudományegyetem
gazdasági erejével, méretével
Szeged városhoz nagyon hasonló.
Úgy tűnik, az utóbbi időben felgyorsult az együttműködés, mind
látványosabb jeleit láthatjuk a
fejlődésnek. Hogyan képzeli el
Szeged és az egyetem jövőjét?
– Úgy szoktam fogalmazni –
ami egyben a személetemet is
tükrözi –, hogy az egyetem nem
város a városban. Szeged egyetemi város – ami egyben az alapelvünk is. Legfontosabb értékünk
az egyetemvárosi rang: Szeged
súlyát, rangját, fejlődési lehetőségeit a Szegedi Tudományegyetem
és az ott képződő tudás határozza meg. Elmondhatjuk: kilencven
éve, hogy az egyetem és a város
sorsa összefonódott. Mindig akkor ment jól a városnak, amikor
az egyetemnek is, ebből következik: csak együtt és közösen tudunk fejlődni. Az elmúlt években
kialakítottuk azt a szemléletet,
hogy Szeged város minden egyetemi fejlesztést, beruházást saját
érdekének tekint. Ha visszaemlékszünk 2006-ra, akkor érdemes
megemlítenünk az egyik legnagyobb súlyú döntést, amit a város
és az egyetem közösen megho22

zott: végigvittük az egészségügyi
integrációt. Sokan fenntartásokkal fogadták az intézmények öszszevonását, de bebizonyosodott:
míg korábban két egészségügyi
intézményrendszer működött – a
kétharmadot kitevő klinikai központ és a kórház, gyermekkórház
és a rendelőintézetek egyharmadot jelentő együttese –, addig az
integráció keretében az intézményegyüttesek hatékonyabban,
jobban biztosítják az ellátást. Az
egyharmadnyi
önkormányzati
részt átadtuk az egyetemnek,
fenntartásra. Ezzel megszüntettük a párhuzamosságokat, javítottuk a betegellátási rendszer színvonalát. Az eddigi négy évet elemezve kijelenthetjük: mind a város, mind az egyetem várakozásai
teljesültek. Ha az integrált rendszer pénzügyi oldalát elemezzük,
kiderül: Szeged város évente 100
millió forintot biztosít az egyetemnek egészségügyi fejlesztésre.
Ezen túl az épülő klinikai központ
12 milliárd forintos beruházásához is aktívan hozzájárultunk:
750 millió forintból kiépítettük az
építkezéshez,
közlekedéshez
szükséges infrastruktúrát. Természetesen az összes városfejlesztési projektünkben megjelenik a
Szegedi Tudományegyetem: az
universitas elképzeléseivel összhangban készítjük elő városrehabilitációinkat, építkezéseinket.
Csak egy aktuális példát említenék: nagy örömmel vettük, hogy
elkészült a Dugonics téri Rektori
Hivatal épületének felújítása,
mely Szegednek egy szimbolikus
épülete. A kivitelezéssel párhuzamosan elkészítettük a Dugonics,
Árpád tér, a teljes belváros városrehabilitációs pályázatát. Megvártuk, hogy az egyetem befejezze a
beruházást, és a megújult épülethez immár méltó környezetet is
biztosíthatunk. Azt kell, hogy
mondjam: napi szintű a kapcsolat
az egyetem vezetésével. Úgy látom, hogy óriási szemléletváltással az elmúlt években egyértelművé vált mind az egyetemi, mind
a városi vezetés számára: csak
közösen és együtt lehetünk sikeresek.
– Mit tud tenni Szeged azért,
hogy az egyetemen végzett szakemberek a városban maradja2010. december

„Szeged fejlődési lehetőségeit az
egyetem határozza
meg”

nak? Milyen, kölcsönösen előnyös programokat készítenek
elő?
– Az, hogy egy városban milyen
gazdasági fejlődés megy végbe,
milyen iparágak számára lesz vonzó Szeged, nagyban függ attól, milyen munkaerőt képzünk, milyen
iskolák találhatóak városunkban.
Az Európai Unióban már nem lehet egyedi adókedvezményekkel
csalogatni a vállalkozásokat: a beruházók az infrastruktúrát, a telephelyeket figyelik. Azonban a fizikai adottságon túl sokkal hangsúlyosabb, hogy az adott gazdasági tevékenységhez a szakemberek
és azok utánpótlása biztosított-e.
Szeged egy 170 ezer lakosú város, melyhez 30 ezer egyetemista
is csatlakozik. Teljesen egyértelmű és világos, hogy egy ekkora város az évente kikerülő több ezer
friss diplomásnak nem tud munkahelyet biztosítani: ugyanis ha ez
így lenne, akkor minden település
saját egyetemet szeretne. Városunk alapvető érdeke, hogy a Szegedi Tudományegyetem tradicionális képzési struktúrája és szerkezete folyamatosan változzon:
ugyanis a jogász-, orvos- és bölcsészképzés mellett egyelőre hiányzik a mérnökképzés. Egy egyetemi felmérés szerint a most végzők kétharmada a közszférában

képzeli el jövőjét, noha világos,
hogy évente több ezer pedagógust
nem tudunk foglalkoztatni. Támogatjuk, hogy olyan szakok jöjjenek
létre, melyek közvetlen gazdasági
előnyt jelentenek a városnak – legyen ez természettudományi vagy
éppen műszaki képzésre alapuló.

Ösztöndíj
A szegedi önkormányzat évente 100
kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő szegedi fiatalnak ad úgynevezett
"városi ösztöndíjat". Az ösztöndíj
1999. óta létezik, jól tanuló, szegedi illetőségű, felsőoktatásban résztvevő,
legalább másodéves, de 26. életévüket
még be nem töltött hallgatók pályázhatnak rá. Az egyetemmel együttműködve ennek öszszege havi 10 ezer forint és a nyertes, 10 hónapon át, azaz
egy tanévig kapja. Városunk is csatlakozott a "Bursa Hungarica" ösztöndíjhoz,
ami a szociálisan hátrányos helyzetű
hallgatóknak adható. 2010-ben 278 tanuló kapta és 15 millió forintot költöttünk rá. A "Bursa Hungarica" pályázatára mind középiskolások, mind felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
amennyiben szegedi lakosok és hátrányos szociális helyzetűek.

– Az elmúlt évek együttműködéséből milyen közös sikerek
születtek?
– Büszkék vagyunk rá, hogy
Magyarországon a vidéki városok
között Szeged nyerte el a legtöbb
európai uniós támogatást, amit
három tényezőnek köszönhetünk.
Jól szerepelt városunk önkormányzata, valamint a magyar felsőoktatási intézmények közül a
Szegedi Tudományegyetemet tekinthetjük a legsikeresebb pályázónak. Bár szokás Szeged gazdaságát lekicsinyelni, ettől függetlenül tény, hogy közel ötszáz szegedi cég is sikeresen szerepelt az
uniós kiírásokon. Örülök annak,
hogy az egyetem új karokat épít,
valamint a meglévőket felújítja.
Számunkra kiemelten fontos,
hogy az új klinikai központon túl
új sürgősségi betegellátó osztály
is létrejön. Joggal lehetünk büszkék az elmúlt évek sikereire. Napjainkban pedig egy történelmi jelentőségű lépés előtt állunk: az
Európai Unió 2009 decemberében úgy döntött, hogy az egyik új
tagállamba helyezi lézeres kutatóintézetét. Köznyelven ez a szuperlézer, az ELI program. A tervek
szerint 65 milliárd forintból épül-

A polgármester
rendszeres
résztvevője
az egyetem
jeles eseményeinek

het meg ez az egyedi, lézerkutatásokat támogató központ. Szeged
város önkormányzata az egyetemmel közösen hozta létre az ELI.Hu
Kft.-t amely a pályázatot elkészítette.
Az uniós törvényeknek megfelelően többségi tulajdont biztosítottunk a magyar államnak, egyértelmű, hogy immár Magyarország sikeréről is beszélhetünk.
Nem véletlen, hogy városunkba
kerülhet a szuperlézer: kutatóink
évek óta kiemelkedő teljesítménnyel öregbítik Szeged és a
Szegedi Tudományegyetem hírnevét. A pályázatot 2011 tavaszán
kell Brüsszelnek benyújtani, bízunk benne, hogy az ELI körüli
kormányzati bizonytalanság mihamarabb szertefoszlik, és heteken belül aláírják a lézerközpont
támogatási szerződését.
– Miként éli meg Szeged, hogy
nem városszéli campusokban,
hanem a belvárosban élnek az
SZTE hallgatói?
– Számunkra rendkívül fontos
a Szegeden élő mintegy 30 ezer
egyetemista: jelenlétük meghatározó a kulturális programkínálatban, a sportlétesítményeink mű-
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ködésében, de még a tömegközlekedés szervezésében is. Folyamatosan figyelembe vesszük az
igényeiket, szegedieknek tekintjük őket. Nem véletlen, hogy a
szegedi egyetemisták immár generációk óta szeretnek szegedi
egyetemisták lenni. Városunk különlegessége, hogy nincs városszéli, elkülönített egyetemi campus: a belvárosi intézmények miatt az universitas hallgatói részei
Szegednek.
A mi felelősségünk, hogy az
egyetemistákkal együtt 200 ezer
főre duzzadó városnak megfelelő
infrastruktúrát biztosítsunk. Ehhez tartozik még, hogy a szegedi
középiskolákba járó tanulók közel
50 százaléka nem szegedi. Már a
középfokú oktatásban is megjelenik Szeged vonzereje, amit a Szegedi Tudományegyetem tovább
erősít. Hiszünk benne, hogy a magasabb oktatási színvonal segíti
az egyetemre jelentkezőket –

ezért is oly népszerű Szeged és az
SZTE.

működött. Az integrációval hatékonyabbá vált a működés: több
pénz maradt az ellátásra, a gyógyításra. Új ellátási formák, osztályok jöttek létre a megmaradt
pénz miatt. Sajnos, mint tudjuk,
az egészségügy finanszírozása
ezer sebből vérzik, nem azt állítom, hogy a szegedi jól van finanszírozva, de abban a szakma is
egyetért, hogy integráció nélkül
sokkal nehezebb helyzetbe került
volna a klinikai központ. Az ellátás színvonala pedig lényegesen
javult.

– Ha visszakanyarodunk a
2006-os egészségügyi integrációhoz, valóban sikerről beszélhetünk?
– A törvényi felhatalmazás
alapján az egészségügyi ellátásért a város a felelős. Ez azt jelenti, hogy Szeged város nevében és
megbízásával egy ellátási szerződés keretében a Szegedi Tudományegyetem végzi a feladatot.
Az egyetem minden évben beszámol az integráció folyamatáról és
a város egészségügyi ellátásának
helyzetéről: örömmel konstatáltuk, hogy a klinikum vezetője, Pál
Attila professzor immár évek óta
sorolja, hogy milyen, régóta halogatott fejlesztéseket sikerült véghezvinniük.
Az okok egyértelműek: korábban két párhuzamos rendszer

– Harmadik polgármesteri ciklusát kezdte meg, milyen utat lát
Szeged és az egyetem előtt?

„A város
számára
fontos az itt
tanuló 30
ezer hallgató”

– Nem működhet jó modellként, ha a város és az egyetem
külön utakon akar járni. Csak a
közös stratégia a célravezető. Napi szintű szakmai együttműködés
kell, ugyanis az eredmények, sikerek nem jönnek maguktól. Azonban közös az örömünk, amikor
egy beruházás, egy fejlesztés elkészül. A konfliktusok, viták eltűnnek – mindenki belátja megérte az erőfeszítésünk. Azt gondolom, nincs külön út, és az egyetem vezetése is így gondolja.
– A többi vidéki egyetemhez
képest mitől erősebb a Szegedi
Tudományegyetem?
– A rengeteg kiváló oktató és
tanár is az egyetem hírnevét öregbíti. Nincs olyan egyetemi rangsor, összeállítás, amiben az SZTE
ne szerepelne előkelő helyen. Ez
is vonzza a diákokat, az elmúlt
évek túlzott felsőoktatási expanziója ellenére – miszerint megháromszorozódott a hazai intézmények száma – is folyamatosan növekszik a szegedi egyetemre jelentkezők száma.
Ez annak tükrében is kiváló
eredmény, hogy a demográfiai
adatok a diákok számának a
csökkenését vetítik előre. Ez a
szakmaiság – a kíváló oktatói és
kutatói teljesítmény – érdeme is.
Ráadásul Szeged vonzereje is segíti az egyetemet: aki itt tanul,
büszkén állítja, jó itt egyetemistának lenni.


Segesvári Csaba

Felelősen az országért, az egyetemért,
a családért
Beszélgetés Balogh Elemér alkotmánybíróval
Alkotmánybíróság – manapság az aktuálpolitika napi témává emelte a
különleges bírói testületet. De vajon pontosan mit is csinál egy
alkotmánybíró, hogyan éli mindennapjait? Balogh Elemérrel, a taláros
testület szegedi tagjával, az SZTE professzorával beszélgettünk.
Balogh
Elemér alkotmánybíróként sem
szakadt el
az egyetemtől

– Hogyan élik meg a mostani
politikai helyzetet?
– Az Alkotmánybíróság mindennapjait közelről nem érintik a politika napi hullámverései, a mi feladatkörünk, az intézmény közjogi
státusza olyan méltóságot hordozó
közjogi pozíció, amely nem is engedi meg, hogy a napi politikai csatározások kereszttüzébe ereszkedjünk. Zömmel egyetemi tanárok vagyunk, és ez a professzori habitus
kicsit átsugárzik az alkotmánybírói
énünkre is. Az Alkotmánybíróság
szakmai standardja nagyon magas
– ezt főként a nemzetközi tanácskozásokon, konferenciákon kapott
visszajelzések mutatják.
– Éppen most öt éve bíró. Hogyan zajlanak a mindennapjai egy
alkotmánybírónak?
– Vasárnap estétől szerda estig
Budapesten végzem a munkám,
szinte reggeltől estig bent vagyok a
bíróságon. Délelőttönként – gyakran délutánba nyúló – tárgyalásaink vannak, amelyek keretében komoly, intenzív, kemény szakmai vitákon kell részt venni. Mindenkinek kötelező szavazni minden ügyről, nem lehet tartózkodni. Nemcsak a tíz bíró vesz részt minden
döntés tárgyalásában, hanem
mindegyikünknek van három magasan képzett jogász-tanácsosa,
akik szintén áttanulmányoznak
minden egyes ügyet. Így a döntést
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az Alkotmánybíróságban átlagban
legalább harminc jogász aprólékos
munkája előzi meg.

A szakma csúcsa
– Monoton, vagy lehet élvezni?
– Rendkívül nagy szakmai odafigyelést, kihívást jelentő, és igen
nagy élményt nyújtó munka. Nem
véletlenül szokták mondani, hogy
az alkotmánybíráskodás a jogászi
szakma csúcsa. Valóban. Egy sajátos munkaterület, nincs hozzá hasonló a pályán: „jogszabályok feletti bíráskodás”. Az a tény, hogy szinte valamennyien egyetemi tanárok
vagyunk, érthető, hiszen leginkább
az egyetemi munka elemző habitusához áll közel. Nem konkrét helyzeteket kell eldöntenünk, mint a
klasszikus bíráskodásban, hanem
a jogi normákról – amelyek absztrakt szinten oldanak meg jogilag
értelmezett konfliktushelyzeteket –
kell egy még absztraktabb dimenzióban, az Alkotmány tükrében állást
foglalnunk.
– Bár az ügyekre ebből a szemszögből tekintenek, mégsem hordanak szemellenzőt.
– Valóban, mi alkotmánybírák
maximálisan tudatában vagyunk a
kialakult helyzet minden összetevőjének, és nem ellendrukkerek vagyunk, hanem felelősen gondolko-

Balogh Elemér
1958-ban született Zalaegerszegen.
Az Országgyűlés 2005 novemberében
választotta az Alkotmánybíróság
tagjává. A szegedi JATE jogi karán
szerzett diplomát 1983-ban, két évvel
később jogtanácsosi szakvizsgát tett,
majd a freiburgi egyetemen tanult
1989–1991 között, s ugyanott szerzett
doctor iuris fokozatot 1992-ben.
Habilitációs oklevelét 2001-ben,
egyetemi tanári kinevezését 2002-ben
kapta meg. 1996-tól 2002-ig a Szegedi
Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karának tudományos
dékánhelyettese, jelenleg az Európai
Jogtörténeti Tanszék vezetője, európai
alkotmány- és jogtörténetet, valamint
összehasonlító büntetőjog-történetet
oktat.
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dó intézmény tagjaiként veszünk
részt ebben a folyamatban – természetesen a nemzetközileg is számtalanszor visszaigazolt, megerősített szakmai minimumok, standardok keretei között. Ezek azonban
nagyon tágas keretek, amelyek a
mindenkori gazdasági, jogi, politikai
erők mozgásterét jelentik.
– Mennyire stresszes ez a hivatás?
– Hozzá lehet szokni. Azért nem
dramatizálnám túl a saját helyzetünket, hiszen eltekintve egy-egy
olyan szituációtól, amikor mondjuk
tüntetést szerveznek az épületünk
elé, direkt konfrontáció nemigen
van jelen az életünkben, inkább a
média által megjelenített véleményekkel kell szembenéznünk.
– A napirendet a szerdánál
hagytuk abba…
– A csütörtök-péntek az egyetemé reggeltől estig, órák, egyetemi
közélet, mellette könyvsorozatokat
szerkesztek. Az egyetemi hallgatókkal, tanárkollégákkal való folyamatos párbeszéd fontos személyes közeget jelent számomra.

A pater familias
és hátországa
– A hétvége nyugalmasabb?
– A szombat-vasárnap a családé, bár rávetül a következő alkotmánybírósági napok árnyéka. Hétvégén már – ahogy mondani szoktam – „tanulnom” kell a soron következő aktákat. Ez olyan szempontból nem baj, hogy nálunk azt
látják otthon a gyerekek, hogy „az
apu is tanul”. A feleségem – aki
családszervező főállású anyaként
van otthon – foglalkozik az összes
iskolás gyerekkel. Nagyon ki van
sakkozva a napirend. Pénteken
még este focizok is. Szombaton
reggel nyugodtan alszik az egész
család, és a közös programok is
nagyrészt ilyenkor vannak – a Szegeden levőkkel. Az egyetemisták
külföldön vannak, legidősebb gyerekünk pedig Budapesten dolgozik.
Vasárnap a ferencesekhez megyünk szentmisére.
2010. december

A profeszszor szerint
a magyar alkotmánytörténetben az
ideiglenesség az állandó

– Kilenc gyermeket nevelnek
feleségével, és családcentrikus
ember hírében áll.
– A család az a burok, ahova az
ember mindig vissza tud térni. Feleségemmel minden, lelki szintre is
lejutott problémámat meg tudom
beszélni. Ő és a gyerekek nagyon
erős hátországot jelentenek nekem. Egy olyan közjogi szerepben,
mint amilyen az alkotmánybíróé, az
is hangsúlyos, hogy az ember családfőként, egy kisebb emberi közösség, a család fejeként, annak
reprezentánsaként is részt vesz.
Tudatosan úgy élem az életem,
hogy felelősséggel tartozom értük,
gondoskodnom kell róluk. Az
énemnek ez a vetülete jelen van a
szakmai, jogpolitikai gondolkodásomban is.
– Elégedett ezzel a kialakult
életvitellel?
– Az első év nagyon nehéz volt.
Én alkatilag nagyon otthonülő típus
vagyok, és nem akkor érzem jól
magam, ha nem vagyok otthon, hanem kifejezetten a családi körben
kapcsolódom ki. A hivatásommal
járó helyzet ezt megváltoztatta. Relatív előnye, hogy idősebb gyermekeimmel, akik Pesten élnek, vagy
ott gyakran megfordulnak, több
időt tudok tölteni – ebben a tekintetben a feleségem irigykedik rám,
én pedig rá a kicsik miatt.

„A család az
a burok,
ahova
vissza tudok
térni”

nyozás történt, hanem olyan alaptörvényt fektettek le, amely kiállja a
nemzetközi normák kritikáját is. Az
Alkotmánybíróság ezt értelmezve,
„kigömbölyítve” olyan magas standardot hozott létre, ahonnan nem
lenne jó visszalépni.

Letűnt évfolyamok,
letűnt közösségek

Az ideiglenesség
mint állandóság

– Sok teendője mellett jut ideje
az egyetemi közéletre, a kar alma
materére is.

akkor legkorszerűbb európai standardokat tartalmazta.

– Dékánhelyettesi múltamtól
kezdve én fogom össze a jogi kar
alumni-szervezetét, immár 14 éve.
Szerkesztem a Dialógus nevű, közel százoldalas kari magazint,
amely a kar válogatott eseményeiről ad hírt. Az alumni maga kari dimenzióban virtuális képződmény,
tényleges közösségek a szakmai
hivatásrendeken belül formálódnak – külön kamarák vannak például az ügyvédeknek, közjegyzőknek. A korábbi évfolyamok szintjén
szerveződnek még jó baráti közösségek, persze ez is változó. A rendszeres találkozókról mi is hírt
adunk képes beszámolóval.

– Tehát működőképes?
– Nemcsak alkotmánybíró, hanem a szegedi egyetemen jogtörténész, sőt, tanszékvezető. Mint
szakember, mit gondol, milyen a
mi Alkotmányunk?
– Az ELTE-n nemrég volt egy konferencia, amelyen részt vett a magyar alkotmányjogi szakma elitje. A
zárszóban Kukorelli István barátom
– egykori alkotmánybíró – úgy fogalmazott, történeti mélységben
vizsgálva a helyzetet a magyar alkotmánytörténetben az ideiglenesség az, ami állandó.

– Ezzel az Alkotmánnyal nagyon
jól együtt lehet élni, tartalmában is
korszerű charta, amin nagyon keveset kellene lényegi értelemben
fejleszteni, még kevesebb dolog
van benne, amit kifejezetten törölni
kellene. Benne ragadt például egy
olyan elv, hogy „egyenlő munkáért
egyenlő bért” – ami a piacgazdaságban már nem értelmezhető, bár
szép gondolat.

Amikor Kossuth
a haját tépte

– Bizonyos értelemben a kodifikált Alkotmányunk nem is olyan
régi.

– Történetileg is kiállja a próbát?

– Körülbelül a francia forradalomtól érhető tetten az az igény,
hogy a mindenkori közjogi és politikai berendezkedés szereti megjeleníteni egy alkotmánylevélben, egy
chartában a fennálló rend sarokpontjait, főbb játékszabályait. Ebbe
a rendszerbe Magyarország nagyon későn tagozódott be. Nekünk
ugyanis a – ma már jobbára csak
Angliát jellemző – úgynevezett történeti jellegű alkotmányunk volt
1949-ig. Furcsa módon pont ebben
az érdekes történelmi helyzetben
alkottunk meg egy olyan chartát,
aminek Európában ekkor már több
mint száz éve volt hagyománya.
Számozását – és csak azt – tekintve a mai napig ez él, a 1949. évi
XX. törvény. A ’89-es rendszerváltoztatás tartalmilag újraírta a dokumentumot. Viszont az ideiglenesség betű szerint megmaradt a preambulumban. Ez az Alkotmány az

– Alkotmánytörténészként úgy látom, a magyar alkotmányosságot
ezer év mélységében kell mérlegre
tenni. Büszkék lehetünk arra, hogy a
magyar közjogi tradíciónak mindig is
sajátja volt, hogy a nagy alkotmányjogi dokumentumokat nem az utca
írta. Az 1848-as, Petőfiék által vezetett pesti forradalmi eseményekkel
egy időben készítették Kossuthék a
később áprilisi törvényeknek nevezett kvázi-alkotmányt. Kossuth a haját tépte, amikor meghallotta, hogy
forrófejű fiatalok mozgolódnak Pesten, veszélyeztetve az alkotmányosan kibirkózott jogokat. Az ellenzéki
kerekasztal idejében is komoly, higgadt szakmai viták alakították ki azt
a közjogi struktúrát, amelyre egyetlen emberélet kioltása nélkül álltunk
át. Az, hogy a mai Alkotmányunk ideiglenessége ellenére is húsz éve működik, igazolja azt, hogy nem „erős
felindulásból” elkövetett alkotmá-

– Mikor kezd el egy már diplomás ember a korábbi egyetemi évfolyamtársaival foglalkozni?
– Kell hozzá idő. Én a saját évfolyamom találkozóját húsz év után
szerveztem meg először. Végzés
után mindenkinek sok a dolga, küszöbön a családalapítás; kell
legalább tíz év, míg megérik a gondolat. Aztán az idő múltával egyre
sűrűbben kerül rá sor. Ilyen szempontból kicsit elkeseredetten látom a mai viszonyokat, hiszen ma
már szinte nincsenek évfolyamok.
A hallgatók korábbi szervező köre
pedig pontosan ez az egység volt,
igaz, akkor még nem voltunk ilyen
sokan. Ma már csúszások, bukások, Erasmus-ösztöndíjak vannak
– nyoma sincs a korábbi tanulócsoportoknak. A mostani magyar állapot nem túl kedvező, az angol college-ok vagy az amerikai elitegyetemek mind átlátható struktúrákba
szervezik a hallgatóikat.
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Szemléletváltás
az oktatásban
Beszélgetés Dux László felsőoktatási helyettes államtitkárral
A Professzorok Batthyány Köre szegedi csoportelnökeként, majd 2009.
decembertől országos elnökeként Dux László, az SZTE Biokémiai Intézet
tanszékvezető professzora az utóbbi években aktívan részt vett programalkotó konferenciákon, felsőoktatási vitafórumokon, tudományos, kutatásfejlesztési koncepciók kialakításában. Tizenhét éves tanszékvezetői, illetve több mint harmincéves hazai és nemzetközi kutatói tapasztalattal a háta mögött a polgári kormányban a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárává nevezték ki 2010 nyarán.
ságon közben mélyreható változtatások előkészítése indult el: megkezdtük a köz- és felsőoktatási törvény, illetve a nemzeti alaptanterv
koncepciójának
átgondolását,
megújítását. A felsőoktatási törvény koncepcióját novemberben
össznemzeti konzultációra is bocsátottuk. Közben gőzerővel készülünk hazánk uniós elnökségére.

Az oktatás nem a szórakoztatóipar része
– Magyarország az Európai Unió
soros elnöke a következő félévben, 2011. január 1-jétől. Milyen
az oktatást, a felsőoktatást érintő
kihívásokat jelent ez?

