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ÉRTÉKTEREMTŐ ÉV AZ ALMA MATERNÉL
Az Alma Mater idén különösen mozgalmas, új eredményekkel és új tervekkel teli évet zár. Az közösség célkitűzései, melyek szerint minél több korosztályhoz
jussanak el kezdeményezéseik idén egyre inkább megvalósulni látszottak. Mindezekről Görög Mártával, a szervezet vezetőjével beszélgettünk.

Melyek voltak az Alma Mater legkiemelkedőbb eredményei az idei évben?
Az
Alma
Mater
létrejöttekor
a
közösségépítést és a kapcsolatok kialakítását
tartottuk elsődlegesnek, és olyan alap lerakására törekedtünk, amely később alkalmassá
válik a megváltozott igényekhez történő
formázásra.
Ezen célkitűzésünket siker koronázta, így
ebben az évben alapvetően az értékteremtést, értékközvetítést fogalmaztuk meg
célkitűzésként.
E
célkitűzések
ezévi
megvalósítása
során a teljesség igénye nélkül kiemelnék
néhány kezdeményezést, így elsők között
az
időkapszulás
kezdeményezésünket,
mely által az elsőéves, a végzett hallgatók,
valamint a diplomaosztók résztvevői
üzenhetnek öt évvel későbbi önmaguknak.
Az Alma Mater mellett működő Szegedi
Universitasért 2007 Alapítvány támogatja
továbbá
az
egyetemi
értékteremtő
tevékenységeket, például a Pneumobil
kezdeményezést vagy általában véve a
hallgatókat, az oktatókat, illetve az egyetem

egyes épületeinek az infrastrukturális fejlesztését. Az Alapítvány
nyáron „Egyetemi életérzés” címmel írt ki ﬁlmpályázatot,
amellyel eredményesen éltek a ﬁlmes szakma iránt érdeklődő
hallgatók.
Ugyancsak értéktranszferálást, s az egyetemi értékek felmutatását fogalmazta meg a Kulturális Irodával, Tajti Gabriellával
közös együttműködésben megvalósított „Másképp - Köztünk
élő alkotók” kiállítás, ahol olyan egyetemi kollégák mutatták be
a fotóikat, akiket alapvetően nem erről az oldalukról ismerünk,
és ebből is látható, hogy az egyetemi közösség egy sokoldalú
közösség.
Az egyetemi közösséghez tartozás állandósága jelenik meg a
Szenior Alma Mater tagságban, ahol azon kollégákból alakult ki
egy nagyon értékes társaság, akik az egyetemünkön dolgoztak
vagy tanultak és ma már nyugdíjas éveiket töltik. Ez a közösség
találkozókra, különböző rendezvényeken való részvételre biztosít lehetőséget minden csatlakozni vágyó nyugdíjas egyetemi
polgárnak.
Célkitűzéseink megvalósítása körébe sorolnám Alumni Uni elnevezésű kezdeményezésünket is. Az egyetemi Alma Mater segítő kezet kíván nyújtani a frissdiplomásoknak is elhelyezkedésük megkönnyítése érdekében. Minderre többek között a Karrier
Irodán keresztül szerveződő tréningjeink, tanácsadásaink adnak
módot.
Az Alma Mater szervezete létrejötte óta valamennyi egyetemi polgárt és azok családtagjait is az Alma Mater közösséghez