– Hogyan találta meg helyét az
oktatásirányítás, az oktatáspolitika az új kormányzati rendszerben?
– A nyári időszak az új kormányzati struktúra felépítésével és az
ahhoz való alkalmazkodással telt.
Öt korábbi önálló vagy részben
önálló tárcát szerveztünk a Nemzeti Erőforrás Minisztériumba, ami
mindenképpen komoly feladat, ráadásul közben a folyamatos kormányzati munkának is mennie kellett tovább. Az oktatási államtitkár28

Dux László
úgy látja,
sürgető feladat a pedagógusok
helyzetének
rendezése
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– Markáns, szakmailag előkészített stratégiával készülünk erre az
időszakra, természetesen a minden országot érintő problémák, feladatok mellett a hazai sajátosságokkal is igyekszünk foglalkozni.
Ami az oktatást illet, születőben
van az EU 2020-ig megvalósítandó
stratégiája, mely olyan célfeladatokat fogalmaz meg, mint az általános
iskolai képzésből kimaradók számának csökkentése, illetve hogy addig
az időpontig a 34 évesek 40 százalékának legyen valamilyen felsőfokú
diplomája. Ez a kihívás speciális
helyzetben éri Magyarországot, hiszen ez a korosztály most 24 éves,
tehát behatárolható, mekkora há-

nyada vett vagy vesz részt felsőfokú
képzésben. A beiskolázási arányunk
egyébként 60-70 százalék, ami inkább aggasztó, hogy feltűnően sokan hullanak ki vagy nem szereznek
oklevelet – ez eléri a 35-40 százalékot, amit lejjebb kell szorítani. Jelentős részük azért „vérzik el”, mert
nincs nyelvvizsgája, nem véletlenül
került ez a kérdés az érdeklődés középpontjába.
Szeretném hangsúlyozni: nekünk egyáltalán nem mindegy,
hogy ez a bizonyos 40 százalék milyen típusú, tartalmú és színvonalú
diplomát kap. Az uniós alapelvben
úgy jelenítjük meg nemzeti szempontjainkat, hogy a műszaki, természettudományos, pedagógusi és
egészségügyi képzések, illetve a
technológusi végzettséget adó felsőfokú szakképzések megerősítését tűztük ki célul. Olyan szakembereket szeretnénk képezni, akik a
gazdaság fellendítésében szerepet
tudnak játszani.
– Oktatáspolitikusok egyetértettek abban, amit a területért felelős államtitkár asszony többször
is megfogalmazott: a problémamegoldást a közoktatásban kell
kezdeni: az iskolának jól képzett,
tisztességes, erkölcsös fiatalokat
kell kibocsátania...
– A tartós és stabil előrelépés
érdekében mindenképpen a közoktatást kell megreformálni, de az itt
foganatosított intézkedések ké-

sőbb a felsőoktatásban is kamatoznak. A legfontosabb feladatunk,
hogy lelki támaszt és megfelelő
eszközöket nyújtsunk a pedagógusoknak ahhoz, hogy szakmai tudásukkal és nevelésükkel valóban
eredményeket érhessenek el a fiatalok oktatásában. Célunk, hogy
erősítsük a társadalom felelősségtudatát, munkaképességét, kötelességteljesítő magatartását. Tudni
kell, hogy a magyar fiatalok jelentős része az oktatást a szórakoztatóipar részének tekinti. A hagyományos magyar iskolarendszerben ezzel szemben lemondásra, áldozatvállalásra szoktatták a fiatalokat, s
megtanították nekik, hogy kemény
munka nélkül nincs siker. Változtatni akarunk a szemléleten!

A minőséget erősítenék a felsőoktatásban
– Novemberben terítékre került
a felsőoktatás átalakítása is: a felsőoktatási törvény koncepciójáról
egy hónapos vita indult. Ennek keretében a nemzeti erőforrás miniszter, az illetékes államtitkár, helyettes államtitkár és az Országgyűlés oktatási bizottságának elnöke közös nyilatkozatot is kiadott

az alapelvekről: a magyar felsőoktatás megfontolt, de határozott
megújításra szorul...
– Folyamatosan egyeztetünk
szakmai és civil szervezetekkel, az
intézmények, képzéstípusok vezetőivel, fogadjuk a minisztérium címére érkező javaslatokat, sokszor
átfogó tanulmányokat. Összesítjük
a véleményeket, majd bedolgozzuk
őket a koncepcióba. Ezt tényleg vitaanyagnak szántuk, mint ahogy
maga a törvény is egyfajta keretszabályozás, mely a célokat, értékeket fogalmazza meg, s az azokhoz választható eszközöket jeleníteni meg. A konkrét finomhangolást alacsonyabb rendű jogszabályokkal szeretnénk megoldani. Zömében egyetértő vélemények érkeznek egyébként: mindenki elismerni, a felsőoktatás jelenlegi állapota nem felel meg a kívánatosnak, változtatásra van szükség.
Erősíteni kell a minőséget, a képzésnek gyakorlatorientáltnak kell
lennie, a gyakorlati életpályára
vagy a tudományok csúcsszintű
művelésére való felkészítést kell
szem előtt tartania. Fókuszba kell
állítani a tehetséggondozást, korrigálni kell a Bologna-rendszert, s
sürgető feladat a pedagógusképzés megreformálása.

„Mindenki elismerni, a felsőoktatás jelenlegi állapota nem felel meg a kívánatosnak”

Bologna: döntési
szabadság
a szakcsoportoknak
– Mikor születhet meg az új felsőoktatási törvény?
– A javaslatok alapján átdolgozott, kiegészített koncepciót még
karácsony közigazgatási államtitkári értekezletre szeretnénk vinni,
így január első heteiben a kormányülés is elfogadhatja. Ezt követően február-márciusban történik
meg a törvény végleges szövegezése, áprilisban nyújtjuk be, s terveink szerint még a nyári szünet előtt
elfogadhatja a Parlament. Komoly
feladat a kapcsolódó jogszabályok
ki-, illetve átdolgozása. Miután
megszületik a törvény, egyes elemeit akár már 2011 őszétől hatályba lehet léptetni, illetve a 2012-es
költségvetést már ennek alapján
lehetne tervezni. A változások zöme aztán 2012. szeptember 1-jétől
indulhatna. Bizonyos esetekben
meg kell hagyni a szükséges felkészülési időt, ilyen például a felvételi követelmények módosítása.
– A pusztán hallgatóarányos finanszírozás nem tudta a minőség
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irányába befolyásolni a rendszert,
ezért az intézmények normatív finanszírozását a minőséget támogató elemekkel kívánja kiegészíteni a kormányzat. Hogyan kívánják
ezt megvalósítani?
– Teljes az egyetértés abban,
hogy a lineáris fejkvóta alapú finanszírozás egyáltalán nem a minőséget szolgálta, sem a hallgatók, sem
az oktatók szempontjából. Különösebb követelmények nélkül nagy
tömegben fölvett hallgatókat eredményezett, akikkel utána nem is
nagyon foglalkozott senki sem, az

Dux László
1954. május 11-én született
Szegeden. Nős, három gyermek
édesapja. 1978-ban summa cum laude
végzett szülővárosa orvosegyetemén,
1981-ben laboratóriumi szakorvosi,
1987-ben pedig biokémikusi diplomát
szerzett. 1985-ben sikeresen védte
meg az orvostudomány kandidátusa,
1989-ben az orvostudomány doktora
címet. 1973 óta dolgozik a Szegedi
Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Biokémiai
Intézetében, ahol 1993 óta
tanszékvezető. 1992 és 1997 között a
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi
Egyetem oktatási rektorhelyettese,
1993 óta vezeti a Biokémia, Biofizika,
Molekuláris és Sejtbiológia doktori
programot. Összesen több mint hét évet
kutatott és oktatott amerikai, angliai és
németországi egyetemeken. 1992 és
1998 között vezette a Központi Klinikai
Kémiai Laboratóriumot, illetve 1994ben Szent-Györgyi Albert-díjjal tüntettek
ki, eddig több mint húsz magyar, angol,
illetve német évfolyam választotta meg
legjobb előadójának.
1986 óta elnökségi tag a Magyar
Biokémikusok Egyesületében,
vezetőségi tag a Laboratóriumi
Diagnosztikai Társaságban, tagja az
MTA Elméleti Orvostudományi, illetve
Biokémiai és Molekuláris Biológiai
Bizottságának. A Magyar Tudományos
Akadémia Közgyűlésének választott
képviselője 2001-2007 között, 2003 és
2010 között a Magyar Orvosi Kamara
Etikai Kollégiumának elnöke. A
Professzorok Batthyány Köre tagja,
szegedi csoportelnöke, 2009-2010
között országos elnöke. 2010-től a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
felsőoktatási helyettes államtitkára.
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oktatás elszemélytelenedett. Sok
esetben nem is volt érdekes, hogyan és milyen pályára készül föl a
fiatal, amíg pénzt hoz az intézmény
konyhájára.
Elképzelésünk szerint nem helyes, ha ilyen mértékben ez dönti
el az intézmények létét. Az alapfinanszírozás 70 százalékát éppen
ezért valamilyen teljesítményhez,
de nem a hallgatói létszámhoz kötnénk. Szakmaspecifikus és képzés jellegét is figyelembe vevő mutatókkal a teljesítményhez kötötten osztanánk szét a forrásokat,
ebben is számítunk majd az érintett szakmai testületek javaslataira. A fennmaradó kétszer 15 százalékhoz a hallgatói létszám, illetve a tudományos teljesítmény
alapján juthatnának hozzá az
egyetemek, főiskolák.
Alapvető szándékunk ugyanis az
összecsúszott, homogenizálódott
rendszer diverzifikálása. A csúcsegyetemek így esetleg kevesebb,
de ambiciózus, tehetséges hallgatóval, kiscsoportos, akár tutoriális
rendszerben hozhatják ki növendékeikből a maximumot, nemzetközi
szintű tudományos, művészeti
eredményeket érhetnek el. A nagyobb tömeget képző intézményeknek pedig gyakorlatias, a munkaerőpiacon használható diplomát
kell biztosítaniuk. A korábbi erős főiskoláinkat próbáljuk tehát funkcionális módon újra megalkotni úgy,
hogy közben nem tesszük tönkre a
csúcsképzést.
– A nemzeti sajátosságok figyelembevételével a bolognai rendszert tartják irányadónak a felsőoktatásban, ugyanakkor annak felülvizsgálatát kezdeményezték.
Abban talán nincs is vita, hogy a
pedagógusképzést újra egyciklusúvá kell tenni. De mi lesz a többi
szakkal, szakcsoporttal?
– Míg korábban a Bologna-rendszert félremagyarázták idehaza,
mi az eredeti szellemét akarjuk
viszszaállítani. 2005-ben brutális
módon verték át ezt, nem törődve
a szakmai kifogásokkal. Mi lehetőséget adnánk arra, hogy az adott
szakcsoportok, oktatói közösségek eldönthessék, melyik oktatási
forma tűnik hatékonyabbnak az ő
területükön. Ahol működik, versenyképes tudást ad, folyhat to2010. december

Az új oktatásirányítás
nagy hangsúlyt fektet
a tehetséggondozásra

vább a két ciklus, de ahol kártékony, szenvednek tőle, ott visszatérünk az egy ciklusra. Az alapszinten is szeretnénk differenciálni: legyen egy inkább gyakorlatorientált
BA/BSc, mely a korábbi főiskolai
képzéshez hasonló, s a munkaerőpiacon használható tudást biztosít, illetve emellett épüljön ki a
mester- és doktori képzésre felkészítő, akadémiai jellegű alapképzés.
Érdekes egyébként ebből a
szempontból a tehetséggondozással, diákkörrel foglalkozó kollégák
álláspontja: ők kiállnak az egy ciklus mellett. A hallgatók sport-, művészeti, közösségi tevékenysége,
tudományos munkája tekintetében
ugyanis a harmad- és negyedév a
legproduktívabb, így a képzés mesterkélt megtörései nem kedveznek
sem a közösségeknek, sem az extra egyéni teljesítmények kibontakoztatásának. Ahol komoly tudományos utánpótlás-nevelés folyik,
ott nem nagyon szeretnék a formális kettéosztottságot megtartani.


Pintér M. Lajos

A matematika
és a való élet
Röst Gergely egyike a nyertes ERC-kutatóknak
Az Európai Kutatási Tanács (ERC) tudományos tanácsa Kezdő támogatások (Starting Investigator Grants) pályázatán öt Magyarországon élő pályakezdő kutatási tervére adott támogatást, köztük Röst Gergely matematikusnak, a SZTE Bolyai Intézet munkatársának.
A program három évvel ezelőtt
indult annak érdekében, hogy az
európaiak ellensúlyozhassák az
amerikai és távol-keleti tudóselszívást. A Starting Investigator
Grantsre olyan fiatal kutatók jelentkezhetnek, akik tíz éven belül szereztek doktori fokozatot, folyamatos
és önálló kutatómunkát végeznek,
és rendszeresen publikálnak; az
Advanced kutatóprofesszorok számára létesült. Bármely tudományterületen lehet pályázni, 2008-ban
kilencezer, az utóbbi két évben
majdnem három-háromezer terv érkezett be, a győztes négyszázat
ezek közül választották ki. A legjobb kutatási pályázatok készítői
egy brüsszeli szóbeli interjún mutatták be eddigi szakmai pályafutásukat és témájukat egy húszfős
összeurópai bizottság – tizenöt professzor és öt EU-s tisztségviselő –
előtt. A döntőbe jutottak közül ennek alapján választották ki a győzteseket, akik között megosztják az
580 millió eurós támogatást.

Az első kelet-európai
ERC-nyertes fiatal kutató matematikus
Idén harminckilenc nemzet kutatói nyújtottak be pályázatot, a
2873 kutatási terv közül a következő öt évben 427 valósulhat meg;
köztük öt hazai kutatóé, Csonka
Szabolcs és Simon Ferenc fizikusoké (BME), Vankó Györgyé (MTA
KFKI), valamint Szegedről Röst
Gergely matematikusé és Szakács
Gergely orvosé (MTA-SZBK).
Ezzel a Bolyai Intézet MTA-SZTE
Analízis és Sztochasztika Kutató2010. december
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pályázat e kettő kombinációja” –
vázolja fel a témáját a kutató. (Röst
Gergely a Szabadegyetem –
Szeged sorozatban Matematikával
a járványok ellen címmel a fertőzések modellezéséről és modellezhetőségéről tartott előadást november 17-én.)

Járványtan
és matematika

csoportjának tudományos munkatársa az első magyar, sőt kelet-európai matematikus, aki elnyerte az
ERC Starting Investigator Grantet,
és a Szegedi Tudományegyetem első olyan kutatója, akit az Európai
Unió legrangosabb kutatói pályázata támogat. „A matematikai nagyhatalmak – franciák, németek, angolok és olaszok – szerzik meg a
kutatási támogatások általában 80
százalékát, a maradék jut az öszszes többi országnak. Nagyon kemény a verseny e tekintetben, tényleg csak azt nézik, hogy melyik a
huszonöt legjobb azon a tudományterületen” – mondta Röst Gergely.
A díjazott tudósok munkaidejük
legalább 30 százalékát a támogatott projektre kell fordítsák. „Ez egy
hatalmas elismerés, hiszen a legmagasabb nemzetközi szinten értékeltek, valamint óriási lehetőség
is. Arról szól ez a pályázat, hogy a
kiválasztott fiatal kutatók megvalósíthatják saját programjaikat, és
önálló kutatócsoportot szervezhetnek. A pályázat célja, hogy elősegítse önállóságukat, amire adott esetben évtizedeket kell várni. Egy
négyfős kutatócsoportot szervezek,
ami az általam kitűzött problémákon fog dolgozni” – beszél terveiről
a matematikus.
„A doktori cím megszerzését követően Kanadában lettem kutató.
Akkor még teljesen elméleti matematikával foglalkoztam, de a csoport, ahova kerültem, nagy része
járványterjedési modellekkel foglalkozott” – mesél Röst Gergely a kezdetekről. „A vezető professzor, Jian32

hong Wu az egyik heti kutatószemináriumra egy matematikai problémát hozott, ami az egyik modell
kapcsán merült fel, és amit megoldottam. Ez újabb kérdéseket vetett
fel és azok közül is volt olyan, amit
megoldottam, így egyre inkább bekapcsolódtam a járványmodellezési munkába. Amikor hazajöttem,
próbáltam ezt folytatni itthon is.”
A fiatal kutató nemcsak az elnyert támogatást illetően lehet úttörő. Az említett, tudományterületeken átívelő együttműködéseknek
még nincs igazán hagyománya Magyarországon, és az alkalmazott
matematika is gyakran háttérbe
szorult az elméletivel szemben. „A
pályázat négy anonim bírálója közül az egyik azt írta, azért támogatja a pályázatomat, hogy az alkalmazott matematika nagyobb teret
kapjon, mert úgy látja, hogy Magyarországon kevésbé van hagyománya annak, hogy a való életbeli
problémákat közvetlenül összekötik a matematikával” – tette hozzá
Röst Gergely.
Projektjének témája új típusú
járványterjedési modellek kidolgozása. „Nincs egy nagy feladat, hanem sok kisebb, ezek közül van elméleti matematikai is. A klasszikus
járványterjedési modellek évtizedek óta léteznek, ezeknek különböző módosításait alkalmazzák; de
van egy olyan jelenség, ami egy teljesen újfajta matematikai modellhez vezet. A pályázat egyik feladata
ennek elméleti kidolgozása, de
vannak olyan részek is, amelyek
gyakorlati alkalmazásról szólnak. A
2010. december

Röst Gergely Kanadában ismerkedett
meg a járványterjedési modellekkel

Bár az 1347–1351-es pestisben Európa lakosságának 45 százaléka, mintegy harmincmillió ember vesztette életét, csak az
1665–1666-os londoni bubópestis
idején kezdtek megbetegedési statisztikákat vezetni, ekkor még heti
jelentéseket. Az első járványtani
elemzés
Daniel
Bernoulli
(1700–1782) nevéhez kötődik, aki
azt vizsgálta, az akkoriban terjedő
kétféle himlő közül érdemes-e a
gyengébbel szándékosan megfertőznie magát az embernek ahhoz,
hogy a súlyosabb és halálos változatra immunis legyen. Sir Ronald
Ross (1857–1932) 1902-ben Nobel-díjat kapott a malária terjedési
mechanizmusának felfedezéséért,
amelynek során az ember- és szúnyogpopulációt követő matematikai modellt állított fel. Az

Röst Gergely
A SZTE Bolyai Intézet munkatársa
1977-ben született Nagykanizsán. A
nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium elvégzése után a SZTE matematika
szakára járt, amit kitüntetéses diplomával fejezett be 2004-ben. Doktori diszszertációját Periodikus funkcionál-differenciálegyenletek bifurkációelmélete
címmel 2006-ban védte meg Krisztin Tibor témavezetésével; 2008 óta az MTASZTE Analízis és Sztochasztika Kutatócsoport, az SZTE Bolyai Intézet tudományos munkatársa.
2006-ban köztársasági aranygyűrűt,
2007-ben MTA Bolyai Kutatói Ösztöndíjat kapott; továbbá az MTA Ifjúsági, a
Bolyai Matematikai Társulat Grünwald
Géza Emlék- és Fulbright kutató ösztöndíját (Arizona, State University) érdemelte ki. Röst Gergely a megyei másodosztályú Universitas SC Tanárképző csapatának igazolt labdarúgója. Két gyermeke van, Júlia és Vilmos.

1918–1919-es spanyolnátha-járvány (amelynek több áldozata volt,
mint az első világháborúnak, mintegy ötvenmillióan hunytak el) halálozási görbéjének elemzése már
egyértelművé tette, hogy a járvány
terjedése és lefolyása egyfajta mechanizmust követ, amely matematikai modellel leírható.
E modell segítségével megválaszolhatóvá válik számos kérdés. Egy
járvány elleni küzdelemben orvosságra vagy megelőzésre érdemes
többet költeni? Hány embert kell beoltani, hogy ne törjön ki egy megfertőződési hullám, és ők milyen csoportokba tartoznak életkor, szociális
körülmények vagy egészségi állapot
alapján? Mennyi orvosságra lesz
szükség a járvány teljes ideje alatt
(hányan fognak megbetegedni)? Miért ér véget hirtelen az influenzajárvány az iskolában, amikor még olyan
sok gyerek megbetegedhetne?
A 18. században az a legenda
járta, hogy az angol tehenészlányok nem kapják el a himlőt. A mítoszt Edward Jenner angol tudós
oszlatta el, felfedezte ugyanis, hogy
az állatok közelében dolgozók átestek az enyhébb lefolyású tehénhim-

lőn, így az emberekre veszélyes változattal szemben már immunitást
alakítottak ki. Ez vezetett az oltás
alapelvének felfedezéséhez (a vakcina a tehén latin elnevezéséből, a
Vaccából származik), amelyet a
mai napig alkalmaznak azzal a különbséggel, hogy a modern vakcinákban már olyan legyengített vagy
elölt kórokozók vannak, amelyek
beadása után a szervezet aktív immunvédettséget szerez a megbetegedéssel szemben.
A differenciálegyenletek bármilyen folytonosan változó fizikai vagy
biológiai rendszer viselkedését modellezni tudják, többek között azt,
hogyan terjed el egy populációban
egy-egy járvány. „Nagyon egyszerű,
ha kitör egy járvány, napról napra
vagy óráról órára feljegyezzük, hogy
mikor hány beteg van, így tulajdonképpen egy függvényt kapunk. Az a
kérdés, milyen az alakja. Vannak
bizonyos törvényszerűségek – milyen mechanizmus által terjed egy
betegség –, erre fel tudunk állítani
egy matematikai modellt. A járvány
kezdeti szakaszában ismerjük e
görbe elejét, ebből szeretnénk tudni megmondani, hogyan fog folyta-

A Bolyai Intézet oktatójának a
tudományos
kutatás mellett az utánpótlás-nevelés a szívügye, hallgatói is igen
sikeresek
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tódni, mikor éri el a csúcspontját,
az milyen magasan lesz, hányan
fognak megbetegedni, és a különböző stratégiákat alkalmazása –
például gyógykezelés, vakcinálás,
karantén, iskolák bezárása –, hogyan befolyásolja a görbét” – pontosít Röst Gergely.
Ha feltesszük, hogy egy járvány
által megfertőzött ember a betegsége ideje alatt a járvány kezdeti
szakaszában R0 számú további
megbetegedést generál, ebből az 1
+ R0 + R02 + … + R0n képlettel
számítható ki a fertőzések száma a
járvány kezdeti szakaszában. Ha ez
a R0 érték egynél kisebb (azaz egynél kevesebb embert fertőz meg), a
betegség nem tud elterjedni, ha
azonban nagyobb, akkor járvány tör
ki. Ezt az R0-t alapreprodukciós
számnak nevezik. Ennek segítségével meghatározható a közösségi immunitáshoz szükséges kritikus
szint is, azaz az egész populáció
hány százalékának kell immunisnak lennie ahhoz, hogy a járvány ne
terjedhessen tovább. Ez az 1918as influenza esetén 50-66%, a kanyarónál 92-94%. 1979-ben az
ENSZ hivatalosan is felszámolta a
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fekete himlőt, most a gyermekbénulás teljes megszüntetésén dolgoznak. (A védőoltás-ellenes megmozdulások éppen ezt a közösségi
immunitást veszélyeztetik az arányszám lecsökkentésével.)
Az SIR-modellnek nevezett matematikai formalizálás már egy járvány lefolyását szemlélteti. Ennek
változói: S (a betegségre fogékonyak, susceptible), I (a már megfertőzöttek, infected), R (a meggyógyultak, recovered). Az ezeket tartalmazó képletek számolnak továbbá az
emberek különbözőségeivel, a közösség zártságával vagy nyitottságával (azaz a járvánnyal össze nem
függő halálozásokkal és születésekkel), a naponta meggyógyultak számával, valamint a paraméterek változásával. Ezek alapján kiszámítható, hogy egy adott napon hány új fertőzésre lehet számítani (a már meglévőkön kívül) és az is, hogy a járvány várhatóan mikor tetőzik és múlik el. Ezeket az értékeket görbéken
ábrázolják. (E matematikai számítások járványtani alkalmazhatóságának iskolakönyvi példája az 1978-as
angol bentlakásos iskolában kitört
betegség lefolyása.) A fertőző betegségek terjedésénél azonban rengeteg más tényezővel kell számolni. A
demográfia és a migráció mellett a
fertőzési és terjedési mechanizmusok eltéréseivel, a megelőzési stratégiák (ebből is eredő) különbözőségeivel. Szintén nem egységes a járványok látens periódusa, figyelmet
kell fordítani a tünetmentesen fertőzőekre és a civilizáció fejlettségéből
adódó (e szempontból) hátrányokra:
a térbeli terjedés gyorsaságára, az
evolúcióval való versenyfutásra és a
populáció heterogenitására (strukturáltságára). A járványt elemző és
leíró matematikai modellt mindezek
figyelembevételével kell megalkotni.

A gyakorlati haszon
Ezek ismeretében „már csak”
azt kell megtervezni, hogyan lehet
csökkenteni az R0-t, vagyis az egy
ember által megfertőzöttek számát.
A matematikai képlet (azaz a betegség terjedése) különböző paramétereinek megváltoztatásával: csökkenteni kell a betegségre fogékonyak, azaz egy fertőző ember által
okozott új fertőzések számát (például vakcinálással), a betegség várható hosszát annak lerövidítésével
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(például gyógykezeléssel), illetve a
megfertőződés lehetőségét (például iskolabezárással, izolációval, forgalmas helyek kerülésével és a higiéniás szabályok betartásával). Először hihetetlennek tűnik a jóbarátparadoxon működési elve, amelynek lényege, hogyha véletlenszerűen kiválasztjuk emberek egy csoportját, másodikként pedig ezek
mindegyikének egy barátját, akkor
azt fedezhetjük fel, hogy a második
csoportbelieknek több barátjuk
van, mint az elsőnek. A jóbarát-paradoxon természetesen szintén alkalmazható a járványtani modellezésben, hiszen a legnépszerűbb és
vélhetően a legtöbb szociális kontaktust lefolytató személyek várható megbetegedési görbéje (és időpontja) valóban olyan ívű (és sokkal
korábbi), mint azt a matematikai
képletek alapján ki lehet számítani.
Röst Gergely munkája során járványtani szakemberekkel is együtt
dolgozik majd. „Más országokban
ez nagyon szervezetten működik.
Kanadában létezik egy országos
hálózat a járványterjedés modellezésére, amiben vannak matematikusok, az ottani közegészségügyi
intézet szakemberei, orvosok, biológusok, virológusok. Egy hálózatban dolgozva nagyon jól együtt lehet működni ilyen problémákon.”
A járványok terjedése számos
szempontból további kutatásokat
indokol. Röst Gergely tanítványával, Knipl Diánával egy nyolc európai országra kiterjedő felmérés
alapján felállította az influenza
korcsoportok szerinti modelljét,
amelyből további információkat lehetett levonni, többek között a veszélyeztetettek életkorára vonatkozóan. A nemrégiben tomboló
H1N1-influenzavírus matematikai
modelljének görbéje a járvány kitörésének napjaitól annak befejeződéséig a megbetegedések számát szinte teljesen pontosan előre tudta jelezni (itt az R0 értéke
1,3 volt).
E járványtani modellek több
más érdekes kérdés vagy felvetés
megválaszolásában is segítségünkre lehetnek. Ha megvizsgáljuk, hogy 2004–2010 között az
Amerikai Egyesült Államokban
hány influenzás megbetegedést regisztráltak, és ebben az időszakban hányan néztek utána a Google
keresőjében a betegségnek ezzel a
2010. december

A szegedi
kutató teljesítményét a
legmagasabb szinten is értékelik

hívószóval, s ezeket az adatokat
egy függvény két görbéjeként felrajzoljuk, az átfedés szinte teljesen
pontos, az eltérések csupán abból
adódnak, hogy a betegszámadatok
feldolgozása némi (napokban számolható) fáziskésésben van az
internetes rákeresésekkel szemben. (A magyarországi adatokat tekintve 2006–2010 között némi eltérés fedezhető fel, Röst Gergely
szerint ez annak tudható be, hogy
a hazai internet-ellátottság kisebb
arányú, mint az USA-ban.)
Szintén érdeklődésre adhat számot Robert Smith ottawai matematikai epidemológus vizsgálata,
amely a téma mosolyogtató volta
mellett a matematikai modellezés
rugalmasságát is prezentálja.
Smith a másfél hónapja indult The
Walking Dead igen népszerű amerikai sorozatban felvetett problémát – a civilizációt egy vírus okozta
járvány fenyegeti, amelynek során
a megbetegedettek zombivá változnak – modellezte. Írását a legrangosabb kanadai orvosi folyóiratban, a Canadian Medical Associaion Journalban publikálta, sőt
zombimodellezéseiből tudományos monográfia készül, melynek
egyik fejezetét éppen Röst Gergely
írja. Bár az internetes hoaxok terjedése nem modellezhető ezzel a járványtani matematikai képlettel, a
pletykázásé igen.


Szekeres Nikoletta

Rangsorok és listák
Itthon és külföldön is elismerik
a Szegedi Tudományegyetemen folyó munkát
Az Egyesült Államokban már komoly hagyományai vannak, s az elmúlt
években Magyarországon is egyre több, a felsőoktatási intézményeket
rangsoroló lista jelent meg. A kiadványok más-más szempontok alapján
értékelik az egyetemeken folyó oktatási és tudományos tevékenységet,
ami hasonló bennük – persze sok egyéb mellett –, hogy a Szegedi Tudományegyetem valamennyin előkelő helyen szerepel.

Helyünk a világban
A világ több mint ezer felsőoktatási intézményét értékeli tudományos és kutatási tevékenysége
alapján a sanghaji Jiao Tong Egyetem által 2003 óta elkészített rangsor. A 2010-es listát – ahogy a korábbi években is – a Harvard vezeti, a legjobb európai intézmény, a
University of Cambridge az ötödik
helyen áll, az első, nem angolszász
nyelvterületen működő intézmény
pedig a huszadik tokiói egyetem. A
rangsorba két magyar felsőoktatási intézmény került be: a Szegedi
Tudományegyetem mellett az ELTE,
mindkettő a 301-400. helyre. A két

hazai intézmény az európai egyetemek között a 124-168. helyen áll.
A hamburgi Die Zeit hetilap
1998 óta közli a német nyelvterület és a környező országok egyetemeit 34 szempont alapján összehasonlító listát. A rangsorban – német, osztrák, svájci, holland és
észak-olasz intézmények és a kolozsvári Babes-Bolyai mellett – két
hazai egyetem, az SZTE és a Semmelweis Egyetem (SE) szerepel.

Az SZTE BTK
„ezüstérmes” a Felvi
országos
rangsorán

A Felvi-rangsor...
Ami a hazai listákat illeti, a
HVG az Országos Felsőoktatási Információs Központtal együttmű2010. december

ködve hatodik alkalommal készítette el a Felvi rangsort. A 2010es év újdonságot is hozott, a hetilap Diploma 2011 különszáma a
hazai felsőoktatási intézmények
abszolút rangsorát is közli, ezt az
ELTE vezeti, a második pedig a
Szegedi Tudományegyetem. A karokat összevető listán az ELTE
BTK az első, a szegedi bölcsészkar a második, s az SZTE Általános Orvostudományi Kara is az
előkelő hatodik helyre került.
A kiadvány ismerteti az egyes
képzési területek rangsorait is. A
bölcsészképzések összevetésében az SZTE BTK a harmadik
helyre került, a rangsor készítői a
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szegedi anglisztika, germanisztika, magyar, romanisztika, szabad
bölcsészet és történelem alapszakot egyaránt az országos lista második helyére tették.
Az informatikai képzések rangsorában az SZTE TTIK a képzeletbeli dobogó második helyére került, az oktatók kiválósága alapján pedig a legjobb lett. A szegedi
jogi kar a tíz hazai intézmény között a negyedik helyre került. Az
orvosi és egészségtudományi
képzési területen az SZTE ÁOK az
SE ÁOK-val holtversenyben a legjobb, a szegedi gyógyszerészkart
pedig a hatodik helyre rangsorolták. Az oktatói kiválóságot vizsgáló listán szegedi fölény van: az
SZTE GYTK az első, az ÁOK a második.
A pedagógusképző intézmények között az összesített és az
oktatók kiválósága alapján készült rangsorban is az SZTE
JGYPK áll az élen. A természettudományi képzőhelyek között az
SZTE TTIK összesítésben „bronzérmes” lett, s a hallgatók kiválósága alapján a második helyre került.

...és a
Heti Válasz-lista
A Heti Válasz és a CEMI
(Central European Management
Inteligence) által hatodik alkalommal elkészített felsőoktatási rangsorban az SZTE informatikai, jogi
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és kommunikációs képzése is kiválóan szerepelt. A szakemberek
mindhárom szegedi képzést a
képzeletbeli dobogó második fokára helyezték, s akadt olyan
részterület is, melyen „aranyérmes” lett az SZTE.
A Heti Válasz 2005 óta a nyilvánosan elérhető statisztikák és a
leendő munkáltatók, valamint a
fejvadászcégek véleménye alapján minden esztendőben elkészíti
felsőoktatási rangsorát. Az értékelésnél figyelembe veszik a túljelentkezést, a diák-tanár arányt, az
oktatói kar összetételét, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK) elért eredményeket és a tipikus foglalkoztatók,
munkaerő-közvetítők véleményét.
A hetilap idén hét képzési területről (gépészmérnöki, idegenforgalmi, informatikai, jogi, kommunikációs, közgazdász és orvosi) közölt
értékelést, ezek közül ötben érintett az SZTE.
Az informatikai képzések rangsorában az SZTE TTIK – a Műegyetem mögött – újra az előkelő
második helyet szerezte meg, az
oktatói összetételt vizsgáló részterületen – ez a tudományos fokozattal rendelkező tanárok arányát
reprezentálja – pedig az országban a legjobbnak bizonyult.
Az állam- és jogtudományi képzőhelyek között továbbra is magabiztosan őrzi vezető pozícióját az
ELTE és az SZTE jogi kara. A szegedi kar – a TTIK-hoz hasonlóan –
többek között kiváló oktatói ösz2010. december

Szegeden a
gyakorlati
képzés is
igen erős

Az SZTE ÁOK
a legjobb
orvoskar
hazánkban

szetételének is köszönheti – jó
eredményét, s az OTDK-eredményeket tekintve is ezüstérmes
lett.
A 2009-es rangsorhoz képest
egy helyezést javított az SZTE a
hazai kommunikációs képzőhelyeket felvonultató listán. A szegedi bölcsészkar az oktatói összetétel és a foglalkoztatói visszajelzések alapján is a harmadik a rangsorban szereplő tizenhét intézmény között.
A Heti Válasz rangsorában szereplő huszonöt hazai közgazdászképzést nyújtó intézmény közül
az ötödik legjobb lett az SZTE
GTK. A kar tavaly még a lista második helyén szerepelt, a visszaesés oka a túljelentkezési arány
csökkenése, a fejvadászok véleménye azonban a tavalyihoz képest javult a Szegeden végzettekkel kapcsolatban. Az általános orvosi képzések értékelésénél a hetilap az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan idén sem hozott nyilvánosságra rangsort, megállapítása
szerint mind a négy hazai egyetemen egyaránt magas színvonalú
oktatás folyik. A nyilvánosságra
hozott adatok szerint azonban az
orvoskarok közül az SZTE ÁOK-n a
legkedvezőbb a tanár-diák arány,
és a tudományos diákköri munkát jellemző mutatószám is a szegedi hallgatóknál a legjobb.
F. J.

A 430 éves universitas
Szegeden is ápolják Báthory István örökségét
Lassan 430 éves múltra tekintenek vissza egyetemünk eszmei-szellemi
előzményei. Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király és litván nagyfejedelem 1581. május 12-én bocsátotta ki a kolozsvári egyetemet megalapító oklevelét. Az SZTE szenátusának 2007. évi döntése értelmében
ide vezeti vissza gyökereit a szegedi universitas is, hiszen mint ismeretes,
a trianoni békediktátumot követően, 1921-ben a Tisza-parti városban talált új otthonra az Erdélyből elűzött intézmény.

A kolozsvári egyetem 1581 és
1872 közötti történetének legújabb kutatási eredményeiről Varga Júlia, az ELTE Levéltár igazgatóhelyettese tartott előadást 2010
májusában azon az ünnepségen,
melyet évről évre az egyetemalapító Báthory Istvánra emlékezve rendez meg a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Akadémiai Bizottság. Az Európa-szerte ismert és elismert kutató a már elkészült, hamarosan megjelenő szegedi egyetemtörténeti monográfia kéziratának egyik szerzője.

Kollégium és akadémia Kolozsváron
Varga Júlia elmondta: az újkorban a reformáció-ellenreformáció
küzdelme nyomán az európai felsőoktatási rendszer forradalmian
átalakult. Európa egy nagy egyetemalapítási korszakot élt át: a

protestáns egyetemek mellett az
új katolikus egyetemek alapításában a jezsuiták játszották a főszerepet. Nem csoda, hogy Báthory
István erdélyi fejedelem a kitűnő
iskoláiról Európa-szerte elismert
jezsuiták segítségét kérte egyetemalapítási elképzeléseinek megvalósításához. A jezsuitákat Báthory 1579-ben telepítette le Kolozsmonostoron, ahol 1580-ban kezdték meg a tanítást két gimnáziumi
osztályban. Báthory a tervbe vett
akadémiájának működését Kolozsváron képzelte el, azonban Kolozsvár ebben az időszakban Erdély egyik legnagyobb unitárius
központjának számított, ahol a jezsuiták betelepítését nem fogadták szívesen.
„A kolozsvári jezsuita kollégium
és akadémia megalapítása két lépcsőben ment végbe. Báthory az első
alapítólevelét 1580-ban írta alá, létrehozta a Jézus Társaság kolozsvári
kollégiumát és akadémiáját. A je-

Az egyetemalapító fejedelmek
szobra a
Nemzeti Emlékcsarnokban
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zsuiták kolozsvári akadémiájának
végleges alapítólevele 1581-ben
született meg, és ebben az évben
költöztek Kolozsvárra a szerzetesek. Báthory fejedelem szeme előtt
egy olyan tanintézet képe lebegett,
amely az egyház és az állam számára egyaránt képez szakembereket.
Ezért biztosította a tanintézet egyetemi rangját, felruházta a tudományos fokozatok – baccalaureusi,
magiszteri és doktori címek – adásának jogával” – ismertette az alapítás részleteit a szakember. Megtudtuk: a Báthory megígérte, hogy
alapításának szentesítését szorgalmazni fogja a Szentszéknél, hogy a
„kollégium minden tekintetben bírja
egy valódi egyetem kiváltságait.”
1581-ben kolozsvári működésük
megkezdésekor a jezsuiták még
nem akadémiai szinten kezdték el
az oktatást, hanem ennek megalapozásául kiépítették a teljes, hatosztályos gimnáziumi ciklust. Csak
1585-ben került sor az akadémiai
tagozat megnyitására. Az uralkodó
halálával (1586) a jezsuiták elveszítették legfőbb támaszukat, és az
1588-as medgyesi országgyűlésen
a protestáns rendek kimondták
száműzetésüket Erdélyből. A jezsuiták azonban hamarosan visszatértek Erdélybe, 1595-ben a gyulafehérvári országgyűlés ismét megengedte működésüket, és 1598-ban
újból elkezdték a felsőfokú képzést
két bölcsészeti és egy teológiai tanszéken. 1603-ban ismét kénytelenek voltak elhagyni Erdélyt, azonban még ugyanebben az évben rövid időre visszatértek Kolozsvárra,
de ekkor már nem volt idejük a felsőfokú képzést újbóli beindítására,
1605-ben végleg bezárultak mögöttük Kolozsvár kapui.
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Egy intézmény
hányattatásai
„Noha Báthory István kérte XIII.
Gergely megerősítő oklevelét kolozsvári egyetemalapítása számára, a pápai jóváhagyás végül elmaradt. A kérdés az, hogy a 16. században a pápai megerősítő oklevél
hiánya befolyásolta-e egy felsőfokú
tanintézet egyetemi létének legitimációját. A középkori egyetemek
kettős, uralkodói és pápai kiváltságlevéllel rendelkeztek. A reformáció utáni egyetemalapításoknál
azonban már nem érvényesült a
kettős megerősítés elve. A katolikus egyetemeknél azonban még
szokásban volt a pápai megerősítés kérése. A szentszéki jóváhagyásnak azonban már nem volt legitimáló ereje, inkább formális jóváhagyásnak tekinthető” – véli a
kutató.
A jezsuiták régi helyükön,
Kolozsmonostoron 1618-ban újra
megnyitották tanintézetüket, de
tiltva volt számukra a felsőfokú
képzés. A szerzetesek 1660-ban a
török portyázások miatt kénytelenek voltak Kolozsmonostorról beköltözni a városfallal védett Kolozsvárra.
1690-után a Habsburgok kezére
jutott Erdélyben a kolozsvári jezsuiták pozíciója megváltozott: Lipót
császár jelentős javakat adományozott nekik. A 95 esztendei kényszerszünet után a jezsuiták 1698ban újra megnyitották kolozsvári
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akadémiájukat, a filozófia oktatásának elkezdésével. Akadémiájukat egyértelműen a Báthory István
alapította egyetem utódjának tartották, a jogfolytonosságot magától
értetődően vállalták és hangsúlyozták – derül ki a legújabb kutatásokból.
„A kolozsvári akadémia oktatási
profilja némileg különbözött a többi
jezsuita akadémiáétól. A rend sajátos erdélyi helyzete miatt itt nem a
teológiai képzésre helyezte a fő
hangsúlyt, hanem a világi képzésre. Az 1712-ben elindított a teológiai képzést a csekély számú növendék miatt 1726-ban 'visszafejlesztették'. Annál nagyobb figyelmet
fordítottak a bölcsészeti képzésre:
ennek elvégzésével szerezhettek
megfelelő ismereteket, műveltséget a világi, közéleti pályára készülők. Ezzel tehették vonzóvá akadémiájukat, akár a protestánsok számára is. Ezért a jezsuiták a bölcsészkart felfejlesztették, a szokásos három tanár helyett öt profeszszort oktatott” – mondta Varga Júlia.

Birodalmi universitasból klasszikus
tudományegyetem
1753 őszén a kolozsvári akadémiát Mária Terézia birodalmi egyetemnek ismerte el, és megengedte
az universitas cím használatát. A
képzés sokkal nyitottabb szellemi2010. december

A kolozsvári
BabesBolyai Tudományegyetem is a Báthory-féle
universitas
utódjának
vallja magát

ségű, gyakorlatibb lett. A bécsi udvar a kolozsvári jezsuita akadémia
teljes szerkezetű egyetemmé fejlesztése mellett döntött. Ennek az
elképzelésnek megfelelően történt
a teológiai kar felfejlesztése igazi
egyetemi fakultássá 1767-1768ban. A jezsuiták azonban már nem
érhették meg akadémiájuk teljes
szerkezetű egyetemmé fejlesztését, mert XIV. Kelemen pápa 1773ban feloszlatta a szerzetesrendet.
„Kolozsváron a jezsuita rend felszámolásakor olyan jól felszerelt,
nagyszabású iskolaegyüttes maradt utánuk, hogy az új elképzelés
szerint a bécsi udvar itt akarta
megszervezni az ország második
egyetemét. Az eddig működő filozófiai és teológiai kar mellé Mária Terézia 1774-ben elrendelte a jogi
kar, majd 1776-ban már az orvosi
kar felállítását. Az uralkodónő
1776-ban a korszerűbb oktatási elveket valló piarista rendet kérte fel
a kolozsvári universitas vezetésére.
A bécsi udvar koncepciója azonban ezekben az években többször
és gyorsan változott. II. József felsőoktatási reformjában birodalma
minden országának egy egyetemet engedélyezett. Ennek megfelelően 1784-ben eltörölte a kolozsvári intézmény universitas címét,
és azt Lyceum Regium Academicum (Királyi Akadémiai Líceum)
rangra minősítette vissza” – vázolta a 18. század végének történéseit az ELTE Levéltár igazgatóhelyettese.
A 19. század első felében az állami irányítás alá került kolozsvári
akadémiai líceum három fakultással, jogi és bölcsészeti karral, valamint Orvos-Sebészeti Intézettel
rendelkező főiskolaként működött
1848-ig. Az 1848-as forradalom és
szabadságharc leverése után az
osztrák kormányzat megszüntette
a kolozsvári jogi kart és a bölcsészkart. A királyi líceumból 1849 után
csupán az Orvos-Sebészi Tanintézet maradt meg teljesen független
intézményként, amely az 1863ban Kolozsváron ismét létrehozott
jogakadémiával együtt alapját képezte az 1872-ben felállított, az országban másodikként megszervezett klasszikus tudományegyetemnek.


Pintér M. Lajos

Ahol tudás
és szándék találkozik
A szegedi felsőoktatás kilencven éve
„Aki nem ismeri az adott (munka)hely történetét, az nem tud a jövőbe tekinteni” – mondja Mészáros Rezső, az integrált SZTE első rektora. Ennek
a gondolatnak a szellemisége az egyetem egészére érvényes kell, hogy legyen, idén pedig megkülönböztetett jelleggel: 2010-ben ünnepli a szegedi
felsőoktatás kilencvenedik, az integrált SZTE pedig tizedik évfordulóját.

A kezdetek
Sokáig vita tárgyát képezte, hogy
meddig vezethetők vissza a szegedi
felsőoktatás gyökerei, 2007-ben az
SZTE szenátusa által hozott döntés
értelmében azonban lezárult az
egyetemtörténeti vita: a Szegedi Tudományegyetem a Báthory István
alapította kolozsvári jezsuita kollégium szellemi örökösének tekintendő. Az 1581-ben alapított intézmény működése ugyan nem volt folyamatos, de valamilyen jellegű felsőoktatás szint mindig folyt az erdélyi városban. 1872 novemberében
nyílt meg – Magyarország második
tudományegyetemeként – a kolozsvári (1881-től Ferenc József) egyetem, az SZTE elődje.

Szeged egyetemalapítási igényét több alkalommal is elutasították – nagyrészt anyagi okok miatt.
A város ígéretet kapott arra, hogy
noha Debrecen és Pozsony városával ellentétben nem kapta meg az
engedélyt az egyetemalapításra,
az ország második műegyetemét
itt létesítik majd. Az első világháborút követő időszakban viszont,
amely az oktatási rendszernek
sem kedvezett, 1921-ben a kolozsvári egyetemet ideiglenesen Szegedre helyezték, mivel az időközben Romániához csatolt Erdélyben
ellehetetlenítették a magyar nyelvű oktatást és vizsgáztatást. A kolozsvári professzorok nagy része a
Tisza-parti városba költözött, ahol
igyekeztek a lehetőségekhez ké-

Az SZTE professzori kara a 2010-es
tanévnyitón
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pest megfelelő körülményeket biztosítani az oktatáshoz. Szeged régi
vágya, hogy egyetemi város legyen, teljesült, még ha a döntés
értelmében csak ideiglenesen is.
Természetesen nem ideális, inkább csak átmeneti állapotnak tekintette a kolozsvári testület is a
helyzetet. Menyhárth Gáspár, az
egyetem első szegedi rektora így
beszélt az átadási ünnepségen:
„Az egyetem egyéniségét keletkezése adja, a szellem, amely benne
életre kel, s amelyet terjeszt; tanári kara, amely a tudományt sajátosan műveli és közvetíti, az ifjúság,
amely a légkörében nevelkedik, s
amelynek révén az egyetem szelleme az életbe átültetődik; múltja,
hagyományai és haladásának irá39

nya; mindez a maga egységében
és nem a geográfiai hely; nem az
épületek, felszerelések és berendezési tárgyak.”

„Izzig-vérig
saját egyetem”
Egészen 1940-ig tartott ez az
ideiglenes időszak – akkor tért
vissza Kolozsvárra a Ferenc József
Tudományegyetem –, Szeged pedig az időnként fellépő súlyos finanszírozási gondok ellenére egyre jobban alkalmazkodott az egyetemi város szerepköréhez. A szegedi felsőoktatás – az egyeteminél szélesebb, átfogóbb oktatási
rendszer – kezdete azonban nem
a kolozsvári egyetem ideiglenes
áthelyezésére
datálódik:
az
1928/29-es tanév az első, amikor
Klebelsberg Kunó létrehozta az
egyetemmel kooperált polgári iskolai tanárképzést. A kolozsvári
egyetem visszatérésének idejére
tehát már kialakult egy olyan kulturális és szellemi közeg a Tiszaparti városban, amely szinte
egyértelműsítette az egyetem létjogosultságát: 1940-ben alapították meg a Horthy Miklós Tudományegyetemet, élén Szent-Györgyi Albert rektorral. Így jogilag
ugyan nem, de szellemileg mindenképpen testvéregyetemének
tekinthetjük a szegedinek a kolozsvárit, amit a Nobel-díjas tudós
így fogalmazott meg: „Mi egy
törzsnek vagyunk két hajtása. (…)

Az egyetem pedig most már izzigvérig Szegednek saját egyeteme
leszen.”
Szent-Györgyi azt is kimondta, a
szegedi egyetem egyik fontos célja,
hogy „a nagy magyar Alföldnek
szellemi központja legyen”.
Ez a cél – noha az intézmény
számos változáson ment keresztül
az elmúlt évtizedekben – természetesen változatlan maradt: az
1945-től Szegedi Tudományegyetem, majd 1962-től József Attila
Tudományegyetem és az orvostudományi egyetem – hasonlóan a
többi, a városban működő intézményhez – ugyanezt a szellemiséget képviseli.

Mészáros
Rezső akadémikus, az
integrált
SZTE első
rektora

Új évezred, új korszak
Az idő múlásával azonban úgy
tűnt, a működési széttagoltság
számos problémát felvet a szegedi felsőoktatási intézményekben.
Röviddel a rendszerváltás után
jött létre a Szegedi Felsőoktatási
Tanács, azzal a céllal, hogy „a sikeresebb együttműködés érdekében” összehangolja az egyes egységek oktatási és szervezési feladatait. A kilencvenes években
számos kezdeményezés ebbe az
irányba mutatott: ilyen a JATE BTK
és TTK megállapodása a JGYTFfel (Juhász Gyula Tanárképző Főiskola) a közösen indítandó képzésekről; vagy az SZFSZ (Szegedi
Felsőoktatási Szövetség) mint az
integráció első fázisának létrejötte is.

Szent-Györgyi Albert
1937-ben
szegedi kutatásaiért
kapott Nobel-díjat

Az újabb mérföldkő tíz évvel ezelőttre datálódik: ekkor történt meg
a szegedi és hódmezővásárhelyi felsőoktatási intézmények egyesítése
Szegedi Tudományegyetem néven.
„2000. január elsején az integrációval olyan új intézmény jött létre,
amely nemcsak szerkezetében,
mennyiségében új, de új szemléletet, gondolkodást, stílust kíván a
működtetés szinte valamennyi területén” – vallja Mészáros Rezső, a
JATE utolsó és az SZTE első rektora.
„Az integrációt előkészítő időszakban voltak hasznos és fölösleges viták. Ez egy időszakra esett a bolognai folyamat tervezésével. Tíz év
távlatából visszatekintve az a véleményem, szinte csoda, hogy ebbe a
hihetetlen terhelésbe a magyar felsőoktatás akkor nem roppant bele.”
Ami a szegedi helyzetet illeti, az
egykori rektor viszont úgy véli, nagyon sok múlt azon, hogy megalakították az SZFSZ-t: „itt békében, értékmegőrzéssel történt meg a változás” – mondja. És bár így sem ment
minden gördülékenyen, hiszen a Tanulmányi és Információs Központ
(TIK) megépítése kapcsán is voltak
viták, evvel kapcsolatban azonban
ma már mindenki elismeri, hogy az
épület, amely az „egyetem szíve”, az
intézmény nélkülözhetetlen részévé
vált. Egy évtized távlatából a sok ellentmondás ellenére is el lehet
mondani, hogy maga az integráció
szükséges lépés volt. Ami pedig a
jövőt illeti, Menyhárth Gáspár szavait vesszük kölcsön: „az 1921. szeptember 1. Szeged város egyetemi
tanéveinek bizonyára sok századot
megnyitó elseje”. Így legyen.
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Ötéves
az SZTE Alma Mater
Biztos alapokon nyugszik a szegedi alumni-szervezet
A 2010. december 5-én ötéves SZTE Alma Mater megalakulásával a korábban karonként szeparáltan működő öregdiák-csoportok mellett létrehozta
az összegyetemi végzett hallgatói baráti kört, és mára – biztos alapokon nyugodva – számos szolgáltatást és lehetőséget kínál az SZTE vagy jogelőd intézményei összes jelenlegi és végzett hallgatója, valamint oktatója számára.

Az alma mater az iskola, egyetem régi diákos elnevezése, tápláló
anyát jelent; a SZTE-n működő szervezet minden tekintetben rászolgál
nevére. „2005-ben, a ROP-3.3-as
projekt indulásakor az SZTE Alma
Mater létrehozásával az volt a célunk, hogy keretet biztosítsunk.
Olyan teret, amely minden egyes, az
egyetemen tanulmányokat folytató
hallgató számára lehetőséget nyújtó, közösséget építő kezdeményezés lehet” – mondja Görög Márta
hallgatói és közkapcsolati igazgató.
A projekt lezárulását követően a
finanszírozást és az akkori célkitűzések megvalósulását intézményi
és saját keret tette lehetővé, illetve
a SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. hat-

hatós segítsége, mely cég ekkoriban az egyetem arany fokozatú támogatója volt. „A jelenleg futó
TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0015-ös
pályázat lehetővé teszi a már elmondhatóan biztos alapokon nyugvó SZTE Alma Mater további fejlesztését, hiszen sikerült megszilárdítanunk eszmeiségét az egyetemen
és az itt végzett hallgatók körében”
– teszi hozzá Görög Márta.

Már a végzős hallgatók is taggá
válhatnak

Különleges
szegedi szervezet
A SZTE-n működő szervezetet
nem a klasszikus kereteken belül
kell elképzelni, hiszen az egyete2010. december

men és jogelőd intézményeiben
végzett hallgatókon túlmenően az
SZTE Alma Mater az egyetem dolgozói és valamennyi polgára számára elérhető, sőt már a végzős
hallgatók is taggá válhatnak; a tagságok ilyetén szinteződése nem jellemző a hagyományos szervezetekre.
A külső, a többi felsőoktatási intézménytől és az Educatio Kft. részéről érkező visszajelzések azt mutatják, hogy szervezetileg, jogilag és
stratégia szempontjából is különleges a SZTE öregdiák baráti köre; ennek eredményeképpen már nem
alapkérdések és -feladatok megoldása a cél, hanem a fejlesztés és továbbfejlesztés. „Ez a társadalmi és
41

Az egyik cél
a munkaerőpiaccal való
kapcsolattartás

technikai változások eredménye, hiszen ma már számos olyan virtuális
tér létezik, amely közösséggé tudja
kovácsolni azokat a hallgatókat is,
akik egyetemi évek alatt nem voltak
egy csoport tagjai. A kreditrendszer
bevezetésével a korábbi egyetemi
mikroközösségek megszűntek és
nincsen olyan intenzív összetartó
erő, amivel a csoport bírt. Az SZTE
Alma Maternek ezzel a kihívással
kellett szembesülnie és megküzdenie” – mondja Görög Márta.
A virtuális közösségépítést segíti
a honlap továbbfejlesztése és a tervezett elektronikus évkönyvek létrehozása. „Adatbázisunk szerint
kétezer–kétezer-ötszáz regisztrált
felhasználónk van, a különböző közösségi site-okon (Iwiw, Facebook)
nyolc–tízezer fős csoportot tudunk
tájékoztatni. Elég komoly létszámmal rendelkezünk” – árulja el Bolgár Zsolt, az Universitas-Szeged
Nonprofit Kft. ügyvezetője. Majd
hozzátette: „Megpróbáljuk átirányítani őket a honlapra. Azok, akik
egy-egy közösségi oldalhoz szok42

tak, nem fogják felváltani tevékenységüket az SZTE Alma Materére, de
elképzelhető, hogy elkövetkezik az
az idő, amikor vissza kell kacsintani az egyetemre. Erre szeretnénk kiélezni ezt a lehetőséget, továbbá a
különféle egyetemi szolgáltatások
révén megtartani e közösséget.”
Az Alma Mater-szolgáltatások bővítése részben az SZTE Karrier Irodával közösen történik. A cél a végzettek munkaerőpiacra segítése, közösségépítés és -szilárdítás a szabadidős rendezvények révén, valamint olyan bázis létrehozása, amelyhez mindig visszatérhetnek. „Tudatában vagyunk annak, hogy e kihívásokon túlmenően a mikroközösség
hiánya, a szabályozási háttér bizonytalansága, illetőleg az aktivitás hiánya mellett komoly kihívás, hogy a
hallgatók, amikor kezükhöz kapják
diplomájukat, elsősorban a munkaerőpiacra lépés nehézségeivel szeretnének megküzdeni. Hosszú éveknek kell eltelniük ahhoz, hogy viszszatérjenek alma materükhöz. Szolgáltatáscsomagunkat ennek megfe2010. december

lelően szeretnénk felépíteni, ennek
keretében kerül sor a hagyományosnak mondható rendezvényeink mellett újabbak propagálására” – számol be az Görög Márta az eddigi tapasztalatokról.
A Szegedi Tudományegyetemen
végzett, mára középkorú és idősebb generáció feltérképezésének
és a velük való kapcsolattartás
megszervezésének kérdése időnként némi fejtörőt jelent. Mivel e
korosztály nem feltétlenül használja napi szinten az internetet, az
egyetemi adatbázis e célú felhasználása pedig jogi és adatvédelmi
akadályokba ütközhet, e végzett
hallgatók számbavétele egyelőre
nem megoldott. Az Y-generációnak
nevezett
korcsoport
(az
1982–1995 között születettek) miatt azonban szükséges az internetes jelenlét, hiszen e fiatalok jobbára már csak telekommunikációs
eszközökön keresztül tartják a kapcsolatot.
A minél hatékonyabb (együtt)működés érdekében az egyetem karai is részt vesznek a munkában. „A
program menedzsereiként, a lehető
legjobb eredmények elérése érdekében workshop keretében időről
időre megkeressük a kari képviselőket, hogy a közös célok kitűzése révén feladatainkat minél jobban
megfogalmazzuk” – így az igazgató.

Több stratégia
a tagok „toborzására”
Az újabb SZTE Alma Mater-tagok
toborzása kettős stratégiát kíván.
Az öregdiákok mellett a most végzősök idekapcsolása szintén igencsak fontos feladat, az utolsó évesek számára több szolgáltatás (tréningek, tanácsadások, állásbörze)
jelenleg is elérhető. Kérdés, mikor
lenne célszerű a körükben népszerűsíteni a szervezetet (e célt szolgálja a Végzős Est), hogyan és mivel lehetne érdekeltté tenni őket a
részvételben. Bolgár Zsolt elmondta, tavasszal indul az első kommunikációs kampány, mely éppen ezt
célozza, a szükséges továbbfejlesztések egy szakasza ugyanis már
március–április környékére lezárul.
„A legfontosabb része az online fejlesztés. A workshop arról szól, hogyan valósítható meg a fejlesztés
az SZTE végzettjei között, a kulcs

ugyanis az, hogyan lehet elérni,
megszólítani, itt tartani őket, és valamilyen módon kommunikálni velük. Generációs kérdéseket feszegetünk, mert a szolgáltatás jellege
hasonlítana a közösségi oldalakéhoz, de természetesen nem szeretnénk azzá válni.” A diplomával
együtt mindenki SZTE Alma Matercsomagot kap kézhez, amely részletes tájékoztatást tartalmaz a tagság előnyeiről, és melynek révén lehetőség nyílik ennek kialakítására.
A hírlevél-szolgáltatás is ritka tájékoztatókra szorítkozna, hiszen a
szervezet tagjait dömpingszerűen
elárasztó levelek idővel érdektelenséget válthatnának ki.
A már végzettek számára számos szolgáltatás érhető el, többek
között segítségnyújtás évfolyam-találkozók szervezésében, illetve családi vagy tudományos rendezvények. Ezek révén nemcsak a SZTE
régi hallgatói, hanem azok közvetlen hozzátartozói is ismeretséget
köthetnek. A virtuális rendszer fejlesztése további kapcsolatok kialakulását és az egymástól földrajzilag távol élők kommunikációját is
segítik. „Az Alma Mater-tudat hagyományozódik, mondhatni, apáról
fiúra száll, hiszen az Alma Mater a
közösséget sokkal tágabb körben
éli meg. Korábbi évfolyamtársak
gyermekei találkoznak, sokan
egyetemi fenntartású óvodába
vagy iskolába járnak. Vannak olyanok közöttük, akik az Alma Matertagú szülő után az egyetemi Alma
Materbe nyertek felvételt, és ma

már megbecsült tagjai az egyetemi
hallgatótársadalomnak” – sorolja
Görög Márta.
Mivel a szolgáltatások egységesek, és az Alma Mater szoros együttműködést tart fenn az SZTE Karrier
Irodával, a végzős hallgatók számára ugyanannyira nyitottak a lehetőségek a szolgáltatások, tréningek és
tanácsadás területén, illetve állásbörzéken való megjelenést illetően,
mint az öregdiákoknak. „Az állásbörzén megjelenő cégek képviselőinek jelentős része – akár a tulajdonosi szerkezetet, akár a vezető tisztségviselőket, akár a munkavállalókat tekintjük – itt végzett. E gyakorlat folytonossága érdekében hoztuk
létre az Alma Mater Díjat, amelyet
az őszi programon részt vevő, legtöbb hallgatót foglalkoztató gazdasági társaságnak adunk át. A Magyar Tudomány Ünnepe keretében
tartottunk már olyan rendezvényt,
ahol nálunk végzett, a munkaerőpiacon elhelyezkedett és nevet szerzett
hallgatóink tértek vissza tudományos előadások keretében népszerűsíteni azt a szakterületet, amelyen
tevékenykednek. Terveink között
szerepel e kapcsolat még szorosabbra fonása, hiszen e két célcsoport (a
jelenlegi és a végzett hallgatók) találkozására nyílhat lehetőség azon ismertető előadások révén, amelyet
azok tartanak, akik a területükön sikerrel elhelyezkedtek. Reményeink
szerint ez nemcsak a kialakulásra,
hanem ezen kapcsolatok megszilárdulására is lehetőséget nyújthat” –
összegzi Görög Márta.

Számos
szolgáltatást nyújtanak hallgatóknak és
friss diplomásoknak
is

Tagsági kártya
és magazin

A TIK-ben
ünnepelték
az SZTE Alma Mater
ötödik születésnapját

Az SZTE Alma Mater megalakulásakor létrejött honlapon azonnal sor
került az első regisztrációkra. A tervezett tagsági kártyát – mely a kedvezményrendszer igénybevételére
jogosít fel – az ötéves évforduló alkalmából bocsátják ki minden regisztrált tag részére. „Az Alma Mater-tagsági kártyának többféle üzenete van. Egyrészről szimbolizálja az
egy közösséghez való tartozást, ami
az Alma Mater alapgondolatában is
megjelenik. Másodsorban szeretnénk olyan szolgáltatásokat biztosítani, amelyek egy része egyetemi,
másikat viszont az egyetemmel
szerződéses viszonyban álló partnerek nyújtják. Jelenleg is biztosított,
hogy az Egyetemi Könyvtár szolgáltatásait az Alma Mater-tagok is
igénybe vehetik; és számos intézménnyel (például Belvárosi mozi,
Szegedi Bábszínház) kötött szerződés biztosítja, hogy a honlapon szereplő játékok nyereményeiként belépő nyerhető kulturális programokra.
Szeretnénk e partnerek körét minél
szélesebb körűvé tenni és a kedvezmény biztosításával ezt a kapcsolatot még inkább erősíteni az Alma
Mater-tagok és az egyetem között”
– tájékoztat Görög Márta.
Szintén a végzett és jelenlegi
hallgatóknak szánt szolgáltatás
egy formája a most elinduló Alma
Mater Magazin. Az elmúlt öt év
eredményeinek bemutatásán és
összegzésén túlmenően lehetőséget nyújt arra, hogy az aktuális
egyetemi és a már végzettek érdeklődésére számot tartó kérdések és
témák előtérbe kerüljenek.
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Javuló hallgatói
és intézményi
szolgáltatások
Kiemelt területek fejlesztése a cél egy TÁMOP-projektben
A „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen” elnevezésű TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0015-ös számú pályázat fejlesztéseit 2010. február elseje és 2011. szeptember 30-a között valósítja
meg a Szegedi Tudományegyetem és az Universitas-Szeged Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciuma. A munka során a képzés és a
munkaerőpiac közötti információáramlás elősegítése céljából a SZTE és
partnerszervezeteinek szervezeti-szolgálati struktúrafejlesztését, a hallgatók munkaerő-piaci lehetőségeinek kibővülését, valamint a tehetséggondozás megerősítését tartják szem előtt.

Az Universitas-Szeged Szolgáltató Nonprofit Kft. 1996-ban alakult
azzal a céllal, hogy a Szegedi Tudományegyetemen tanuló hallgatóknak magas színvonalú szolgáltatá44

sokat nyújtson az élet minden területén, elérhető árakon; továbbá
szervezete a SZTE Karrier Iroda és
a SZTE Alma Mater humánerőforrás-keretét biztosítja.
2010. december

Felgyorsuló
információáramlás

A TÁMOP előzményei
A SZTE és az Universitas Kft.
már sikeresen szerepelt a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fej-

lesztés Operatív Programjának
ROP-2004-3.3-as számú, a felsőoktatási intézmények és a helyi
képviseletek együttműködésének
erősítését célzó pályázatán, melynek célja a felsőoktatási intézmények és a munkaerőpiac közötti
kapcsolatok továbbfejlesztése volt
azért, hogy a magasan képzett fiatal diplomások lehetőség szerint a
régióban tudjanak maradni. Ennek
során nagy figyelmet fordítottak a
hallgatók szakmai gyakorlati képzésére, a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő szervezetek együttműködése révén a szolgáltatások
kialakítására és hatékonyságuk
növelésére, illetve állásbörzék
szervezésére és adatbázisok létrehozására.
2005-ben ez hívta életre az
SZTE Karrier Irodát, amely az egyetem és a munkaerőpiac közötti közvetítő szerepét vállalta. A pályázat
teljesítése során hallgatói és állásadatbázis, valamint honlap készült
(ezek és különböző kiadványok révén vált biztosítottá a végzettekkel
való kapcsolat fennmaradása),
számos tanácsadás, tréning és
képzés indult el. Ezek, valamint az
Alma Mater-szolgáltatások fejlesztése, az életút-kutatások és a munkaerő-piaci rendezvények hozták
létre a TÁMOP-projekt által most kitűzött fejlesztések és továbbfejlesztések alapját.
„Az SZTE Alma Mater biztos alapokon nyugszik, ezért nekünk nem
olyan fejlesztésekkel kellett számolnunk, amelyek alapkérdéseket
érintenek, hiszen erre az elmúlt öt
év kitartó munkája megfelelő eredménnyel szolgált. Ez nagy könynyebbséget jelent, hiszen már rendelkezünk a hagyományos Alma
Mater-szolgáltatásokkal, ehhez képest fogalmaztuk meg terveinket.
Más irányú fejlesztésekre kell felkészülnünk, melyeket a technikai
fejlődés, a társadalmi elvárás és az
Y-generáció teszi indokolttá” –
mondta Görög Márta hallgatói és
közkapcsolati igazgató, a pályázat
projektvezetője.
A tervek megvalósításában számos egyetemi egység vesz részt –
így az SZTE Gazdasági és Műszaki
Főigazgatóság, az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, az SZTE
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat,
a Hallgatói Szolgáltató Iroda, valamint a konzorcium tagjaként az

Universitas-Szeged
Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. – általános feladataik ellátása révén.
„Meghatározott rendszerességgel hírlevélen kommunikáljuk rendezvényeinket, fejlesztésinket és
szolgáltatásainkat Alma Mater-tagjaink felé. Emellett számos 'támogatónk' van, akik az Iwiwen, Facebookon keresztül értesülhetnek híreinkről. Természetesen igénybe
vesszük a már hagyományosnak
mondható marketingeszközöket is,
plakátokkal, felhívásokkal, újságcikkekkel, különböző híradásokkal
igyekszünk a kapcsolat kialakítására, illetve fenntartására. Az egyetemen belül kialakítottunk egy workshop-rendszert, hiszen minden
egyes kar vonatkozásában találunk
olyan lelkes kollégákat, akik az Alma Mater, illetve a kari öregdiák
baráti körök tevékenységét, fejlődését, működését szívükön viselik. Az
ő és a hallgatói önkormányzatok
hathatós segítségével tudjuk ezeket az általunk megfogalmazott célkitűzéseket reményeink szerint
megvalósítani” – mondja Görög
Márta.

Tanácsadások
és rendezvények

Számos rendezvénnyel
segítik az
álláskeresést

A komplex hallgatói szolgáltatások életviteli és munkaerő-piaci felkészítést jelentenek, amelyek elősegítik a végzett hallgatók zökkenőmentes további boldogulását. Ennek érdekében különböző lehetőségek érhetőek el.
Személyesen és interneten keresztül is igénybe vehető a karrierés pályatervezést, életvezetést és
álláskeresést segítő tanácsadás,
melyet karrierfejlesztő kurzusok,
valamint csoportos készség- és képességfejlesztő tréningek segítenek elő, a személyes fellépés magabiztossága és a hatékonyság növelésével. Az érdeklődők többféle
tanfolyam közül is választhatnak,
amelyek az egyetemen nem tanulható, de fontos elméleti és gyakorlati ismereteket tartalmazó technikai tudást biztosítanak.
Számos rendezvény az álláskereséssel kapcsolatos témákban
nyújt segítséget, többek között a
programban részt vevő cégek és a
hallgatók közötti kapcsolat megalapozásában, tájékoztatásban, infor-

mációcserében. Bemutatkoznak
olyan iskolán kívüli tanfolyamokat
biztosító képzési helyek (nyelv- és
autósiskolák), amelyek a karriert
szolgáló termékeket kínálnak, valamint ösztöndíj- és szakmai gyakorlati lehetőségek, különös tekintettel a külföldiekre. A rendezvényeket előadások, tréningek és workshopok színesítik, a különböző kiadványok munkaerő-piaci elvárásokat, jogi ismereteket és hasznos
információkat tartalmaznak.

Kiemelt feladat:
a tehetséggondozás
Kiemelt terület a tehetséggondozás, az eddigi karspecifikus és
elszigetelt munkának megfelelő
hátteret nyújtva kívánják a Szegedi
Tehetségpont működését szolgáltatásokkal támogatni. „A tehetséggondozást a jelenleg hatályos felsőoktatási törvényben foglaltaktól
tágabb körben értelmezzük, hiszen
a törvény szerint e körbe a doktori
képzés, a tudományos diákköri
munka és a szakkollégiumok tevékenysége tartozik. Mi a tehetséggondozó program részeseinek, élvezőinek kívánjuk tekinteni különösen mindazon hallgatóinkat, akik
bekapcsolódnak a kari, tanszéki
kutatóműhelyek munkájába, köz2010. december
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társasági, illetve tehetséggondozó
ösztöndíjban részesültek. Éppen
ezért nem ilyen szűk körre redukáltan szeretnénk felépíteni ezt az
'adatbázist'” – tájékoztat Görög
Márta.
Olyannyira, hogy olyan elektronikus felület létrehozására is sor kerül, ami tartalmazza a tehetséggondozási szolgáltatásokat, programokat, rendezvényeket és konferenciákat, továbbá a TDKdolgozatokat, előadások anyagát
és publikált formáit, mely az elért
eredmények nyilvánossá tételét
szolgálja. A másik irány, a mentoritutori rendszer kiépítése, a Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnázium Hátrányos Helyzetűek Arany János-programjában tanulmányokat folytatott
és a SZTE-re felvételt nyert hallgatókat érintené. „A tehetséggondozó
programot a Tehetségpont égisze
alatt koordinálja a SZTE, ezt a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
2008-ban regisztrált Tehetségponttá. E hallgatók, önkéntes alapon, a
projekt keretében tréningeken vehetnek részt, különböző jegyzeteket igényelhetnek, hiszen a Tehetségponton belül fel kívánunk építeni egy tehetséggondozó könyv- és
jegyzettárat” – fejti ki Görög Márta.
A harmadik irány a tehetséggondozást szolgáló események (hallgatók
bemutatkozó tudományos előadásai, szerzői és kutatási jogi tájékoztatás) és a programba bevont fiatalok kompetenciafejlesztése.
A komplex hallgatói szolgáltatásrendszer fejlesztésének és koncepcióinak célja az alapvető kompe-

tenciák fejlesztése és a munkaerőpiaccal kapcsolatos gyakorlati ismeretek átadása, mely az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ
pszichológus és mentálhigiénés
szakemberei által nyújtott személyes tanácsadási szolgáltatások és
tréningek révén, a karriernapok- és
állásbörze-rendezvényeken, valamint az iroda által működtetett személyes és online pszichológiai tanácsadáson, illetve egyéni vagy
csoportos tréningeken, készség- és
képességfejlesztő programokon,
tanfolyamokon, valamint próbateszteken keresztül történik. Szükség van új feladatok kijelölésére is,
a fogyatékkal élők támogatására,
valamint a pályaorientáció és karrierfejlesztés pszichológiai hátterének folyamatos figyelemmel követésére, eme feladatokban 2004
óta az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ hatékony szerepet vállal. (Az Alma Mater szervezet
továbbfejlesztésének lehetőségeit
az erről szóló cikkünk tartalmazza.)
A megújult Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) fejlesztését célzó, fél éve zajló munka tapasztalatai alapján a korábbi, egyetemi
szolgáltatásokkal való elégedettséget mérő kérdőíveket mára a munkaerőpiacra vonatkozó kérdésekkel váltották fel, melyekben aktívan
dolgozó egykori és jelenlegi hallgatók számolhatnak be (külföldi) tapasztalataikról. A DPR célja, hogy a
kutatások eredményei beépüljenek
az intézményi gyakorlatokba, valamint elősegítse az információáramlást az intézményi partnerek és a

A projekt kiemelt területe a tehetséggondozás

Korszerű informatikai
megoldásokkal segítik a munkát

leendő hallgatók, illetve az egyetem között.
A Vezetői Információs Rendszer
célja, hogy elinduljon egy a Szegedi
Tudományegyetem teljesítményének naturális adatokon nyugvó
elemzésére, értékelésére, gazdálkodási döntések megalapozására
alkalmas
információmenedzsment-megoldás, azaz a jelenleg
rendelkezésre álló, egy-egy konkrét
feladat betöltését szolgáló egyetemi szerverek – ETR és társai,
CooSpace, Modulo, TÜSZ – által tárolt adatok más, a vezetőségek
számára fontos információkká legyenek átalakíthatóak.
„Látható, hogy melyek azok a
karok, amelyek hallgatói igen nagy
aktivitást mutatnak, mert felmérték, hogy a munkaerő-piaci elhelyezkedéshez szükséges további
többletkompetenciák megszerzése. Ezek a hallgatók nagyon aktívan vesznek részt az egyéni tanácsadásokon, kommunikációs
vagy szimulációs tréningeken és az
állásbörzén. Informális csatornákon nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk tőlük, hiszen sokan
épp ezen többletkompetenciák elsajátításával tudtak sikeresebben
elhelyezkedni. Ezt a célt szolgálják
az állásbörzéket megelőző előkészítő napok is, hogy a technikákat
és kompetenciákat erősítsék vagy
egyáltalán kialakítsák a hallgatókban” – összegez Görög Márta.
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Diplomás pályakövetés a Szegedi
Tudományegyetemen
Mi történik hallgatóinkkal a diplomaszerzés után?
A Szegedi Tudományegyetem kutatócsoportja 2006 óta számos felmérést
készített az intézményben végzett hallgatók körében, nyomon követve első
lépéseiket a munkaerőpiacon.
Érdeklődtünk arról, hogy mennyi
idő alatt sikerült munkát találniuk,
hogyan próbáltak elhelyezkedni,
hányadik munkahelyükön dolgoznak, és milyenek jelenlegi foglalkoztatási körülményeik. 2010-es
kutatásunk során a 2007-ben, illetve 2009-ben a Szegedi Tudományegyetemen nappali tagozaton végzetteket kérdeztük meg.
Hol és mennyi idő alatt helyezkedtek el?
Végzett hallgatóink több mint
ötöde jelenleg a fővárosban él.
Több mint harmaduk Csongrád megyében maradt – ebből döntő részük Szegeden –, további 20 százalék pedig a környező megyékben
– Békésben és Bács-Kiskunban –
telepedett le.
A válaszadók csaknem 80 százaléka rendelkezett állandó munkahellyel a végzés óta. Jelentős részük most is állásban van, bár néhányan a gyermekvállalás mellett

döntöttek. A munkával rendelkezők
túlnyomó többségét teljes munkaidőben foglalkoztatják, de vannak,
akik saját vállalkozást visznek vagy
szerződéses munkákat végeznek.
Végzettjeink csaknem tizede jelenleg is tanul felsőoktatási intézményekben, csaknem tizedük pedig biztosan tervezi tanulmányai
folytatását.
A munkát talált végzettjeink 23
százaléka már a végzés időpontjában is dolgozott, további ötödük
1 hónapon belül el tudott helyezkedni, míg 30 százalékuknak ez 3
hónap alatt sikerült. 91 százalékuk
legkésőbb fél év alatt megtalálta
első munkahelyét.
A válaszadók nagy része – több
mint 60 százaléka – első munkahelyén dolgozik, több mint negyedük pedig egyszer már állást váltott, viszonylag kevesen vannak
olyan végzettek, akiket már a harmadik vagy negyedik munkahelyükön találunk a végzés után 13 évvel.

A szegedi
hallgatók
negyede
már a végzés időpontjában is dolgozik

Mivel foglalkoznak?
A végzettek jelentős része az üzleti szférában dolgozik, ugyanakkor egyetemünk képzési szerkezetéből adódóan sokan (46%) találtak állást a közszférában.
Egyetemünk képzési kínálata
igen sokszínű: válaszadóink több
mint negyede végez bölcsészettudományi, további ötödük természettudományi vagy informatikai
területen, és a jogi és igazgatási területen végzők aránya is meghaladja a 10%-ot. Emellett még az
egészségtudományi, a gazdasági,
valamint a pedagógiai terület a
meghatározó. Több mint harmaduk ráadásul nemcsak egy, hanem
két vagy több szakot is végzett. Így
– bár az egyes képzési területekhez tudunk tipikus munkahelyeket
kapcsolni – a sokszínűség a foglalkozásokban, munkahelyekben is
látható.

Hány hónap alatt sikerült elhelyezkedni? (N=809)
7%

2%
már a végzés időpontjában
is dolgozott

23%
17%

1 hónapon belül
1-3 hónap
4-6 hónap
7-12 hónap
21%

több mint egy év

30%
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Melyek a bölcsész végzettségűek tipikus munkahelyei?

Melyek a gazdasági területen
végzettek tipikus munkahelyei?

Csaknem harmaduk dolgozik a
közoktatásban, néhányan pedig
egyetemeken, főiskolákon találtak
állást. Tipikus bölcsész területnek
mondható a könyvtári, levéltári, valamint a múzeumi munkahely. Többen dolgoznak a médiában és
nyelviskolákban is. Ugyanakkor sokan dolgoznak olyan – talán kevésbé jellemzőnek mondható – bölcsész munkahelyeken mint multinacionális vállalatok vagy hazai kisés középvállalkozások. Az állami,
önkormányzati munkahelyek is sok
végzettünknek adnak állást erről a
területről.

Alapvetően két jellemző iránya
van a gazdasági végzettséggel való
elhelyezkedésnek: a pénzügyi és a
nem pénzügyi szféra. Az előbbiben
a gazdasági területen végzettek
több mint harmada helyezkedett
el: főként bankoknál, biztosítóknál,
pénzügyi tanácsadóknál, könyvelő
és könyvvizsgáló cégeknél. A nem
pénzügyi szektorban a hazai kis- és
középvállalkozások a nagy foglalkoztatók, de a nagyvállalatok, illetve multik is sok végzettet felszívnak. Ugyanakkor itt is jelentős az
állami, önkormányzati intézmények
szerepe: tizedüket ők alkalmazzák
gazdasági posztokon.

Melyek a jogi és igazgatási területen végzettek tipikus munkahelyei?
Az itt végzettek jelentős része az
államigazgatásba került, de csaknem ötödüket találjuk önkormányzatoknál, illetve gazdálkodó szervezeteknél. Bíróságon, ügyészségen
nem dolgoznak sokan, ügyvédi irodákban is csak alig valamivel több,
mint 10 százalékuk.

Melyek az egészségtudományi
területen végzettek tipikus munkahelyei?
Válaszadóink csaknem negyede
állami vagy önkormányzati fenntartású kórházakban helyezkedett el,
valamivel kevesebben dolgoznak
klinikákon, országos intézetekben.
Több mint 15%-ukat pedig magán
egészségügyi, szociális intézményekben, további 15 százalékukat
egyéb vállalkozásoknál foglalkoztatják.

Melyek a természettudományos, illetve informatikai végzettségűek tipikus munkahelyei?
Természettudományos végzettséggel rendelkező korábbi hallgatóink több mint harmada a közoktatásban dolgozik, de csaknem ötödük
helyezkedett el egyetemeken, kutatóhelyeken is. Néhányan gyógyszergyárakban vagy nemzeti parkoknál
találtak állást. Emellett csaknem tizedük dolgozik különböző méretű
vállalkozásoknál. Az informatikai
végzettségűek zöme informatikai cégek fejlesztő részlegén dolgozik, de
vannak, akik a közigazgatásban helyezkedtek el vagy önfoglalkoztatóként találtak megélhetést.
Melyek az agrártudományi, illetve műszaki végzettségűek tipikus
munkahelyei?
Az agrár területen végzettek egy
része hazai vagy multinacionális
élelmiszer-ipari vállalatoknál he-

Mennyire elégedett munkapiaci helyzetével? (N=895)
14%

1 egyáltalán nem

10%

2
8%
3
9%
4
5
17%

6
7 teljes mértékben

lyezkedett el, másik részük az
agráriumban, de vannak, akik
egyéb ipari vállalkozásoknál vagy
kutatóhelyeken találtak állást. A
műszaki végzettségűeket ipari termelő vállalatok alkalmazzák.
*
Azok a válaszadók, akik munkájukhoz pedagógiai végzettségüket
jelölték meg, döntő többségben állami, önkormányzati iskolákban
dolgoznak. Ezek mellett találunk
alapítványi, magán-, esetleg egyházi iskolákban dolgozókat is, de nagyon alacsony számban.
Ha megvizsgáljuk, hogy milyen
ágazatban találhatók azok a munkahelyek, melyek végzettjeinknek
állást adnak, azt találjuk, hogy válaszadóink negyede oktatással foglalkozó szervezeteknél (legyenek
ezek egyetemek, közoktatási intézmények, vagy magániskolák) talált
állást. 16%-uk jelölte munkahelye fő
tevékenységének az egészségügyi,
szociális ellátást, további 10-10%uk pedig a közigazgatást, kötelező
társadalombiztosítást, valamint az
egyéb közösségi, személyi szolgáltatást. Jóval kisebb arányban jelölték
válaszadóink a kereskedelmet, illetve a pénzügyi közvetítést (5-3%).
Végzettjeink nagy része (37%)
több mint 250 főt foglalkoztató
nagyvállalatoknál helyezkedett el,
de legalább ugyanilyen arányban
dolgoznak egykori hallgatóink 50
fősnél kisebb mikro- vagy kisvállalkozásoknál is. A középvállalatok
több mint negyedüknek adnak
munkát. Többségük alkalmazottként dolgozik (89%), de vannak,
akik e rövid idő alatt már vezetői
pozícióba kerültek, elsősorban közép- vagy alsó szintű vezetőként.
Végzettjeink csaknem 90 százalékának sikerült szakmájában maradnia vagy ahhoz kapcsolódó területen elhelyezkednie: alig több
mint tizedük nyilatkozta, hogy jelenlegi munkája egyik végzettségéhez sem kapcsolódik. Ráadásul a
munka és végzettség kapcsolatát
csaknem felük nagyon erősnek, további negyedük pedig legalább
nagymértékűnek minősítette.
Végzettjeink több mint ötödének
mellékállása is van.
Mennyire elégedettek?

21%

Végzettjeink többsége alapvetően elégedett munkaerő-piaci helyze-

21%
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Hogyan segíti a Szegedi Tudományegyetem végzettjei elhelyezkedését?

Havi nettó jövedelem (N=684)
13%

13%
80 ezer forint alatt

14%
21%

80-100 ezer forint

Intézményünk, az SZTE Karrier
Irodája változatos szolgáltatásokat
kínál már az egyetemi évek alatt,
hogy
minél
több
hallgató
munkaerőpiacra való kilépését segítse. Válaszadóink csaknem fele
jelezte, hogy igénybe vette ezen
szolgáltatások valamelyikét, melyek között megtalálható a személyes tanácsadás, a különböző karrier tréningek (például önéletrajzírást segítő vagy kommunikációs
tréning), a gyakornoki helyek vagy
állásajánlatok közvetítése.
A legtöbben (csaknem 40%) az
egyetemi állásbörzén vettek részt,
tizedük pedig elvégezte karrierkurzusunkat, ahol többek közt
munkaerő-piaci, jogi ismeretekkel, karrier tanácsadóktól származó információkkal segítjük azokat
a hallgatókat, akik ennek szükségét érzik.
Az igénybe vevők jelentős része
elégedett volt az iroda szolgáltatásaival (57%), közel harmaduk adott
közepes minősítést, és mindössze
14% volt kisebb vagy nagyobb mértékben elégedetlen.
Végzettjeinket nem csak a Karrier Iroda segíti, sok esetben az oktatókkal ápolt kapcsolatok, az
egyetemen kialakult barátságok
segítenek olyan információhoz jutni, melyek aztán megkönnyítik az
elhelyezkedést vagy a munkahelyváltás. A válaszadók csaknem
90%-a jelezte, hogy tartja a kapcsolatot korábbi évfolyamával. Régi oktatóját csaknem 30%-uk szokta felkeresni a végzés után: ez a
kapcsolat – értékelésük szerint –
sok esetben nemcsak szakmai, hanem baráti jellegű is.

101-120 ezer forint
121-150 ezer forint
151-200 ezer forint
200 ezer forint fölött
21%
18%

tével: csaknem tizedük kiemelkedően elégedett, de az inkább elégedettek aránya is meghaladja az
50%-ot. Vannak azonban olyanok is,
akik még nem találták meg számításukat.
A végzettek a munkájuk személyi körülményeivel – a munkatársakkal –, valamint tartalmi részével a legelégedettebbek a vizsgált
dimenziók közül: a munkatársakkal 70 százalékuk volt elégedett,
és mindössze 12 százalékuk elégedetlen, míg magával a mindennapi
tevékenységgel 71 százalék volt
alapvetően megelégedve, míg tizedük nem.
Válaszadóink alapvetően jól érzik magukat abban a környezetben, ahol munkájukat végezniük
kell: a tárgyi, fizikai körülményekkel
63 százalékuk volt elégedett, míg
elégedetlen hozzávetőlegesen 15
százalék.
Szakmájuk presztízsével kapcsolatos véleményük nem egyöntetű: egyetemünk széles szakkínálatából adódóan az összesített adatok valójában nem sokat árulnak
el, ha mégis valamilyen általános
megállapítást szeretnénk tenni, akkor azt mondhatjuk, hogy negyedük inkább elégedetlennek nevezhető, és további negyedük adott
közepes minősítést.
A legkevésbé – ahogy ez általában is jellemző – a jövedelmek és
juttatások váltanak ki elégedettséget: ezzel az elemmel a végzettek közel 40 százaléka volt inkább elégedett, míg 30 százalék elégedetlen.
Mennyit keresnek?
A végzett hallgatók többségének
– valamivel kevesebb mint háromnegyedének – havi nettó jövedelme a munkaerőpiacra lépés után

1-3 évvel nem haladja meg a 150
ezer forintot. E csoportnak valamivel több mint a fele a 100-150 ezer
forintos sávban keres. (Ha nem a
nettó, hanem a bruttó fizetést vizsgáljuk, ez a kategória hozzávetőlegesen a 140 ezer és 220 ezer forint közötti bérsávot jelenti). Több
mint ötödük ugyanakkor 151-250
ezer forint közötti összeget visz haza havonta, néhányan pedig – saját bevallásuk szerint – még ennél
is magasabb jövedelemre tesznek
szert.
Ha összehasonlítjuk az állami,
önkormányzati, valamint az üzleti
és egyéb területen elhelyezkedők
jövedelem adatait, akkor – ahogy
az várható is, figyelembe véve a
közalkalmazotti/köztisztviseloi bértáblát – a közszférában elhelyezkedők elérhető jövedelmei összességében
alacsonyabbak.
Egy
pályakezdő tanár például (egyetemi diplomával) hozzávetőlegesen
130 ezer forint bruttó fizetést kap,
amiből a járulékok, adók levonása
után körülbelül nettó 95 ezer forintot kap kézhez. Nem véletlen, hogy
míg az állami szférában alkalmazottak között alig találunk olyanokat, akik havi nettó jövedelme meghaladná a 200 ezer forintot, addig
az üzleti szférában dolgozó válaszadóink több mint ötöde adott meg
ennél magasabb jövedelmet.
Ugyanakkor azt is érdemes megemlíteni, hogy az üzleti szférában
jobban szóródnak a jövedelmek,
azaz míg a közszférában dolgozók
döntő többsége a 80-150 ezer forint közti három kategóriába esik,
addig az üzleti szférában dolgozók
jövedelmei sokkal egyenletesebben oszlanak meg a kategóriák között, így például a legalacsonyabb
kereseti kategóriában magasabb
az arányuk.

A végzettek elégedettek a Szegedi Tudományegyetemmel!
Végzettjeink a munkaerőpiacra
való kilépéskor nagyon elégedettek voltak intézményünkkel: 86%uk nyilatkozott így. A válaszadók
jelentős része (89 százaléka) szerint kiemelkedő, illetve nagyon jó
az SZTE hírneve más intézményekéhez viszonyítva. Mindent egybevetve 90%-uk ajánlaná az intézményt ismerőseinek.
2010. december
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Úton a siker felé
A SZTE Karrier Iroda megadja a lehetőséget – csak élni kell vele
Bűvös szó a gyakorlatorientáltság. A jelenlegi felsőoktatásban sajnos nem
minden területen jellemző, egyébként viszont hasznos tapasztalatokat, a
munkavállalásban pedig nagy előnyt jelent. A Szegedi Tudományegyetemnek jó híre van, talán nem túlzás azt állítani: az itt megszerzett diploma általános megbecsültségnek örvend az országban. Ez azonban a sikeres elhelyezkedéshez, karrierépítéshez, az egyetemi évek alatt gyűjtött szakmai
tapasztalat megfelelő kamatoztatásához sokszor kevés.

Ráadásul a dél-alföldi régióban
már régóta létező probléma a felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti
kommunikációs szakadék, az
együttműködés hiánya. Ezt az űrt
pótolja – immár több mint öt éve –
az SZTE Karrier Iroda, amelynek
célja, hogy a hallgatókat olyan elméleti és gyakorlati tudással vértezze fel, olyan képzések lehetőségét biztosítsa nekik, amelyek birtokában és elvégzésével hatékonyabban tudnak nekifogni az álláskeresésnek. Persze a sikeres elhelyezkedés és karrierépítés szempontjából döntő, hogy valakinek megfelelő-e a szakmai tudása – de a beszélt nyelvek, a számítástechnikai
ismeretek szintén sokat nyomnak
a latban, és gyakran olyan „aprósá50

gokon” múlik az egész, mint a határozott fellépés, egy jól megírt önéletrajz vagy motivációs levél. Az
évek során egyre bővült azoknak a
szolgáltatásoknak a listája, amelylyel az érdeklődő hallgatókat várja
a Karrier Iroda.

Egy lépéssel
a többiek előtt
Ez az egyik „jelmondata” az irodának, és valljuk be, igen találó: jelentős helyzeti előnyhöz juthat az,
aki veszi a fáradságot, hogy részt
vegyen egy-egy vitatechnikai tanfolyamon vagy megtanulja az önéletrajz-írás csínját-bínját. No de mit is
takar a szolgáltatásoknak az a bi2010. december

Mindenki
szeretné
megtalálni
az álommelót

zonyos széles választéka? Különböző tréningeket kínál az iroda: az
interaktív gyakorlat központú foglalkozások egy része az álláskeresésre való felkészítést, míg a másik csoport speciális képességek,
készségek és a személyiségfejlődést tűzik ki célul. Olyan érdekes
témák kerülnek előtérbe, mint a
pályázatírás, tárgyalástechnika,
önismeret, kommunikáció és konfliktuskezelés. Egy félévben átlagban négy-hat tréninget rendeznek
meg.
Gyakori probléma, hogy a jelentkezők megfelelően összeállított pályázat hiányában esnek el egy-egy
ösztöndíjtól, gyakornoki helytől
vagy álláslehetőségtől, ezért a Karrier Irodában kiemelt figyelmet for-

dítanak egyrészt arra, hogy a fiatalok tisztában legyenek a korszerű
önéletrajztípusokkal, másrészt,
hogy önéletrajzuk és motivációs levelük illeszkedjen a pályázati kiíráshoz és a célzott szakterülethez,
illetve, hogy a pályázat megfelelő
tartalmi és formai elemekkel rendelkezzen. Emellett próbainterjúval
és a várható kiválasztási módszerek bemutatásával készítik fel a jelentkezőket a munkáltatókkal való
találkozásra. A szolgáltatás egész
évben folyamatosan igénybe vehető, akár interneten keresztül is –
ezáltal igen kényelmes, és talán
több érdeklődőhöz is eljut a lehetőség.
Aki már tudja, hogy az milyen jellegű tudásra van szüksége egyetemi órákon elsajátítottakon kívül, az
több tanfolyam közül is választhat:
el lehet sajátítani a gépírást, vitatechnikai alapokat és számítógépes ismereteket, de van olyan tanfolyam is, ahol a vállalkozói ismeretekben vagy épp a privát pénzügyekben szerezhet jártasságot a
jelentkező. És ha már az egyetemi
óráknál tartunk: egy általánosan
művelő tárgyat is meghirdet az iroda, méghozzá a karrierfejlesztési
előadást és szemináriumot, ahova
álláskeresésben jártas szakembereket hívnak meg. A HR-es munkatársak, fejvadászok, pszichológusok és egyetemi tanárok előadásainak és gyakorlatorientált óráiknak
köszönhetően aki elvégzi a kurzust, nagyobb rálátást kaphat az álláskeresés folyamatára, a pályázatok írására és nem utolsósorban az
állásinterjúra és a cégek kiválasztási módszereire. A kurzus órarendi
formája mellett virtuálisan is teljesíthető, félévente közel négyszáz
hallgató végzi el.

Aki keres, az talál (?)
„Igen ám, de hol vannak a konkrét lehetőségek? Honnan tudjam,
hogy ha elvégzek interneten keresztül egy kurzust, hatékony leszek az álláskeresésben?” – merül
fel talán többekben a kérdés. Természetesen senki nem állítja, hogy
egyik pillanatról a másikra filozófia
szakos hallgatóból keresett szoftverfejlesztő lesz, vagy, hogy egy
csapásra megváltozik az élete egy
grafológiai elemzéstől, de azért a
paramétereken lehet javítani. Ma-

Minden évben kétszer
rendeznek
állásbörzét
a TIK-ben

gabiztos fellépéssel, megfelelő
nyelvtudással és egy jó motivációs
levéllel néha olyan lépéselőnybe
kerülhet az ember, hogy maga is
meglepődik rajta.
Minden évben kétszer szervezi
meg a Karrier Iroda az SZTE Állásbörzét – tavasszal már tizenöt,
ősszel pedig hat alkalommal telt
meg a TIK átriuma vállalkozások,
munkaadók, munkaerő-kölcsönző
és -közvetítő cégek képviselőjével.
Ehhez kapcsolódóan egy pár napos
programsorozat várja azokat, akik
minden tőlük telhetőt meg szeretnének tenni a siker érdekében. Az
Őszi és Tavaszi Karrier Napokat az
állásbörzéket megelőzően rendezik
meg. Ez egy az SZTE hallgatói és
friss diplomásai számára ingyenes
felkészítő programsorozat, melynek
keretében elismert karriertanácsadók segítenek az álláskereséshez
szükséges ismeretek megszerzésében. 2010 őszén pályaorientációs
beszélgetésen, grafológiai elemzésen, megváltozott munkaképességű hallgatók foglalkoztatásáról tájékoztató előadáson éppúgy részt lehetett venni, mint karrierrel kapcsolatos kerekasztal-beszélgetésen és
CV-író tanácsadáson. Ez utóbbit
Tóth Boglárka, a Karrier Iroda munkatársa tartotta. „Az első benyomást álláskeresőként az önéletrajz
és motivációs levél megírásával
tesszük a munkáltatóra” – magyarázta Bogi foglalkozásának jelentőségét. „Nagyon fontos, hogy a CV és
a kísérőlevél minél színvonalasabb,
impozánsabb legyen, hiszen ez
alapján döntik el, hogy behívják-e a
jelentkezőt a szóbeli fordulóra. Az
előadásom célja az volt, hogy segítségével megtanulják a hallgatók,
hogyan írjanak frappáns önéletrajzot, motivációs levelet.”

A külföldi
ösztöndíj-lehetőségek
iránt is rengeteg fiatal
érdeklődik
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Egyre több fiatalt érdekelnek a
külföldi lehetőségek – ezzel kapcsolatban ösztöndíj-tanácsadásra
lehetett jelentkezni a Karrier Napok keretein belül. „Elsősorban az
élethosszig tartó tanulás programhoz kapcsolódó külföldi ösztöndíjlehetőségekkel, szakmai gyakorlatokkal foglalkozunk, amelyek főként EU-s országokba szólnak” –
mondja Csúry Dolly, a Nemzeti Pályainformációs Központ munkatársa. Irodájuk mind az előkészítő
programokban, mind magán a börzén rendszeresen jelen van. „Általában elég nagy az érdeklődés, az
állásbörzén az alsóbb évesek inkább a külföldi ösztöndíj-lehetőségek, míg a végzősök főleg a szakmai gyakorlatok miatt jönnek a
standunkhoz. Csak biztatni tudjuk
őket, ugyanis nagyon jó eséllyel pályáznak a jelentkezők – nemcsak
az aktív hallgatók, hanem friss diplomások is –, a kapu gyakorlatilag
mindenki előtt nyitva áll, az egyetlen kitétel nyilvánvalóan a nyelvtudás.”
Az immár hagyományossá váló
állásbörzék nagy előnye, hogy személyesen lehet tájékozódni egyegy munkáltatónál a lehetőségekről, önéletrajzokat leadni, vagy egyszerűen csak érdeklődni, hogy ki
mit kezdhet a diplomájával. Nem
csoda, hogy általában nagy népszerűségnek örvend a rendezvény
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– körülbelül 1500 hallgató látogatja meg a nap alatt. Nem csak azokra gondolnak azonban a szervezők,
akik már egyetemi tanulmányaik
végre felé járnak, vagy már be is fejezték, és épp munkát keresnek.
Az állásbörze mellett idén tavaszszal került sor első alkalommal a
Szakmai Gyakorlati Helyek Börzéjére. „Egyre nagyobb rá az igény,
mind hallgatói, mind céges oldalról” – hangsúlyozza Fajka Judit, a
Karrier Iroda munkatársa. „Számos karon kötelező a szakmai gyakorlat, így azt reméljük, azok az alsóbb éves hallgatók is hasznosnak
érzik a börzét, akik például a külföldi lehetőségekkel kapcsolatban érdeklődnek. Ha egy cégnél a szakmai gyakornoki program paraméterei megegyeznek azzal, amit a hallgatónak az egyetem felé teljesítenie kell, akkor abból mindkét oldal
kamatoztatni tud.”

„Színesítsd tudásod!”
Aki pedig úgy érzi, egyelőre nem
aktuális neki sem a külföldi ösztöndíj, sem az itthoni teljes munkaidős
állás keresése, viszont némi képesítés, plusztudás, tapasztalat jól
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jönne, az megtalálja számításait a
Szolgáltatók Börzéjén.
„Kutatások igazolták, hogy a
munkaerőpiacra kikerülve azon
hallgatók tudnak igazán boldogulni, akiknek az egyetemen megszerezhető szakmai tudás mellett
egyéb ismeretük és képzettségük
is van, mint például a tárgyalóképes nyelvtudás vagy a magas szintű számítógépes készség” – mondja Görög Márta, az SZTE hallgatói
és közkapcsolati igazgatója. „Így a
rendezvényen olyan cégek megjelenését fogadtuk, akik a hallgatók
előmenetelét segíteni tudják az általuk kínált képzésekkel, tanfolyamokkal. Ide tartoznak a nyelviskolák, autósiskolák, diákmunkaközvetítők, tanfolyamok szervezésével foglalkozó cégek és a szakképzéseket kínáló szervezetek.”
A kiállítók általában kedvezményeket biztosítottak a hallgatóknak,
ha ott jelentkeztek a tanfolyamokra, képzésekre, de az SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ
és Karrier Iroda ingyenes programjaira, tréningjeire, tanácsadásaira
is jelezhették részvételi szándékukat. „Talán sokan úgy gondolják,
hogy az egyetem falain belül elsajá2010. december

Több tucat
cég jár
vissza a
börzékre

títható szaktudás elég, hiszen az
SZTE az ország egyik legjobb egyetemeként olyan szakembereket képez, akiket a munkaerőpiac örömmel fogad” – mondja Tóth Boglárka. „Ez természetesen igaz, ugyanakkor az elemzések és felmérések
eredményei és a cégek visszacsatolásai is azt mutatják, hogy önmagában a szaktudás nem elég! Ma már
elengedhetetlen a magas szintű
angolnyelv-tudás, a széles körű számítógépes ismeretek, a jogosítvány
megléte, egyes szakmában pedig a
megfelelő kommunikációs, prezentációs és tárgyalástechnikai ismeretek. Nem állítom, hogy ezek nélkül lehetetlen, de lényegesen nehezebb elhelyezkedni.” Az SZTE hallgatói pedig szerencsés helyzetben
vannak, hiszen, mint az látszik, a
Karrier Iroda számos módon próbál
segíteni nekik, ha az álláskeresés
vagy a szakmai tapasztalatszerzés
útvesztőjében nem találják a kiutat. A lehetőség tehát adott – csak
élni kell vele tudni. Így hát minden
diáknak a Szolgáltatók Börzéjének
szlogenjét lehet ajánlani: „Színesítsd tudásod!”


Tóth Ilona

Ötödször tartottak
Alma Weekendet
Idén is együtt szórakoztak és sportoltak az alma materesek
„Együtt ültünk az AudMaxban, ebédelni is mindig ugyanoda jártunk. Együtt
hallgattunk előadást, sőt, vizsgára is együtt tanultunk. Végzés után szétszéledtünk, de van egy hely, ahol mindig újra látjuk egymást…” 2010 júniusában
ötödik alkalommal rendezte meg a Hattyas sori SZTE Sportközpontban az
SZTE Alma Mater az Alma Weekendet, egybekötve az Egyetemi Sportnappal.

„A rendezvény – mint minden
hasonló Alma Mater-esemény –
célja, hogy családi program keretében megtartsuk, erősítsük az egymáshoz és a Szegedi Tudományegyetemhez való kötődést az Alma
Mater-tagokban” – magyarázta Ördög Boglárka, a nap főszervezője,
Alma Mater-referens.

Sport minden
mennyiségben
Rendkívül változatos sportprogramokkal várták, csalogatták az érdeklődőket, hagyományos és különleges
sportok egyaránt részét képezték a

programnak. Csapatversenyben zajlott a floorball, streetball, tenisz, asztalitenisz, röplabda, de mellettük természetesen a foci számított a legnépszerűbbnek. A program kínálta
lehetőségek között volt még például
petanque, nordic walking, lengő teke, íjászat, falmászás, turul, fitball,
intim női torna és még sorolhatnánk.
„Igyekeztünk mindenkinek programot biztosítani, a lehető legtöbb
igényt kielégítve” – összegezte a kínálatot Ördög Boglárka.
A családias, június 20-án megtartott rendezvényre mintegy 300an látogattak el, pedig ahogy tavaly, most is a rossz idő nehezítette
a szervezők dolgát.

Az Alma
Weekenden
nem csak a
gyerekek
próbálhatták ki az
ugrálóvárat
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Nem rögtön
jönnek vissza
„Általánosságban szólva igaz
az, hogy a legtöbb Alma Mater-tag
nem közvetlenül a végzés után
tér vissza egyeteméhez. Először a
pályakeresés, munka, családalapítás kerül előtérbe. Mikor minden lecsitul, akkor jut idő felkeresni az alumni-szervezetet, eljönni a programokra” – beszélt tapasztalatairól Ördög Boglárka.
Ennek megfelelően többségében
családosok érkeztek a programokra, de a sport rengeteg fiatalt
is vonzott.
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Mivel ide már többségében családdal érkeznek az egykori SZTEsek, a gyerekeket is érdekes foglalkozásokkal várták a szervezők:
rajz- és akadályversenyeken vehettek részt az ifjak. A Vöröskereszt
seb- és arcfestéssel készült, a gyerekek főként ez utóbbit választották, különböző mesefigurákká dekorálták ki őket a szakemberek. Lehetett kézműves-kedni, a népszerűsége miatt két ugrálóvárat is telepítettek, az egyiket az EHÖK adta,
ami „szumóruhát” is biztosított a
játékokhoz. A Szélvész Autósiskola
kerékpáros akadálypályával várta
az érdeklődőket, a feladványt nehezítette, hogy ellentétes kormányfordításokkal kormányozható biciklit is hoztak magukkal. Az ebédet a
Pizzafutár szolgáltatta, a résztvevők több turnusban kérhették a
pizzát, hiszen a csapatversenyek
miatt nem mindenki végzett egyszerre, így a csoportokhoz hangolták az ételek érkezését.
Nem csak az egykori hallgatók
látogatják szívesen az Alma Weekendeket, az SZTE oktatói is visszatérő vendégei az alumni-szervezet
rendezvényeinek. A sportnap lebonyolításába az SZTE Sportközpont
is besegített Petrovicsné Tejes Edit
vezetésével.

Vándorserleg
a vándoroknak
A díjátadáson fontos szempont
volt, hogy a gyerekek közül minél

többen kapjanak valamilyen ajándékot – emelte ki Ördög Boglárka. Így
legalább oklevél minden résztvevőnek jutott, valamint sokan nyertek
pólókat, illetve a József Attila Tanulmányi és Információs Központban
található SZTE Ajándékbolt portékái
találtak gazdára. Idén először útjára
indítottak egy futball-vándorkupát
is. A kora délutáni eredményhirdetés után a Gazdaságtudományi Kar
két hallgatója, Bartal Márta és Huszár Sándor, avagy a SwayMe zenekar gondoskodott a jó hangulatról.

Aki regisztrál,
és aki visszajön
Az Alma Mater tagjai többségében virtuális közösséget alkotnak,
online kaphatnak értesítést az
egyes eseményekről, a kapcsolattartás is többnyire elektronikusan
folyik, bár Ördög Boglárka kiemelte,
hogy a TIK-ben elhelyezett plakátok
szerepe is rendkívül nagy az információáramlásban. Az Iwiwen mintegy 4800 tagot számlál az alumniszervezet, a saját honlapja jelenleg
2500 főt jelez. Egyébként éppen fejleszteni szeretnék az Alma Mater jelenlegi weboldalát, egy TÁMOPpályázatot nyertek arra, hogy web
2.0-s szolgáltatásokkal interaktívabbá tehessék a honlapot, ezzel
együtt a szervezők reményei szerint
azt is mérni lehet majd, ki milyen
események után érdeklődik, vagy
visszalátogat-e például megnézni a
programokról készített fotókat stb. –

Az SZTE-n a
kicsik is labdába rúghatnak

Igazi
családi
program
volt

fejtegette Ördög Boglárka, aki egy
kutatást is végzett, a kérdőíveit kitöltők adatai szerint az Alma Mater-tagok átlagos életkora 35 év. A kérdőív lényege az volt, hogy a honlapfejlesztés előtt felmérjék a felhasználók igényeit, hogy milyen szolgáltatások, alkalmazások érdeklik
őket, egyáltalán kihasználnák-e a
web 2.0-s szolgáltatásokat, használnák-e az új honlapot, lehet-e az új
honlap a közösségépülés elősegítője.
Természetesen megvan az állandó rendezvényekre „visszajáró
vendégek” állandósult köre – tudtuk meg a szervezőtől. Az Alma Mater Mikulás szintén főként a családosokat csalogatja a gyerekek miatt, ez a rendezvény hasonló népszerűségnek örvend, mint az Alma
Weekend.

Tovább színesítik
a programot
„Célunk az, hogy az eddigi rendezvényeinket – melyeket láthatóan kedvelnek az Alma Weekend-látogatók – mindenképpen megtartsuk. Úgy látjuk, az Alma
Weekendeket nem igazán keresik
fel még a frissen végzettek. A jövőben igyekszünk olyan programokat
is találni, amelyekkel őket is el tudjuk érni, számukra is fontossá tudjuk tenni az eseményt” – összegezte tapasztalatait a szervező.
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Arany Mihály

A TIK-ben járt
az Alma Mater
Mikulása
Több százan vettek részt az ünnepségen
A piros ruhás, puttonyos, szakállas kedves öregember és a krampuszlányok
idén december 3-án tették tiszteletüket a József Attila Tanulmányi és Információs Központban, ahol több száz gyerek és felnőtt várta őket. A programon az
Alma Mater-tagoknak – ahogy mindig, most is – előzetes regisztrációt követően ingyenes volt a részvétel.

Az immár harmadik alkalommal megszervezett Mikulás-ünnepséget Szabó Gábor rektor nyitotta meg. Az ünnepség a interaktív Mikulás-váró koncertjével folytatódott. jókedvű, csaknem egyórás fellépése klasszikus és kortárs költők megzenésített verseire
épült, s a dalok végére a Mikulás
is megérkezett segédeivel.
A muzsikusok fellépést az Alma

Mater-rajzverseny eredményhirdetése követte. A több tucat lelkes
alkotó műveit az ünnepség résztvevői is megtekinthették a TIK aulájában rögtönzött kiállításon. A
rajzversenyen hat korosztályban
– bölcsistől egészen az általános
iskolák felső tagozatába járó gyerekekig – választotta ki a zsűri a
legjobbakat, akiket ajándékcsomaggal és oklevéllel jutalmazott.

A díjátadót a puttonyfosztogatás követte. A Mikulás-csomagok,
melyeket minden gyereknek személyesen adott át a Mikulás vagy
valamelyik segédje, a gyümölcsök és az édesség mellett egy alma materes zsírkrétakészletet is
rejtettek, így jövőre még többen
nevezhetnek a rajzversenyre. A
gyerekek közül volt, aki verssel,
dallal köszöntötte a Mikulást, s
2010. december
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akár közös fotót is készíthettek
vele.
Azért, hogy ezen a napon ne
csak a Mikulás osszon ajándékokat, a kreatív műhely közreműködésével a TIK aulájában kézműves-foglalkozás is várta a gyerekeket, ahol a téli ünnepkörhöz kapcsolódó apró meglepetéseket készíthettek. Sorra születtek a csil-

lámló szívek és harangok, s a gyerekek lelkesen színezték a krampuszokat és karácsonyfákat.
F. J.

A rajzverseny
győztesei
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Karácsony
A korábbi évekhez hasonlóan idén is
karácsonyfa-bérlési akciót szervezett az
Universitas-Szeged Kht. Az SZTE Alma
Mater-tagok ezer forintos kaució
megfizetésével jegyezhettek elő a száz
darab, műanyag cserépbe ültetett,
faiskolából származó, minőségi luc- és
ezüstfenyő közül. A fák konténeres
fenyőként növekedtek, így a gyökérzetük
nem sérült, és szinte biztosan
megmaradnak a kiültetés után. A bérlők
ha az ünnepek után épségben
visszaviszik a fát, nemcsak a kauciót
kapják vissza, hanem hozzájárulnak az
oktatási intézmény parkjainak, az
egyetemi füvészkert és néhány városi
óvoda udvarának fásításhoz is.
Eddig évente átlagosan a száz fa felét
vitték vissza a bérlők, a fenyőket a
fagyok elmúltát követően az egyetemi
füvészkertben ültették el. A fák ligetet
alkotnak az arborétumban, ahol a
visszajuttatók nevét emléktábla örökíti
meg. Az elmúlt évek karácsonyfa-bérlési
akcióinak köszönhetően a füvészkert
belvíz miatt megritkult nyitvatermőgyűjteményét sikerrel telepítették vissza.
Az ünnepeket követően épségben
visszavitt fák közül idén is többet
kiültettek a füvészkertbe, a továbbiakat
felajánlották óvodáknak, illetve az
egyetem területének parkosítására
használták a növényeket.

Új szelek az egyetemi
színi társulatoknál
A SZTEage meg-, a SZESZ újjászületik
Az egyetemi színjátszó csoportok minden intézmény büszkeségére és támogatására igényt tartanak. A majdnem feloszlott Szegedi Egyetemi Színház
(SZESZ) júliusban művészeti vezetőt váltott, a SZTEage társulata pedig csak
most kezdi bontogatni szárnyait.

Bár a SZESZ honlapján még azt
olvasni, ahogy Czene Zoltán bejelenti a társulat 2010-es feloszlását,
júliusban Varga Norbert lett az új
művészeti vezető. Ahogy a búcsúbejegyzésből is kitűnik, számos infrastrukturális és anyagi nehézség
nehezítette a tagok munkáját,
amely veszélybe sodorta a 2003ban alakult társaságot.
„2010 elején az Argentínát próbálták, amikor Zoli bejelentette,
hogy szeretné abbahagyni a társulat vezetését” – meséli Varga Norbert. „Három embert javasolt utódjául, Manga Danit, aki a Metanoia
színházban játszik; Balogh Bálintot, aki a Szoba Színházat vezeti, ő

csinálta Az utolsó tangó… előadást
a Reök-palotában, később a Gloria
Solarist; és engem, talán a Lábjegyzet Színház vagy a Jim Morrison-est
miatt. Nyilván azt nézte, ki az, aki
egy társulatot össze tud tartani.
Bálint külföldre költözött a feleségével, Dani nem vállalta, maradtam én. Sokat gondolkoztam rajta,
de úgy döntöttem, ha a társulat is
azt akarja, hogy így folytassuk, akkor nézzük meg, mit lehet ebből kihozni.”
A SZTEage Egyetemi Színház és
Kávézó az SZTE EHÖK és az
Universitas-Szeged Nonprofit Kft.
közreműködésével jött létre 2010
februárjában azzal a céllal, hogy

Darvasi
László Argentína című darabját
2010-ben
mutatta be
a Szegedi
Egyetemi
Színház
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fellépési lehetőséget biztosítson az
egyetem amatőr és félprofi társulatainak, zenekarainak, művészeinek és öntevékeny csoportjainak.
A nyár folyamán a klubba költözött
a Szegedi Egyetemi Rádió, majd
ősszel az immár fél éve várt színházi társulat – a név kötelez – is
megalakult. „Amikor elkezdtem járni az egyetemre idén ősszel, a
SZTEage-nek még nem volt saját
társulata, a nevéből is adódóan ez
nagyon fájó seb volt” – meséli
Székhelyi Dániel, az új színházi
csoport vezetője. „Hamar kiderült,
hogy színházőrült vagyok, szeretek
ezzel foglalkozni, és volt néhány ötletem. Olyannyira hirtelen történt
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Munka és tervek

minden, hogy októberben már szereplőket válogattunk, és november
elején megtartottuk A modell premierjét.”

Szerelemből színház
A Szegedi Egyetemi Színház nevében is viseli az egyetem nevét, a
SZTEage-et pedig az EHÖK működteti, a pénzügyi támogatásokban
ez mégsem látszódik egyértelműen, a Székhelyi-társulat eddig csak
hírből hallott az állítólag neki szánt
anyagi javakról.
A nyolc éve a SZTE hírnevét gazdagító, számos díjat és elismerést
elnyerő SZESZ pedig méltatlan
helyzetben van. „Anyagilag kevéssé támogat minket az egyetem,
márpedig azt gondolom, ha ennek
Egyetemi Színház a neve, és ilyen
komolysággal megy – mert mégiscsak színházi előadásokat látnak
ott az emberek, és nem valami
gagyit –, akkor komolyabb dolgokat kellene ebben felfedezni. Nemcsak az a fontos, hogy a természettudományokat támogassuk, hanem a kultúrára is többet kellene
költeni. Ha ezen a színvonalon
akarjuk folytatni a színjátszást, ahhoz több pénz kell” – mondja Varga
Norbert.
A SZESZ a TÁK-ban kezdte meg
működését, később a Pinceszínházban kaptak próba- és fellépési
lehetőséget. Amikor az épületet
elöntötte a víz, a csapat az Alsóvárosi Kultúrházban dolgozott,
most újra a Pinceszínházban, az
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előadások bevételének feléért.
Varga Norbert azt szeretné elérni,
hogy a SZESZ próba- és fellépési
helyet kaphasson az egyetemen
belül, és úgy tűnik, reményei nem
is alaptalanok. „Sok minden változik most, a korábbi, eredménytelennek látszó szélmalomharc
kezd átalakulni. Úgy tudom, Szabó Gábor, az új rektor teljesen
más irányba szeretne elindulni a
kulturális szférát illetően is, és elképzelhető, hogy valamelyik egyetemi épületben előadásokat tudunk majd tartani. Szeretnénk
egy állandó játszóhelyet, hogy ne
kelljen folyton költöznünk” – beszél a SZESZ helyzetéről. „Akármennyi bevételünk van, a színészeknek nem jut pénz, mert a Pinceszínház kevés férőhelyes; fizetnünk kell a világításért és a hangosításért” – sorolja az új művészeti vezető. A társulat nyolc év
alatt rengeteg jelmezt halmozott
fel, de technikai felszerelésükben
(lámpák) a Pinceszínházra szorulnak, A félszárnyú tündérek völgyéhez a bábszínháztól kapták kölcsön a füstgépet.
A SZTEage sokkal szerencsésebb helyzetben van, hiszen a létező hely „szülte” meg a társulatot. „Hatalmas szerencse ez, szinte csak pozitív oldalai vannak” –
mondja Székhelyi Dániel. „Hiába
működik egy színházi csoport, ha
nem kap teret – ahol meg tudja
magát mutatni és dolgozni azon,
hogy ez jobb és jobb legyen –, akkor halálra van ítélve. Tér nélkül
képtelenség színházat csinálni.”
2010. december

A félszárnyú
tündérek
völgyét folyamatosan
játsszák
Varga Norberték

A SZTEage arra törekszik, hogy
mind színészek, mind rendezők tekintetében tovább bővüljön, teljesen megnyitva kapuit mindenkinek, aki tehetségesnek érzi magát.
A fő célok tehát a tehetségkutatás
és a társulat fennmaradása. „Még
egy előadás (december 9.) után a
vizsgaidőszakra való tekintettel A
modellt fiókba tesszük, eddig két
telt házas előadást ért meg, egyet
Szegeden, egyet Pesten. Megvan a
következő ötletem, egy kamaradarab, amin karácsony után szeretnék elkezdeni dolgozni egy kolléganőmmel. Van egy nagyon tehetséges rendező barátom, reményeim
szerint elvállalja majd” – árulja el
Székhelyi, aki sok mindennel
szeret(ne) foglalkozni, mégis a színház áll hozzá a legközelebb: „Színházban nőttem fel. Anyám balerina, apám színész, így váltak a kulisszák gyerekszobaszerűvé. Az elmúlt fél évtizedben minden nyáron
színpadon dolgoztam, a gimnáziumban mindig lehetett rám számítani, ha egy kis szereplésről volt
szó.” A SZTEage első darabjában is
szerepelt, sőt ő rendezte. Ennek ellenére úgy véli, a játék sokkal közelebb áll hozzá, mint a rendezés.
A SZESZ esetén sem feltétlenül
mindig a művészeti vezető fog rendezni. „Mizsei Viktor régóta szeretne rendezni a SZESZ csapatával
egy rövid darabot, 13-as asztal
címmel, ami januárban kerül a közönség elé. Lehet, hogy az a művészeti vezető feladata, hogyha valaki előáll egy ötlettel, amit a társulattal akar megcsinálni, teret kapjon. Nagy örömmel tapasztaltam,
hogy Viktor sok olyan embert is
vissza tudott hívni, akik egy-két éve
nem szerepeltek. A nyolc év alatt
sok mindent megtanultunk, és tudjuk, mi az a színvonal, amit meg
kell ütni. Nem biztos, hogy nekem
mindig rendeznem kell majd, most
egyelőre szeretnék” – fejti ki Varga
Norbert. Így a rendezői ambíciókkal bírók a SZESZ-t is megkörnyékezhetik.
Az új vezető júliusban vette át a
munkát Czene Zoltántól, azóta
megnyitották az új évadot, és felújították A félszárnyú tündérek völgyét. „Próbáljuk Ránki György A két
bors ökröcskéjét, zenei partitúráját

az Universitas Szimfonikus Zenekar játssza el. A Százszorszép Gyermekházban mutatjuk be ezt a gyerekeknek szóló negyven perces
mesejátékot. Van egy darabötletem, ami reflektál az elmúlt nyolc
évre és a következőre is, de többet
nem akarok róla elárulni. Ezek fogják megmutatni, hogy milyen leszek művészeti vezetőként, hiszen
csak az asztalra lerakott munka
igazol” – egészíti ki Varga Norbert.
A Lábjegyzet Színház művészeti vezetőjeként
koordinálja
az
Adamake-ot, decemberben még
két, februárban egy előadásra lehet számítani. Bár úgy véli, a feladatok összeegyeztetése csak hozzáállás kérdése, azt is belátja, hogy
valamennyit le kell adni azok közül.
„Valószínűleg a SZESZ fog előtérbe
kerülni a szervezés és rendezés tekintetében, de a Lábjegyzet Színház társulata sem marad majd
munka nélkül. Akkora átjárás van a
színházi csoportok között, hogy
nem lesz ebből probléma” – teszi
hozzá.

Fúzió? Fesztivál!
Nem érte váratlanul a kérdésem
a kisebb színházi csoportok egyesítésével kapcsolatban. „Itt nem az a
fontos, hogy azért tartsunk ki nyolc
évig, hogy a játékstílusunkat és a
büszkeségünket fitogtassuk, hanem szeretnénk dolgozni. A társulatok között nem hiába vannak átfedések, mert aki egyetemi színjátszással foglalkozik, színész vagy

csak tanulja, valami érdekesbe
szeretne belefogni, egy szerepet eljátszani vagy egy konkrét munkafolyamatban részt venni, számomra
ez a fontos. Ha összetoljuk a sokféle dolgot, az már nem ugyanaz a
társulat lesz, másrészről ezek a
munkafolyamatok nagyon összecsúsznának, és nagy katyvasz lenne belőle, elvesznének a szép dolgok” – fejtegeti Varga Norbert. Arról nem is beszélve, hogy a SZESZ,
a Lábjegyzet vagy a Gó Színház
mind-mind más műfajokkal és stílusokkal próbálkozott.
A SZESZ új vezetője az összetartás másik formáját választaná. Egyrészt a szegedi kis színházi csoportok közötti békés megférés és közös munka lenne a cél, másrészt
eljutni odáig, hogy Szeged is otthont adjon fesztiváloknak. „Bejegyeztettem a SZESZ-t az egyetemi
öntevékeny csoportok közé, így pályázatokon is el tudunk indulni. Lehetne fesztiválokat szervezni,
ahogy a debreceniek, pécsiek és
budapestiek is elhívják az ország
egyetemi színjátszó csoportjait. Nagyon szeretném, ha ez globális dologgá fajulna. Nemcsak rajtam múlik ez, beszéltem a Radikális Szabadidő Színházzal, Formanek Csabával” – avat be.
Székhelyi Dániel is hasonlóan
nyilatkozik: „Szerintem egyáltalán
nem jelent konkurenciát egyik kisebb vagy nagyobb színi társulat a
másiknak. Éppen arról szól, hogy
mindegyik színesíti a város kulturális életét. Itt arról van szó, hogyha
egyetemista fiatalok szeretnének

A Pinceszínház a SZESZ
törzshelye

A SZTEage a
Kölcsey utcában koncerteknek
és színházi
előadásoknak is helyet ad

alkotni, akkor erre meglegyen a
megfelelő tér.”
Amíg tehát a SZTEage bontogatja szárnyait, Varga Norbert már egy
fennálló társasággal folytatja a
munkát. Abból a szempontból
könnyű dolga van, hogy négy éve a
SZESZ tagja, így a csapat tagjait,
munkáját és motivációit ismeri, sőt
mivel egy baráti társaságról van
szó, akkor sem távolodnak el egymástól, ha éppen nem dolgoznak
együtt. Ennek ellenére pár dolog
változik, többek között a korábban
csak Czenére háruló feladatokat
próbálja megosztani. „Más a mentalitásom, mint Zolinak. Sokkal
szókimondóbb vagyok, és inkább
belemegyek olyan szituációkba,
amikbe nem ment, és nem is szeretett volna, ez lehet átok és áldás.
Zoli őszinte volt a társulattal, és én
is szeretnék az maradni. Biztos,
hogy más lesz a színház és színjátszás hangneme és megközelítési
módja, mint amilyen ezelőtt volt, a
korábbi munkáimból látszódik,
hogy körülbelül mire lehet számítani. Az lenne a jó, ha vérszemet kapnék, és teljesen más dolgot csinálnék, mint amit eddig a SZESZ csinált, erre is megvan az esély, bár
Zoli próbálta ezeket a határokat tágítani, és felforgatni a dolgokat” –
összegzi Varga Norbert.
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Faludy-díjat kapott
a mozigépész
Lengyel Zoltáné az elismerés 2010-ben
Október 12-én Pukánszky Béla oktatási rektorhelyettes Lengyel Zoltánt, az
SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék posztgraduális hallgatóját, egyben óraadó tanárát Faludy György-díjjal tüntette ki. Az elismerés átadását megelőzően Fried István professor emeritus meleg szavakkal
méltatta Lengyel Zoltán eddigi munkásságát és Könyvhétre megjelent kötetét, a Csillagbörtönt.

A Faludy-díjat maga az írófejedelem alapította a kilencvenes évek
elején, hazatérését követő első
nagy irodalmi estjén Szegeden
olyan, a szegedi egyetemen tanuló
fiatal írók számára, akik irodalmi
munkásságuk folytán méltóak az
elismerésre, mert a magyar költészet kutatásában és művelésében
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Az elismeréshez csatlakozott
az azóta megszűnt Magyar Világ Kiadó és az egyetem is. A háromfős
kuratóriumot Fried István vezeti,
amely minden évben áttekinti az
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egyetemmel jogviszonyban állók
szépirodalmi műveit. A kitüntetést
számos SZTE-n tanuló és/vagy
doktori iskolát végző irodalmár vehette át – jó páran az erdélyi vagy
vajdasági magyar irodalom képviselőiként –, többen az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék hallgatóiként vagy doktoranduszaiként.
1993-ban Kelemen Zoltán,
Győrei Zsolt és Szaffkó Péter
(KLTE) kapta meg az elismerést,
majd Bíró-Balogh Tamás (1996),
Schlachtovszky Csaba (1998), Or2010. december

Lengyel Zoltán nem
csak szórakozni jár a
Grand Caféba

bán János Dénes (1999), Lövétei
Lázár László (2001), Grecsó Krisztián (2002), Nagy Koppány Zsolt
(2003), Orcsik Roland (2004), Kollár Árpád (2006), Lanczkor Gábor
(2008) és végül tavaly Lázár Bence
András.
Fried István szeretettel méltatta
Lengyel Zoltán eddigi munkásságát, mellyel nemcsak a kötetet, hanem fordítói, könyvszerkesztői és
tanszéki munkáját is dicsérte:
„Csillagbörtön című kötete mellett
értekező prózájával, konkrét szépirodalmi vagy általános emberi kér-

désekkel foglalkozó esszéivel, oktatói és szerkesztői tevékenységével érdemelte ki az elismerést” –
mondta a Faludy-díj kuratóriumának elnöke. Ahogy Pukánszky Béla
is kiemelte, a professzor nem tud
úgy megszólalni, hogy hallgatóságát egyúttal ne tanítsa is, a dicsérő
szavaktól elindulva a nagyrészt a
sajtó képviselőiből álló résztvevők
rögtönzött irodalomtörténeti áttekintést kaptak a 20. századi fiatal
író- és irodalomtudós generáció
munkásságáról és tevékenységéről. Fried azt is kiemelte, Lengyel
frissen megjelent kötete máris az
irodalmi élet fontos munkája lett,
az a mű él ugyanis, amelyről beszélnek. A Csillagbörtön pedig jó és
rossz kritikákat egyaránt kapott – a
lényeg azonban, hogy szó van róla.
Lengyel Zoltán 1982-ben született Püspökladányban, 2001-ben
kezdte meg az angol, 2003-ban az
összehasonlító irodalomtudományi, 2004-ben a magyar szakot a
SZTE-n. A komparatisztika doktori
iskola elvégzése mellett óraadó az
Összehasonlító Irodalomtudományi
Tanszéken (fokozatot még nem
szerzett), ezenkívül a Metanoia
Artopédia színházi társulat színésze és dramaturgja, fordítóként tevékenykedik, valamint a Grand
Café mozigépésze.

– Hogyan kezdtél irodalommal
foglalkozni?
– Sokat olvastam. Amikor a gimnáziumban döntést kellett hozni,
hogy milyen irányba mozduljak tovább, az angol szakot választottam. Kicsit sodródós döntés volt,
mert jól tudtam angolul, és ez volt
a legegyszerűbb, az angolszász irodalom annyira nem is foglalkoztatott, inkább oroszokat olvastam és
sok német anyanyelvű szerzőt. Az
osztrák hagyomány elég fontos volt
számomra, Kafka, Hermann Broch,
Thomas Bernhard. Ami az angolszász hagyományból fontos és a
köteten is látszódik, Samuel
Beckett, de ezenkívül nem foglalkoztam ezzel sokat fanatikus szinten.
– Mióta jelennek meg írásaid?
– Nem igazán publikáltam folyóiratokban, nem vagyok híve annak,
hogy itt-ott szétszórjak apró morzsákat. Éppen ezért is montázsszerű szerkesztési elv jellemzi a Csillagbörtönt, de elég organikusan
kapcsolódnak egymásba a szövegek; nagyobb egységek vannak
benne, mint amelyek folyóiratokban megjelenhettek volna.

Néhány
éven belül
színházi
darabot is
rendezne

– Dolgozol-e az újabb köteten?
– Mit jelent számodra, hogy ezúttal te kaptad a Faludy-díjat?
– Nagy megtiszteltetés, hogy a
költő születésének századik évfordulóján én vehettem át ezt a díjat,
örülök neki és köszönöm.
– Ez volt az első irodalmi elismerésed?
– Igen, de még nem is lehetett
volna nagyon mire díjat adni. Kicsi
vagyok még.
– A Faludy-díjat a Csillagbörtönre kaptad vagy eddigi munkásságod elismeréséül?

– Igen, de arról nem beszélek,
még nagyon kezdeti fázisban van,
elég őrült könyvnek tervezem, ennél sokkal őrültebbnek.
– A Metanoiával folytatott munkád eredményeképp elképzelhetőe, hogy a későbbiekben a színház
felé fordulsz?

Már készül
az új kötet,
ami jóval
„őrültebb”
lesz, mint a
korábbi

– Végül is már megtörtént, a
Kalligram közölte egy írásomat Jeles András Nevető emberéről. Nem
vagyok színházkritikus, de talán ott
már megjelent az a tapasztalat,
amit belülről is megéltem egy produkció létrehozása közben. Hivatásszerűen azonban nem szeretnék ezzel foglalkozni. A Csillagbörtönben is megjelent egy színpadi
játék, amelyben – ha összehasonlítjuk a kortárs drámákkal – nagyon aprólékosak az instrukciók. A
gyakorlatban is tudom, hogy technikailag mit hogy lehet megoldani.
Egy rendezőnek az jelenthet problémát a darabomban – de nem is
szeretném, hogy bárki megrendezze rajtam kívül –, hogy nincs meg a
szabadsága, azt gondolhatja, hogy
nem lehet vele variálni.
– Ez azt jelenti, hogy vannak
rendezői ambícióid?
– Nem ambíció, ha valaki ezt létre tudja hozni, az én vagyok. Más
nem is fogja megcsinálni. Erre
pénzt kellene szerezni, ráadásul
egy színházi produkció létrehozása
egész embert kívánó feladat, erre
most nincs kapacitásom, de remélem, néhány éven belül lesz.

– Fried tanár úr elmondta, hogy
szépirodalmi munkásságomért, azaz a kötetért; az úgynevezett tudományos tevékenységemért, azaz az
esszészerű publikációkért és a tanszéki kiadványok (Szövegek között)
szerkesztéséért, valamint óraadói
munkámért.
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Nagyon-nagyon kell
szeretni, amit csinálsz
Beszélgetés a Rotary Irodalmi Díjat nyert Szilasi Lászlóval
Elsős egyetemistaként meghatározó élmény volt „A Szilasi-szeminárium”,
bár nem feltétlenül Balassi Bálint költészete nyűgözött le. Mérhetetlennek
tűnő tudásanyag fanyar humorral fűszerezve – és még valami több is. Szilasi Lászlóval, az SZTE BTK oktatójával találkoztunk, aki nemrégiben nyerte el a Rotary Irodalmi Díjat.
Szilasi László fontosnak tartja a
rendszerességet

– Kezdjük a beszélgetést a tanítványokkal, akiknek szakmai
munkáját ön irányítja. Egyik legsikeresebb tanítványa jelenleg Hevesi Andrea.
– Nem szoktam a „tanítvány”
szót használni. Szívesebben mondom azt, hogy „tanítottam”, még
inkább azt, hogy „járt hozzám órára”. Két emberről mégis mondhatom talán, hogy a tanítványom. Az
egyik Balázs-Hajdú Péter, őt most
sikerült „eladnunk” Pécsre. Nem
állítom, hogy nem voltak más mesterei, de én úgy viszonyultam hozzá, mint a tanítványomhoz – és
most Ancsika van. Ránézésre nem
sokan gondolnák, hogy komoly tudóspalánta, de ő, ha lát egy nagy
csomó, össze-vissza dolgot, el tudja őket rendezni (vagy úgy, hogy
felismeri az adatokban rejlő rendszert, vagy úgy, hogy csinál nekik
egyet), és a mi szakmánkban, azt
hiszem, ez a legfontosabb jó képesség. Amúgy azt az elvet vallom,
amit a hajdani jugoszláv futballválogatott edzői, akik – amikor járták az iskolákat és tehetségeket
vadásztak az udvaron focizók közül – azt nézték, hogy ki harcol a
labdáért. A fiatal bölcsészben legyen egy bulldog, aki rácuppan a
feladatra, megragadja a témáját,
szájzárat kap – és mellé szüksége
van rengeteg alázatra, türelemre
meg energiára. A nem szakmabeliek langyos tejbetöknek látják a
bölcsészeket, holott nagyon sok
monotóniatűrés, lendület és erő
szükséges az eredményes munkához. Meg nagyon-nagyon kell szeretni, amit csinálsz.

„A fiatal
bölcsészben
legyen egy
bulldog”

ami igen izgalmas és kreatív szakasza ennek a zavarba ejtően hosszú
távra tervezett munkának.
– 17. századi szövegekkel kapcsolatban vannak még fel nem
tett kérdések?

Aki harcol a labdáért
– Milyennek látja a mai mester–tanítvány viszonyt?
– Manapság divat azt mondani,
hogy a bolognai rendszer bevezetése óta kizárólag kreténeket veszünk fel, de ez nem igaz. Más volt,
amikor húszan jártunk magyar
szakra, és majdnem ugyanennyien
tanítottak, a szocializmusban bensőséges, szinte tutoriális rendszer
működött, mindig mindenki ráért.
A mostani képesség- és készségközpontú oktatást jónak látom, hiszek a bolognai rendszerben. Lehet, hogy tényszerűen nem tudnak
annyit a BA-sok, mint korábban, de
kicsivel könnyebb velük beszélgetni, és kreatívabbak is. Ez egy hoszszú felvételi: akinek elég a BA, elmegy, aki itt marad az MA-n, szereti, amit csinál, és szörnyen fél a
munkaerőpiac fenyegetéseitől, ez
pompás hallgatót eredményez.
Lassú rosta ez a megírt disszertációig. Aktivitás szempontjából a tavalyi MA-s esszéíró kurzus a legjobb
élményem, előtte csak elsősökkel
találkoztam, és azokkal a kiégett
és bölcs BA-sokkal, akik már tudják, hogy hivatalosan csupán egy
főiskolai szintű képzésen vesznek
részt, ami tíz év múlva annyit fog
érni, mint egy érettségi, nevezetesen semmit. Egy harmadéves bölcsész, aki tudja, hogy nem lesz belőle MA-s, nem szívderítő látvány.
Amikor megláttam a boldogabbik
végét, beleszerettem a bolognai
rendszerbe.
– Ön szerint milyen az ideális
magyar szakos hallgató?

– Az értelmezői kérdezőprofilok
olyan radikálisan és olyan sebességgel változnak, hogy alapjáraton
nem kell nagyon félni attól, hogy a
mi kérdéseinket már korábban feltették. Az azonban kétségtelen,
hogy ezekről a szövegekről már évszázadokkal ezelőtt is gondolkodtak, amikor még nem voltak a maihoz hasonló kritikai vagy irodalomtörténeti jellegű értelmező műfajok, s emiatt a korábbi vélekedéseket más típusú szövegekből kell
összegyűjtögetni, ami nehezíti a
munkát. A legnagyobb rész éppen
ez: megérteni az értelmezés régi
szempontjait és az általuk feltett
kérdéseket – amelyekről kiderülhet akár az is, hogy voltaképpen
azonosak a mieinkkel.

– Hajlandó, nem is: mániákusan
imád olvasni, rengeteg időt rászán,
falja a könyveket. Szeret gondolkodni a könyvekről, és lelkesen beszámolni az élményeiről, de türelmes, hogy alaposan és mélyen tudjon beszélgetni, vitatkozni a többi
olvasóval. Ha a felkészültséget
meg a tehetséget leszámítjuk (de,
ugye, nem számíthatjuk le), ennyi
az egész.

– Létezik-e olyan irodalomtörténet, ami ezeket szövegeket meg
tudja magyarázni?

– Írnia nem kell tudnia?
– Nem feltétlenül. Ezt valószínűleg azért mondom, mert sok olyan
tudós van a szakmában, aki nagyon nagy, de nem szeret írni – Keserű Bálint például híresen keveset
ír, és mégis egyike a legnagyobbaknak. Az a baj, hogy az egyetemi oktatók minősítési rendszere a tudományos termékeken és matematizálható teljesítményeken alapul, pedig egy egyetemi embernek
nem csak a publikációs listája az
életműve, hanem (és talán sokkal
inkább) a hallgatói és a tanítványai
is.

– Szerintem az irodalom régen
is az ember számára fontos dolgokkal foglalkozott, tehát nem biztos, hogy ezek a szövegek annyira
idegenek, mint amennyire idegennek első látásra tűnnek. Azzal
szoktam az elsősöket fanatizálni,
hogy Balassi Bálint megszerkesztett kötetében a Júlia-versek után
következő szövegek tulajdonképpen azt a kérdést teszik fel, hogy
mit kezdünk a véges és egyetlen
életünkkel akkor, amikor éppen
nem vagyunk szerelmesek. Lehet,
hogy egy egyetemi hallgató még
szinte mindig szerelmes, de ennek
a kérdésnek a súlyát azért már képes belátni. Ez tehát egy értelmes
kérdés, és jó példa arra, hogy a régi versek milyenek.

– Hogy dolgozik?
– A legaktívabb délelőtt vagyok
– ekkor tartom az óráimat vagy olvasok –, aztán úgy négytől nyolcig,
de olyankor már általában a lányaimmal vagyok. A rendszeresség a
fontos: ez a szakma hosszútávfutás, a kampánymunka többnyire
csak rövid távú eredményeket hoz.
Jelenleg a 17. századi magyar vers
repertóriumán dolgozunk, ezeknek
a szövegeknek akarunk értelmes
kérdéseket feltenni. Most az adatbázis struktúráján gondolkodunk,

Szomorú szemű
költészettörténész
– Magyar, régi magyar és összehasonlító irodalomtudomány
szakokon végzett, Jókaiból írta a
diszszertációját, irodalomelmélet2010. december
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– Gyengén és lassan, a nagy és
türelmes Karácsonyi Béla, akitől
tanultam, nagyon nem lenne büszke rám. Angolul és németül valamivel jobban, de ez is csak a szakmai
tájékozódáshoz elegendő. A mostani eszemmel úgy látom, mindenképpen idegennyelv-szakosnak
kell lenni: számukra olyan az a másik nyelvű irodalom (közelről látom
mesteremen, Ötvös Péteren), mint
nekem a magyar. Van tehát egy
másik nézőpontjuk, ahonnan aztán nézni tudják a mi irodalmunkat, amit nekem valahogy másképp kell megalkotnom.
– Voltak-e előzményei a magyar
szaknak?

tel, -történettel és -kritikával foglalkozik.
– Én egy egyszerű, szomorú szemű régi magyaros költészettörténész vagyok, aki időnként foglalkozik 19. századi prózával és kortárs
irodalommal és nagy ritkán az irodalomtörténet s -elmélet kérdéseivel is – és ez számomra egyben
fontossági sorrend.
– Szükséges-e a kortárs irodalom megértésében a régi vagy
klasszikus irodalom?
– Számomra feltétlenül. Ahogy
mondani szokás: az irodalomtörténetet nem az irodalomtörténészek
írják, hanem a történő irodalom. Az
irodalomtörténész csak felismeri,
megkreálja vagy megpróbálja kontextusba állítani a történéseket, de
az az irodalomtörténet voltaképpen azáltal íródik, hogy Darvasi
László vagy Borbély Szilárd elővesz
valami régi szöveget, fontosnak
tartja, és újraolvassa, -írja azt. Ez
pedig visszamenőleg átértékeli a
múltat, és ezért erre, bizony, szerintem, kutya kötelességünk odafigyelni. Az hívja fel a figyelmünket
dolgokra a régiségből, ami most
történik, és ebben a félévben Balázs Mihály az önéletírást tartotta
fontosnak. Úgy értékelem, hogy
azért kellett ezt a témát elővennie,
mert a mai kortárs irodalomban
tombol az önéletrajziság, és hajlandó vagyok azt gondolni, hogy azért,
mert Garaczi László írja a Lemúrt.
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– Fontos volt-e az ön számára,
hogy egyetemi kereteken belül tanuljon?
– Hiszek az egyetemi oktatásban. Magyar–történelem szakon
kezdtem, de történelemből rettenetesen rossz voltam. Úgy gondoltam
viszont, hogy ha a magyar szak
mellé odateszem a régi magyart és
az összehasonlító irodalomtudományt is, mégiscsak jobban járok,
mintha ezeket a saját szakállamra,
otthon tanulmányoznám vagy bejárnék órákra, de nem volna róla
papírosom. Ha viszont most lennék
hallgató, nem biztos, hogy így gondolnám. A mi akkori életünkhöz képest az egyetemi oktatás súlya, tere és ideje sokat veszített a jelentőségéből, szakmailag fontos dolgok
ma már történnek az egyetemen kívül is, tehát az oktatási szisztéma
már közel sem annyira fontos egy
egyetemista életében, mint a miénkben volt.
– Mások hatására elővesz könyveket?
– Hát hogyne! A Repertórium
nagy jelentőségű vállalkozás a
Szeged–Pécs–Budapest által kirajzolt régi magyaros–költészettörténész háromszögben, a találkozókról szinte mindig úgy jövök el, hogy
már megint új impulzusokat kaptam a további gondolkodáshoz, és
már megint elküldtek könyvtárba.
– Olvas latinul?
2010. december

Az irodalomtörténész
reggel a legaktívabb

– A gimnazista korosztály többnyire olyan emberekből áll, akik
sokoldalúan tehetségesek. Én arra
jöttem rá, hogy magányos, humán
érdeklődésű figura vagyok, aki ráadásul semmi másban nem tehetséges, csak ebben az egy dologban, már ha egyáltalán. És hát,
ahogy lenni szokott, egy nagy hatású középiskolai tanár személyisége
továbblökött ebbe az egyetlen számomra lehetséges irányba. Ez
egyébként érdekes pedagógia
probléma, amely az egyetemen is
előkerül: nyilván meg lehet fertőzni
fiatal embereket, és elindítani őket
bizonyos dolgok felé, de nem biztos, hogy mindenkit érdekel a tehetsége, meg az, amiben legalább
valamennyire jó – engem szerencsére érdekel.

Hogyha Németh
Gábor nem tudna
úgy nézni…
– Szükségszerű volt, hogy szépirodalmat kezdett írni?
– Abban az értelemben igen,
hogy akkor kezdtem el, amikor úgy
éreztem, hogy sokkal könnyebb engednem ennek a késztetésnek,
mintha még mindig megpróbálnék
neki ellenállni. És abban az értelemben is az volt, hogy bizonyos dolgok
átgondolására mégiscsak az irodalom nyelvei a legalkalmasabbak.
– Mennyit vesz át a szépirodalmi szövegekbe abból a tudás-

anyagból, ismeretből amivel rendelkezik?
– Amikor írok, tehát mondatokat
termelek, a szépirodalmat képzőművészetnek látom, ahol a megmunkálandó anyagot is nekem kell
megteremtenem. Ilyenkor nem veszem hasznát annak, ami az irodalomról összegyűlt bennem, mert
teljes mértékben leköt az, hogy a
megteremtendő világ premisszáiból következetesen, sajátos struktúrájú mondatok segítségével valami koherenset hozzak létre.
– Könnyen ír?
– Az íráshoz összefüggő időkre
van szükségem, ezért döntően az
oktatási szünetekben dolgoztam.
Megírtam egy adagot, és amikor
legközelebb leültem a gép elé, elolvastam a már megírt egységet, kijavítottam, és aztán írtam tovább.
Amikor az egész összeállt, azt fésülgettem, gyötörtem, egészen addig, amíg azt nem éreztem, hogy
nincs tovább. Visszatérve a képzőművészethez, az irodalmi szöveg
mintha olyan anyag lenne, amit kavargathatsz egy ideig, de aztán
szép lassan megmerevedik, és akkor már nem tudsz vele mit csinálni. Haladósan írtam, standard lassúsággal, de folyamatosan.
– Mi a különbség a Németh Gáborral közösen írt Kész regény és a
Szentek hárfája – mellyel elnyerte
2010-ben a Rotary Irodalmi Díjat –
között?
– Gábor úgy tud ránézni az emberre, hogy az író, akkor is, ha az
írónak esetleg nincsenek szövegei.
A Kész regény nagyon fontos, jó iskola volt, akkor óriási könnyebbséget jelentett, hogy úgy hozhattam
létre a saját szövegemet, hogy Gábor leveleivel az én beszédhelyzetemet már kialakította, nekem

Szilasi László
A SZTE BTK Régi Magyar Irodalom
tanszékének docense. Békéscsabán
született 1964-ben, magyar–régi
magyar–összehasonlító
irodalomtudomány szakon végzett a
SZTE-n. 1989–1999 között a Pompeji
szerkesztője, a deKON-csoport egyik
alapítója.

csak el kellett foglalnom, be kellett
laknom azt a játékteret, amit világosan kirajzolt. Ugyanakkor most
éppen az lett az érdekes, hogy
mennyire integráns része a munkának a jó játéktér kitalálása, amit
aztán belakhatok. A korábbiakhoz
képest talán az volt a legnagyobb
gazdagodás, hogy ezt is nekem kellett megcsinálni. De hogyha Németh Gábor nem tudna úgy nézni…
Fitzgerald azt írja a nagy Gatsby pillantásáról, hogy rád nézett, és jobb
embernek érezted magad tőle. Van
egy-két ember, akinek ilyen a nézése, Ötvösé különösképpen ilyen és
Dávidházi Péteré, akivel Jókait írtam.
– Ezek fontosak?
– Ezek a tekintetek roppant fontosak voltak az életemben. A szüleim is tudtak így nézni – nem mondták, hogy sokat várunk tőled, Lacikám –, nem volt erőszakos, de az
emberből szépen lassan kifejlődött, hogy nehogy már potyára nézzenek olyan szépen. Azt hiszem,
nekem nincsen ilyen pillantásom,
de hátha kifejlődik még, ez a lányaim miatt és az egyetemen is fontos
lenne.

Szilasi
László hisz
az egyetemi
oktatásban

– Milyen érzés, hogy „túl van” a
Szentek hárfáján?
– Megkönnyebbülést érzek elsősorban, nagy-nagy megkönnyebbülést. Féltem, hogy úgy alakul az életem, hogy nem fogom megcsinálni:
az ember egyik legfontosabb életstratégiája, lássuk be, mégiscsak
az, hogy az igazán fontos teendőket halogatja, s a sürgetőket veszi
előre, és ez akár azt is eredményezhette volna, hogy végül sohasem
írom meg ezt a könyvet. A másik
amitől féltem, hogy nem fogom tudni, hogy egyszerűen képtelen leszek létrehozni. És most mégis
megvan, hálát érzek és megkönynyebbülést.

rozási és szolidaritási réseket. Nagyon meglepődtem, hogy én kaptam a díjat, belekerült egy-két napomba, mire napirendre tértem felette. Először a pénznek kezdtem
örülni: egy szabadon felhasználható, kerek összegben végül is nincs
túl sok rossz. A szellemi elismerés
kiheverése tovább tartott, mert lehetett volna úgy is érteni, hogy valakik belém vetették a bizalmukat,
és most elvárják tőlem, hogy én
ezentúl mindig nagyon jó legyek.
Aztán eszembe jutott, hogy
Sumonyi Zoltán a díjkiosztón azt
mondta, hogy „A díjat kapja: a
Szentek hárfája”, és nem azt, hogy
Szilasi Laci. A kitüntetést tehát a
könyv, egy befejezett, lezárt munka
kapta – még akkor is, ha a pénzt
én fogom elkölteni.
– Lesz-e újabb könyve?
– Írni nagyon jó. A munka vége
felé, amikor már nem volt olyan
képlékeny az anyag, néha-néha
szinte pánikba estem, hogy mit fogok én csinálni ezután. Az írásnak
drogszerű hatása van: félsz attól,
hogy megvonják tőled. Ezért aztán
alighogy befejeztem, elkezdtem írni
a cédulákat egy következőhöz, ami
most kezd alakot ölteni. Egyáltalán
nem írom még, de már derengenek
a körvonalai.

– Hogyan viszonyul a regény kritikáihoz?
– A Rotary-díj nagyon derék vállalkozása az alakulóban lévő nemzeti burzsoáziának: szakmájukban
sikeres, önzetlen civilek elszánt
munkával megpróbálják betömni
az állam által létrehozott finanszí-



2010. december

Szekeres Nikoletta
65

A Mágus
Negyvenegy év, 1700 mérkőzés a Tanárképző kispadján
Miskolczi Józseffel, a magyar labdarúgás egyik legendás alakjával, az SZTE
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Matematikai Tanszékének nyugalmazott főiskolai docensével, a Tanárképző „örökös” edzőjével beszélgettünk,
akit a SZEGEDma.hu internetes újság 2010-ben „A szegedi labdarúgás díszpolgára” címmel ismert el.
Miskolczi
József négy
évtized alatt
csupán három
mérközésről
hiányzott

egésztől. A sakkban is ügyes voltam, csalogattak is, mondták, hogy
vegyem komolyabban, végül mesterjelöltségig vittem.
– És a futball?
– A foci volt és persze most is a
legkedvesebb sportom, Gyulán a
DAC-ifiben futballoztam, mielőtt idekerültem Szegedre. Anno nem lehettem ügyetlen gyerek, mert ugye
ismert az a focicsapat-elosztási módi, amikor a két kapitány választ, engem mindig az elején választottak.
Őszintén megmondom: az asztalitenisz és a sakk is csábított, de véletlenszerűen a labdarúgásnál kötöttem ki. S akkor visszakanyarodnék
az előző kérdésére, erre a bizonyos
41 évre, amelynek lényege a kitartás. Ezt gyerekkoromból hoztam, régen kitartóbbak voltak az emberek,
azokat becsülték, akik nem repkedtek össze-vissza. Ugyanakkor nagyon sokat köszönhetek a biztos
családi háttérnek és azoknak az
embereknek a főiskolán, akik a futball mellett tartottak. Szóval nincs
nagy titok.

– Ebben a mai magyar edzőkeringőben szinte felfoghatatlan,
hogy 41 éve megszakítás nélkül ül
egy csapat kispadján. Mi szükségeltetik ehhez? Mi a titok?
– Az egyik támpont mindenképpen, hogy világéletemben szerettem játszani, gyerekkoromban minden adandó lehetőséget kihasználtam a sportolásra. Többek közt úsztam, korcsolyáztam, jégkorongoztam, pingpongoztam és természete66

sen fociztam. Az asztalitenisz például annyira jól ment, hogy Berczik
Zoltánt hatszoros Európa-bajnok
asztaliteniszezőt – aki a gyulai általános iskolában volt osztálytársam
– többször is megvertem. Később,
Szegeden, a főiskolás éveim alatt
nagyon szigorúan vették a tanulást,
így nem volt sok szabadidőm. Esténként, kikapcsolódásként sakkozgattam, sőt egy hónapig kézilabdáztam is, de egyszer úgy orrba
vágtak, hogy elment a kedvem az
2010. december

– Számos jó nevű játékos fordult meg az egyetemi, főiskolai
évei alatt a Tanárképzőben, ami
fénykorában a „megye egy” rettegett csapata volt. Visszagondolva,
melyik együttese volt a legerősebb? Kik fémjelezték azt a gárdát?
– A legjobb csapat egyértelműen az, amelyik megnyerte 1981ben a „megye kettőt”. Utána tíz
évig voltunk a megyei első osztályban, 1992-ben estünk ki, amit azóta is nagyon sajnálok. A bajnokcsapat legjobbjai: Nyári, Protity,
Pénzes, Bánáti, Vas, Szendrődi,
Léber és Bujdosó voltak.

– A több mint négy évtizedes
edzői karrierje során több száz játékos fordult meg a csapatában.
Kérem, állítsa össze a Tanárképző
All Start!
– Azokból a játékosokból állítom
össze, akik le voltak igazolva hozzám! Zsirai – Agócs, Protity, Miskolczi, Pénzes – Léber, Kálmán, Paksi,
Bischoff – Balogh Gy., Vas F. Cserék: Bernáth, Brinszky, Litauszki,
Sümeghy, Tóth Gy. Ehhez ki kellett
kapcsolnom a szívem!
– Ön matematikus, tehát biztosan vezet statisztikát. Egész pontosan hány meccsen ült a Tanárképző kispadján?
– Hat évvel ezelőtt én és segítőim összeszámoltuk, akkor volt meg
az 1500-adik, ez egy pontos és
megbízható szám. 2010. június 17én jártam durván 1700 körül.
– Hány meccsről hiányzott?
– Mindössze háromról. Az első
még 1969-ben történt, ekkor keresztapa lettem, a másik kettőről
temetés miatt, édesanyámat és
édesapámat temettük.
– Ilyet nem szabad kérdezni, de
árulja már el, hogy ki volt a kedvenc játékosa!
– Kedvencem biztosan nem volt.
Sok olyan játékosom volt, aki szimpatikus volt a pályán belül, és sok,
aki a pályán kívül, de természetesen létezett ennek az egyvelege is.
Mindenekelőtt azokat a játékosokat kedveltem, akik teljesítettek, de
legjobb az, amikor egy igazi megszállott a játékos. Akadt például
olyan, aki rokonszenvesen viselkedett, de háromszor is elzavartam,
mert lusta volt. Hogy számomra milyen az ideális játékos? Nálam mindenképpen zakatolni, gürizni kell,
egyszerűen fel kell szántani a pályát, ehhez meg erőnlét kell. Az erő
mit sem ér, ha nincs technikai tudás és a mai modern futballban elengedhetetlen a gyorsaság. Nem
oly régen rendezték a Tottenham
Hotspur – Internazionale Bajnokok
Ligája-mérkőzést. Az valami elképesztő volt, amit a hazai csapat balszélsője, Gareth Bale a 90. percben
művelt. Labdával a gyorsabbnál is

gyorsabban száguldott, majd pontosan centerezett, a csatárnak már
nem volt nehéz gólt rúgnia. Ez bizony a futball magasiskolája!
– Megtenné, hogy kiemel egy
emlékezetes meccset a sok közül?
– Nehezet kér, mert nagyon sok
izgalmas, érdekes meccsen, rangadón dirigálhattam a Tanárképzőt.
Kitörölhetetlen emlék, amikor
1981-ben megnyertük Szegváron a
megyei másodosztályt, s utána
együtt ünnepeltünk a fiúkkal. Emlékszem, Vas Feri NB I-es játékos
volt, de nagyon tudott lelkesedni,
örülni a bajnoki címnek. A nyolcvanas években többnyire a „megye
egyben” játszott a Makó, a Csongrád és a Szentes, tehát rettentően
erősnek számított ez az osztály.
Ezekkel a csapatokkal kiélezett
meccseket vívtunk, és mindig külön
örömünkre szolgált legyőzni őket,
mert erősebbek voltak. Hirtelen beugrik két nulla nullás eredmény a
Szentesi Kinizsi ellen, amit a jól
megválasztott taktikának köszönhettünk. Jobbak voltak nálunk, így
kitaláltam, hogy négy hátvéddel és
egy söprögetővel állunk fel. Meg is
lett az eredménye, lehoztuk a mecscset kapott gól nélkül. Továbbá
ilyen aranyos emlék az a bajnoki
idény, amikor oda-vissza vertük a
Makót, ha jól emlékszem, itthon 20-ra, idegenben pedig 1-0-ra.

A tanár úr
legendás
taktikai húzásaival
mindig meglepi az ellenfeleket

tattam őket, és a megfelelő pillanatban vagy az egyik szélső lett
center, vagy valamelyik középpályás feltolódott nagy zavart okozva.
– Az egyik alkalommal négy
gólt rúgott az egyik játékosa, ám a
következő meccsen nem játszatta, mert a valószínűségszámítás
szerint még egyszer nem mehet
neki ilyen jól. Ez igaz?
– Nem, ezt az egyik újság elferdítette, nem a valószínűségszámítás
miatt hagytam ki, hanem azért,
mert lusta volt, ami megengedhetetlen. Kényszerből tettem be a csapatba, mert elfogytak a csatáraim,
igaz, hogy gólozott, de semmit nem
futott, így a következő erőpróbán
nem vetettem be. S ha már
valószínűségszámítás, a matematikát nem nagyon lehet belevinni a
futballba, annál inkább a logikát és
a gondolkodást, amit én meg is teszek.

– Legendásak az edzői húzásai,
az előbb már említett egyet. Mondjon még a taktikai repertoárból!
– Mindig alaposan felkészültem
az aktuális ellenfelünkből, ehhez
igazítottam a taktikát, majd megkerestem a megfelelő embereket.
Egyébként sok minden attól függött, hogy éppen mi volt a divatos
játékrendszer. Ugye a futballban folyamatosan változott a különböző
posztokon játszó játékosok száma.
Egyszerű példával illusztrálva: az ötvenes években öt csatárral rohamoztak az együttesek, majd négygyel, aztán hárommal, és így tovább
haladva a kilencvenes évekig. Érdekes és bevett figuránk volt a háromcsatáros korszakban, hogy két szélső támadóval játszottam center,
más néven középcsatár nélkül. Ezzel a húzással az ellenfél belső védői lazábbra vették, mondhatni elal-

– Meddig csinálja még?
– Nem szeretnék még visszavonulni, engem ez éltet, különben az
egyetemen is még óraadó vagyok.
A feleségem kilenc éve hunyt el, a
foci és a matematika tölti ki az életem.
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A siker az égig ért
A legjobb egyetemista evezősök találkoztak Szegeden
A 2006-os fallabda-világbajnokság után 2010-ben az egyetemi evezős-vb-t
is nagy sikerrel rendezte meg a Szegedi Tudományegyetem. 30 ország
több mint 450 versenyzője vitte Szeged és egyetemünk jó hírnevét. A
Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) is elégedett volt, ami egy
jövőbeni vb-pályázatnál sokat érhet.

A történeti hűség kedvéért meg
kell jegyezni, hogy a szegedi egyetem már 2008-ban készen állt a világesemény megrendezésére, de
akkor még a Maty-ér nem felelt
meg a nemzetközi evezőspálya-előírásoknak – így Belgrád kapta a
rendezés jogát. 2010-ben azonban
már minden akadály elhárult, hiszen számos újítás mellett a pályát
szabványos, nyolcsávosra bővítették, és létrejött a Magyar Evezősszövetség, Szeged városa és az
SZTE erős szövetsége. Mindezek
után a pályázó Magyar EgyetemiFőiskolai Sportszövetség páholyban érezhette magát.
A vb-t megelőző hónapokban a
szegedi egyetemnek az adminisztrációs, akkreditációs és logisztikai,
valamint a nyitó- és záróünnepség,
illetve az eredményhirdetés meg68

szervezésében kellett jeleskednie.
A szövetség a szakmai részt bonyolította, Szeged városa pedig hóna
alá nyúlt minden olyan kezdeményezésnek, mely a siker felé vitte a
viadalt és a kapcsolódó rendezvényeket.

Egy érem jutott
a magyaroknak
Térjünk rá az evezésre magára!
A Haller–Pető és a Varga–Hirling
sikerpárosok óta felnőtt magyar
evezős nem tudott kiugró eredményt elérni, de a jövő biztató,
mert az utánpótlásban, főleg a 18
év alattiaknál van jó néhány talentum. A magyar szakemberek
előzetesen kettő, esetleg három
2010. december

A bronzérmes magyar
férfi könynyűsúlyú négyes

érem megszerzésével számoltak.
Ezt elsődlegesen könnyűsúlyú
egypárban Hajdú Zsuzsától és a
normálsúlyú kormányos nélküli
kettesben Simon Béla és Juhász
Adrián duójától várták, valamint
bíztak egy meglepetéseredményben. A meglepetés megszületett,
hiszen a férfi könnyűsúlyú négyesünk (Bartha Zoltán, Forrai Dávid,
Veréb Dávid, Dumitrás István) felállhatott a dobogó alsó fokára, ezzel egyben megszerezve a legeredményesebb magyar egység
címet is. A 31 fős magyar csapat
a 13 számból 11-ben indult, köztük az SZTE színeiben a Radics
Bence, Tari János, Pozsár Bence
és Fehér Szabolcs alkotta könynyűsúlyú négyes. Az EDF DémászSzegedi VE evezősei végül nagy
csatában a B döntőben diadal-

maskodtak, ami összetettben a
hetedik helyet jelentette.

Pacsik és fotók
a Kárász utcán
Fantasztikus sporteseményt látott vendégül az SZTE augusztus
13-15. között a Szegedi Tudományegyetem. Az egyetemi-főiskolai evezős-vb felpezsdítette a várost, a külföldi vendégek remekül érezték
magunkat nálunk, a vízi emberek a
lehető legkiválóbb körülmények között versenghettek az érmekért.
„A világbajnokság nagyon jó
visszhanggal zárult, a sportolóktól
dicséretet kaptunk, és utána is folyamatosan fotókat, információkat, címeket kértek tőlünk. Még
hetekkel a megmérettetés után is
érkezett köszönő e-mail. Külön tetszett a versenyzőknek az, amikor
végigvonultak a Kárász utcán, s a
korzón ülő szegediek megtapsolták őket, pacsiztak és fényképezkedtek velük. A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség elismerését
is kivívtuk: a döntők után a hivatalos protokolláris szövegeket túllépve méltatták a szervezést, a szegedi egyetemet és a várost.
Ugyanakkor mi, szervezők is hálás
helyzetben voltunk, mert sérülés
nem történt, fegyelmi ügyet nem
kellett indítani, és a kollégiumok
túlélték a verseny utáni fáradt gőz
kiengedését” – mondta Szabó József, a vb szervezőbizottságának
titkára, az egyetemi sportközpont
vezetője.

2006: egyetemi-főiskolai fallabda-vb. 2010: egyetemi-főiskolai
evezős-vb. Mi jön 2014-ben, mire
készül az SZTE?

Igazi
fiesztahang
ulat volt a
Maty-éren

Újabb vb-re várva
„Úgy nézett ki, még hamarabb,
2012-ben a Maty-ér adhat otthont
a kajakosok és kenusok világeseményének, de mivel a felnőttek vbjét 2011-ben a franciaországi Vichy
visszalépését követően Szeged bonyolítja le, így ez a terv módosult. A
FISU kétévente cirka negyven
sportágban rendez világbajnokságot, melyekben meghatározott időpontra kéri a pályázatokat. Az egzotikus sportágak, például a vitorlázás kivételével hazánk bármilyen
házigazdaszerepre alkalmas, aztán
amikor megkapja a lehetőséget,
akkor dől el, mely régió, esetleg város a végső rendező. 2014-ig minden világbajnokság elkelt, a következő pályázható kör 2016-ban lesz.
Szeged a környező településekkel
(Hódmezővásárhely, Makó, Szentes) karöltve sikeresen pályázhatna
akár úszó- vagy torna-világbajnokságra, valamint kosár-, a kézi- és a
röplabdaesemények rendezésére
is alkalmas lehet mind Szeged,
mind a megye” – véli a szakember.
Nem mellékesen a kézilabdások
egyetemi és főiskolás vb-jét idén
Nyíregyháza, illetve ötven kilométeres körzete rendezte, a fiúk és a lányok között is a magyar válogatott
szerezte meg az aranyérmet, s az
erősebb nem küzdelmeit követően
a Pick Szeged egykori sportolóját,

Harminc
ország több
mint 450
versenyzője
vett rész a
regattán
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Halász Mátét választották a legjobb játékosnak. A SZTE-s diákok
közül pedig Varsandán Milán és Simon Bence is tagja volt a szép sikert arató együttesnek. A futballal
már bajban lehetünk – tette hozzá
Szabó József, már ami a létesítményeket illeti, ugyanakkor tudni kell:
a női labdarúgás hatalmas népszerűségnek örvend az egyetemisták
és főiskolások körében.
A honi fiatalok egyébként alapvetően szeretnek mozogni, s a Szegedi
Tudományegyetem ehhez minden
segítséget megad nekik. Néhány
éve egy felmérés alapján kiderült, a
magyar ifjak 60-65 százaléka a kötelező testnevelés mellett is sportol. A
termek, a sporttelepek reggeltől estig tele vannak, a létesítményhelyzeten azonban javítani kellene, mert
igen szegényes. Szegednek példának okáért – így az SZTE Sportközpont vezetője – nagyon hiányzik egy
sportuszoda és egy 1500-2000 férőhelyes csarnok. A hallgatók kedvelik
a rekreációs, hétköznapi mozgásokat, de versenyezni már kevésbé
hajlandóak, ami alól kivételt jelentetek az évi kari, karközi, medikus vagy
egyéb egyszeri események.
A sportoláshoz és a versenyzéshez is kedvet, lökést adhat, a közösségépítést is segíti, valamint az
egyetem jó hírnevét öregbíti a különböző rangos sportesemények,
világbajnokságok sikeres lebonyolítása. Várjuk tehát a folytatást.
2016 még odébb van, de talán
már lehet és érdemes morfondírozni.
D. T. I. - P. M. L.
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Szedeákos szerencsepróba az elitben
Az egyetem kosárlabdacsapata újra a legjobbak között
Az NB I/B csoportos bajnokság megnyerésével hét esztendő után jutott
vissza újra a legmagasabb osztályba szegedi férfi kosárlabdacsapat. Az
SZTE hathatós támogatásával szerepel az elitben a Dél-Konstrukt
SZTE-Szedeák, melynek célja újoncként egyértelmű: megkapaszkodni
az A csoportban.

A Szedeák hét év után került
vissza a legjobbak közé, a Tiszapartiak 2001 és 2003 között szerepeltek az NB I/A-ban. Az újoncegyüttes célja az első szezonban
nem is lehet más, mint a biztos
bennmaradás.

Stabil háttérre
építenének
Ennek érdekében erősítették
meg a keretet: visszatért a komoly A
csoportos múlttal rendelkező Kiss
Zsolt és Drahos Gábor, megszerez70

ték az U20-as válogatott – egyébként tanulmányait az SZTE-n folytató – Hájer Ádámot, a tehetséges fiatal szerb centert, Nebojsa Dukicsot,
valamint igazoltak két amerikait, a
center Bryson McKenzie-t és a bedobó Janou Rubint. A tavalyi gárdából Gémes Levente, Kovács Dávid
és Rezák Tamás távozott. Az előző
évi alapcsapatból Vida Máté, Molnár Miklós, Simándi Árpád, Nyilas
István, Tanács Attila maradt az A
csoportra is, illetve időről időre a fiatalok is lehetőséget kapnak majd
Fodor Pétertől, aki szerepet cserélt
Bonifert Domonkossal, s átvette a
vezetőedzői posztot.
2010. december

Így ünnepelte a
Szedeák az
NB I/B-s
aranyat

Kettős szerepkörben folytatja
azonban tovább a munkát a B csoportos siker kovácsa: amellett,
hogy másodedzőként tevékenykedik, a csapat ügyvezetőjeként a menedzselésben, a stabil háttér megteremtésében és a játékoskeret kialakításában kapott feladatot.
„Rendkívül fontosnak tartom a csapat menedzselését is. Úgy gondolom, annak idején 2001 és 2003
között akadtak hiányosságaink
ezen a téren. Azon leszek, hogy segítsek, hiszen az építkezés alapja a
háttér biztosítása, azt követően
gondolkodhatunk előrelépésben” –
nyilatkozza Bonifert Domonkos.

SZTE-s
ingyenjegyek
A Szegedi Tudományegyetem dolgozói ingyenes bérletek biztosításával vehetnek részt a Dél-Konstrukt SZTESzedeák férfi kosárlabdacsapat szegedi
mérkőzésein.
A bérleteket a mérkőzéseket megelőzően a főállású közalkalmazotti jogviszony igazolásával a TIK Információs
Pultjánál lehet átvenni ügyfélfogadási
időben. A bérleteket, melyeket a mérkőzést követő három munkanapon belül
vissza kell szolgáltatni, az igények beérkezési sorrendjében osztják ki.
A mérkőzések időpontjai elérhetőek
a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák hivatalos
honlapjáról: http://www.szteszedeak.hu.
Jó szurkolást!
Vezetőedzőként tehát az a Fodor
Péter irányítja a gárdát, aki korábbi
együttesei élén remek sikereket ért
el: a Körmenddel és a Pakssal két
bajnoki arany és négy magyarkupagyőzelem fűződik a nevéhez. Szegeden azonban – legalábbis az első esztendőben – mások lesznek a
célok: szeretne megkapaszkodni a
legmagasabb osztályban a Tiszaparti alakulat.

Sokat segíthetnek az
egyetemista drukkerek
„A megerősített magyar magunk
a centerposztra szerződtetett külföldi kosarasokkal alkalmas lehet
arra, hogy elérjük kitűzött a célt.
Úgy gondolom egyébként, hogy az
alsóházban a Salgótarján, a Debrecen, a Nyíregyháza s talán a Pécs
és a Kaposvár lehet a fő riválisunk”
– beszél a tervekről a vezetőedző.
Ennek megfelelően is alakultak a
Szedeák eredményei az alapszakasz első körében: az élcsapatokat
(ZTE, Paks, Albacomp, Szolnok,
Körmend, Kecskemét) megszorongatta, de legyőzni nem tudta a Szeged, remek sikert arattak viszont
Nyilas Istvánék a Pécs és a Nyíregyháza ellen idehaza, valamint Debrecenben és Salgótarjánban.
„A lényeg, hogy fegyelmezetten,
minél kevesebb hibával, minél kevesebb eladott labdával kosárlabdázunk, csak így lehet keresniva-

lónk. Azokat az erényeket kell csillogtatnunk minden találkozón,
melyek a Szeged erejét adhatják
ebben a szezonban. Hogy mikre
gondolok? Több lábon állunk, többen is képesek lehetnek kiugró
teljesítményre. Igen jó egységet alkotunk, melyben nincsenek kiemelkedő sztárok, de meglehetősen kompakt a keretünk. Az idegenlégiósok is remekül illeszkedtek be, mindhárman nagyszerű
sportemberek, hasznunkra vannak” – így Fodor Péter. A mester
azt is hangsúlyozta: a hazai pályán pontokat érhet a lelkes közönség buzdítása, így továbbra is
nagyon számít az egyetemista
drukkerek hangerejére.

SZTE-Szedeák:
az egyetem csapata
A Szegedi Tudományegyetem és
a Szegedi Deákok Kosárlabdázó
Egyesülete 2006-ban csapott képletesen egymás tenyerébe, azaz
szövetkeztek a minőségi szegedi
kosárlabdázás megerősítésére. A
kontraktust időről időre megújítják.
„Szeptemberben
kötöttünk
újabb hároméves szerződést az
SZTE új rektorával. Ennek keretében klubunk a rendelkezésére álló reklámeszközökkel segíti az intézményt: mind a felnőttek, mind
az utánpótláscsapataink az egyetem együtteseként, az SZTE nevét
viselve szerepelnek a nemzeti
bajnokságokban. Az universitas
pedig egyebek mellett hat, az
SZTE-n nappali vagy levelező tagozaton tanuló kosarasunk költségtérítését állja. Az együttműködés jelentőségét egyebek mellett
abban látom, hogy míg körülbelül
tucatnyi kosárlabdacsapat játszik
ma idehaza egyetemi színekben,
mi vagyunk közülük az egyedüliek
az A csoportban. Örülök neki, s
előremutatónak tartom, hogy a
Szegedi Tudományegyetem odafigyel erre a kimondottan egyetem
sportágra, s felismerte a benne
rejlő marketinglehetőségeket” –
ismerteti a kooperáció részleteit a
Szedeák elnöke.
Kardos Péter hozzáteszi: a férfi
kosárlabda-mérkőzéseken
az
átlagnézőszám a 2000 fő felé közelít, a fiatalok körében igen népszerű ezt a sport, így akár a felső-

Bryson
McKenzie,
az amerikai
center korlátlan úr a
palánk alatt

oktatási intézmény választásakor
is szempont lehet, hogy az SZTE
kiemelten kezeli a csapatot. Eredményeik, a róluk szóló hírek
ugyanis folyamatosan olvashatóak a helyi, a regionális és az országos sajtóban is. A Sport Klub
televízió pedig minden héten egyórás összefoglalót ad a férfi NB
I/A összecsapásairól, ebben szintén markáns megjelenési lehetőség jut az alakulatnak, illetve
azon keresztül a Szegedi Tudományegyetemnek. „A Szedeák is
rengeteg profitál ebből a kapcsolatból, hiszen klubunknak stabilitást és presztízst is biztosít az
egyetemi háttér. Arra is törekszünk, hogy olyan fiatalokat csábítsunk ide, akik felsőoktatási tanulmányaik mellett folytatják élsportolói karrierjüket. Ilyen igazolásunk volt a nyáron az U20-as válogatott Hájer Ádám, aki a szezont
sajnos komolyabb sérülésekkel
indította” – árulja el.
Az elnök kiemeli: a város és az
egyetem együttműködésének is
szép példája a Szedeák támogatása. Míg a klub az önkormányzattól
erre a szezonra a vártnál kevesebb
forrást kapott, az universitas igyekezett a hóna alá nyúlni, s erejéhez
mérten a kosarasok segítségére sietett.
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Kupaezüstöt hoztak
pólós lányaink
Az OB I/A csoportos bajnokságban is éremért harcol
a megerősödött Taylor&Nash Universitas Szeged
Második szezonját tölti az OB I/A csoportban a Szegedi Tudományegyetem nevét viselő, az intézmény által támogatott női vízilabdacsapat, a
Taylor&Nash Universitas Szeged. Az egyetemisták tavaly hatodikként
zártak az elitben, idénre viszont megnőtt az étvágyuk, hiszen neves
edzőt és több kiváló játékost is szerződtettek.

Fantasztikus, történelmi sikert
ért el az idei esztendőben a
Taylor&Nash Universitas Szeged.
A Tisza-parti együttes első ízben
jutott be a magyar kupa döntőjébe, ahol hatalmas csatában,
egyetlen góllal maradt alul neves
riválisa, az egykori BEK-győztes
Szentes ellenében. A sporttörténeti ezüstérem azonban nem tette jóllakottá a csinos sportoló hölgyeket, a szegediek a bajnoki küzdelmek végén is a dobogóra szeretnének állni. Hatalmasat lépett
tehát előre a klub, mely éveken
keresztül főként kiváló utánpótlás-neveléséről volt ismert, fel72

nőttcsapata pedig csupán az OB
I/B-ben harcolt a pontokért. Lányainkat immár a legjobbak között tartják számon az országban,
senki sem mehet ellenük biztosra
a honi mezőnyből.

Beérett
a tudatos építkezés
Az egyesület vezetősége – az
SZTE támogatását is élvezve – rengeteget tett a minőségi női vízilabda szegedi meghonosításáért.
Hogy igazán ütőképes gárdát építsenek, a nyáron többek között le2010. december

Mester és
tanítványai
– Godova
Gábor tart
eligazítást a
lányoknak

igazolták a magyar válogatott két
erősségét, Olaszországból Drávucz
Ritát és Görögországból Tóth Ildikót. Itt folytatja pályafutását a rutinos kapuvédő, Varga Zita, visszatért Szentesről a szegedi nevelésű
ifjú szélső, Árkosy Lilla, s sikerült
megszerezni Schneider Zsófiát és
Tóth Petrát is, akik az előző szezonban még az aranyérmes Dunaújvárosban játszottak. Mindketten felvételt nyertek a Szegedi Tudományegyetemre, és a tanulás mellett pólóznak. Az egyesület vezetése kijelentette, a tehetséges szegedi pólósok mellé olyan rutinos játékosokat kerestek, akik sokat segíthet-

nek Godova Gábornak. A szintén
újonnan szerződtetett vezetőedző
legutóbb a Ferencváros férficsapatát irányította, s nyert már csapataival KEK-et, LEN-kupát, ifjúsági Európa-bajnokságot, junior világbajnoki ezüstérmet, és a magyar női
válogatottal Pekingben az olimpián
4. helyezést ért el.
„A bajnoki rendszer miatt tavaszra kell igazán összeszedni a csapatot, ennek szellemében dolgozunk.
Az első körben a hatba kellett kerülnünk, ezt követően egy új bajnokság kezdődik, hiszen a csapatok
nem viszik tovább az eredményeket. Úgy érzem, reális esélyünk van
arra, hogy bejusson a legjobb négybe” – vázolja a kupaezüstérmes
csapat helyzetét a vezetőedző.

A világ egyik
legjobbját szerezték
meg a nyáron
„Nagy örömömre az összhang az
első pillanattól kezdve megvolt a
gárdánál. Bár később kapcsolódtak
a munkába a válogatottak, de úgy
láttam, a csapat is várta őket, Ildi,
valamint Rita kihívásként élte meg,
hogy együtt dolgozhat a tehetséges
fiatalokkal. Nagy segítségemre vannak a vízben, hiszen az ifjú, de nagyon ügyes szegediekkel el kell hitetni, amit edzésen tudnak, azt
mérkőzéseken is meg tudják valósítani” – mondja Godova Gábor.
Az átlövő Drávucz Rita személyében a földkerekség egyik legjobb
és legszebb pólós hölgyét csodálhatja meg a Tisza-parti közönség.
Firenzéből költözött Szegedre.
Nyert már világbajnoki címet, volt
Európa-bajnok és Világkupa-győz-

tes. Kétszer vett részt olimpián,
Athénban 6., Pekingben 4. lett a
magyar válogatottal. A BEK- és Szuperkupa-győztes, valamint olasz
bajnok pólós többek között azért is
tért haza, mert feltett szándéka,
hogy ott legyen a 2012-as londoni
játékokon. Mint elmondta, úgy véli,
erre idehaza készülhet föl a legjobban.
„Hosszú távú építkezésbe kezdtünk, amihez nem elég az elvárásokat megfogalmazni, hanem a megvalósításért tenni is kell. Ezért igazoltuk többek között Drávucz Ritát
és Tóth Ildikót, és nyertük meg vezetőedzőnek Godova Gábor mesteredzőt. Négy-öt év alatt szeretnénk nemzetközi szintű együttest
kialakítani, de nem úgy, hogy öszszevásárolunk tizenöt drága vízilabdást. Alapvetően Szegedre, az
egyetem vonzására, a tehetséges
helyi fiatalokra szeretnénk építeni
a csapatot” – hangsúlyozza a névadó főszponzor társaság alapító-tulajdonosa, Drégelyi Zoltán.

Komoly
hangsúlyt
fektetnek a
jó védekezésre

Tucatnyi Universitaspólós tanul az SZTE-n
Az SZTE-vel való gyümölcsöző
kapcsolatot az elnök, Bük József is
kiemelkedő jelentőségűnek tartja.
„Évek óta igen eredményesen működünk együtt a Szegedi Tudományegyetemmel, ami számomra
rendkívül örömteli. Egyre több
egyetemista játékos erősít bennünket, jelenleg az intézmény 12 hallgatója pólózik a Taylor&Nash Universitas Szegedben. Bár most idehaza a legjobbak közé sikerült kerülnünk, tudni érdemes, hogy a női
vízilabda nem az a sportág, melyet
elsősorban megélhetési forrásként

A világbajnok Drávucz
Rita az
együttes
kulcsembedre

tartanak számon. A játékosok zömének a vízilabda egyfajta hobbi a
tanulás mellett. Ennek jegyében
tudtuk a szezon előtt leigazolni a
két dunaújvárosi lányt is: számukra az elsődleges szempont az volt,
hogy Szegeden egy igazán erős és
versenyképes egyetemen tanulhatnak, s mellette élsportolói karrierjükről sem kell lemondaniuk. Fontosnak tartom, hogy így a sportágat tulajdonképpen tanulásalapra helyeztük. Ezt ma már kizárólag
a női vonalon lehet megtenni, hiszen a férfiaknál egy bizonyos szint
fölött a profizmus dominál” – így a
sportvezető.
A jelenlegi OB I/A-s együttesből
egyébként nemcsak tucatnyian az
SZTE hallgatói, de akadnak olyanok is szép számmal – így például
Kuczora Imola, Bordás Tímea és
Varga Zita –, akik korábban már
szereztek diplomát a Tisza-parti
felsőoktatási intézményben. „Úgy
érzem, kölcsönösen remekül segítjük egymást az egyetemmel. A csapat szereplése egyre inkább ráirányíthatja a közvélemény figyelmét
az SZTE-re is. Az universitas pedig
mindenben támogat bennünket.
Évről évre nyernek el játékosaink
sportösztöndíjakat, s az utazásban is komoly segítséget kapunk.
Hosszú távon szeretnénk építeni
erre a nagyszerű együttműködésre” – zárja gondolatait Bük József
elnök.
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í g y e t e m i Ajándéktárgyak
XC
Kedvezményrendszer
Alma Mater tagoknak
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- 10-15 % kedvezmény az egyetemi emblémás termékekre.
- Karácsonyfabérlés előjegyzés
- Egyedi elképzelések teljes körű megvalósítása

Részletekről bővebben honlapunkon tájékozódhat:
www.szteajandekbolt.hu

Elérhetőségünk:
József Attila Tanulmányi és Információs Központ (SZTE TIK)
6722 Szeged, Ady tér 10.
Nyitva tartás: H-P: 09.00-17.00
Tel/fax: 62/546-684
www.szteajandekbolt.hu
e-mail: info@szteajandekbolt.hu
Üzemeltető: Universitas-Szeged Nonprofit Kft.

SZTE KARRIER IRODA
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Álláskeresési tanácsadás (angol és magyar nyelven)
Grafológiai tanácsadás
Munkajogi, adójogi tanácsadás

I lil: XI X(il:l\
r

Álláskeresési és készségfejlesztő tréningek
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Vitatechnika
Gépírás tanfolyam
Privát pénzügyek
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S Z T E Tavaszi és Őszi Állásbörze
S Z T E Tavaszi és Őszi Karrier Napok
Szakmai Gyakorlati Helyek Börzéje
Karrier Pizzák
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SZTE Karrier Iroda - Egy lépéssel a többiek előtt!
www.sztekarrier.hu
info@sztekarrier.hu
Tel./fax: 62/546-680

S Z T E Karrier Iroda
6722 Szeged, Honvéd tér 6.
Nyitva tartás:
hétfő-csütörtökön: 8:00-16:30
péntek: 8:00-14:00
A program az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.1 -08/1-2009-0015
„Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen"

SZEGEDI TUDOMÁNY

mam
Ügyintézés

Személyesen az
SZTE Karrier Irodában
6722 Szeged, Honvéd tér 6.
Tel./fax: 62/546775, 62/546680
info@sztealmamater.hu
www.sztealmamater.hu

Az SZTE alumni szervezete
Az Alma Mater rendezvényei:
- Végzősök Éjszakája
- Alma Mater Mikulás
- "Alma Weekend " és Egyetemi Sportnap
- Szegedi Tudományegyetem Alma Mater Díj
- Sikeresen Végzettek Előadása

Az Alma Mater szolgáltatásai:
- Karácsonyfa bérlés
- Alma Mater kedvezmények biztosítása egyes partnerszervezeteinknél
- Évfolyam-találkozók szervezése és bonyolítása
- Információszolgáltatás (szakmai konferenciákról, továbbképzési
lehetőségekről egyetemi hírek, saját és egyetemi programajánlók)
- Kutatás-felmérés (feltárja, végzőseink hogyan tették meg az első lépéseket a munkaerőpiacon)

Honlapunkon programajánlók, hírek
nyereményjátékok várják az érdeklődőket!
www.sztealmamater.hu
Továbbá a Facebook-on és az IWIW-en is jelen vagyunk.
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A program az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt azonosító: TAMOP-4.1.1-08/1-2009-0015
„Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen"