tartozónak tekinti. Látható, hogy már csaknem egy évtizede sikeresek hagyományos családi rendezvényeink, így különösen az
Alma Mater Weekend, illetve az Alma Mater Mikulás. Természetesen az értékteremtéshez hozzátartozik a foundraising, a támogatásgyűjtés is azzal, hogy mi inkább partnerként tekintünk
támogatóinkra. A fundraising egyik lába az SZJA 1%-ának felajánlása az Alapítvány számára.
Milyen célokat fogalmazna meg az újévre?
Az Alma Mater túl van „tinédzserkorán”, így egyre fókuszáltabban
tekintünk a munkaerőpiacra, munkaerő-piaci igényekre. Ez
nemcsak a mi oldalunkról jelentkezik egyre intenzívebben, hanem
a munkaerő-piaci szereplők oldaláról is. Számos cég keresi meg
az Alma Matert azzal, hogy szeretnének az SZTE gyakornoki
programjainak részesévé válni, intenzív kapcsolatot kialakítani az
Alma Materrel, annak tagjaival. Látni kell azt is, hogy a Karrier
Irodával való együttműködés egyre szorosabbá vált ebben az
évben, hiszen a két szervezet tevékenysége számos esetben
kiegészíti egymást, ami egy komoly szinergia kialakítására nyújt
lehetőséget.
Továbbra is nyitottak vagyunk a munkaerő-piaci kezdeményezésekre, így ezek körében kívánjuk megvalósítani a tréningeket, tanácsadásokat, hiszen ezek a szolgáltatások kifejezetten a Karrier
Iroda által már több mint egy évtizedes múltra visszatekinthetően
kifejlesztett és működtethető tréningek, amelyben kollégáim
óriási tapasztalattal rendelkeznek. A végzett hallgatók, illetve a
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munkaerő-piaci visszajelzések alapján jövőbeni terveink megvalósítása komoly jövőbeni hozadékkal bír.
Melyik a szívéhez legközelebb álló Alma Materes rendezvény?
Természetesen a családi rendezvények, de ezek közül is
leginkább az Alma Mater Weekend, mivel egyre intenzívebb
lehetőséget biztosít arra, hogy ne csupán a családok legyenek
együtt, hanem az SZTE különböző egységeinek munkatársai is.
Erre jó példa volt az idei Weekend, ahol karok közötti pörköltfőző
versenyt hirdettünk: egyértelműen láthatóvá vált az igény és a
készség is a közös együttlétre.
Az évfolyamtalálkozók állnak még nagyon közel a szívemhez,
hiszen ezek azok a rendezvények, amelyek visszaidézik az
egyetemi éveket, gyakorlatilag talán a legszebb éveinket. Itt
kötődnek olyan barátságok, amelyek egész életünkre elkísérnek
bennünket és felnőtté válásunknak is nagyon fontos időszaka
ez. Jó hallani azokat a pozitív visszajelzéseket, amelyek ezen
rendezvények szervezésével kapcsolatban érik a kollégáimat.
Hogyan látja az Alma Matert öt év múlva? Mit tárolna el saját
időkapszulájukban?
Jelenleg pilotként egy három karra kiterjedő informatív adatbázis kiépítésén dolgozunk kollégáimmal a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/
KONV-2012-0004 program keretében. Azt szeretnénk elérni, hogy öt év múlva egy biztos alapokon nyugvó, az egyetem
egészére kiterjedő internetes adatbázisunk épüljön ki. Örömmel
töltene el, ha az Alumni Uni már számos „végzett hallgatóval”
rendelkezne. Természetesen biztató lenne az is, ha öt év múlva a
körülölelő gazdasági környezet lehetővé tenné azt, hogy komoly
támogatóink legyenek az egyetemi célkitűzések megvalósításában.
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SZTE ALMA MATER DÍJÁTADÓ 2013
A Bonafarm Csoport (a Pick Szeged Zrt. és Sole Mizo Zrt.) lett az „SZTE Alma Mater Díj 2013” díjazottja.
A presztízsdíjat tradicionálisan az SZTE Tavaszi Állásbörze alkalmával ünnepélyes keretek között nyújtjuk át azon cégeknek, melyek az adott évben
kiemelkedő tudományos és/vagy szakmai kapcsolatot ápoltak a Szegedi Tudományegyetemmel, támogatták a hallgatókat és az egyetemet, valamint
kimagasló számban foglalkoztatnak egykori SZTE-s hallgatókat, elismerve ezzel diplomájukat és az egyetemi éveik alatt megszerzett tudás értékét.
Az „Alma Mater Díj” megalapításának
és átadásának célja a hallgatói és céges
kapcsolatok kialakítása és megerősítése. E
díjban összeér a múlt, a jelen és a jövő, hiszen
szimbolizálja és garantálja az elhivatottságot,
a
szakmaiságot,
a
felek
jövőbeni
elkötelezettségét,
együttműködésének
irányát, partneri viszonyát. Az SZTE Alma
Mater megtiszteltetésnek veszi, hogy
díja olyan rangos elismerések sorába
csatlakozhat, mint a „Magyar Termék
Nagydíj”, a „Gazdasági Nívódíj”, a „Magyar
Agrárgazdasági Minőségi Díj”, az „Európa
Minőségi Díj” és a „Nemzeti Minőségi Díj”.
Az idei évben először pályázati rendszerben
zajlott a díj odaítélése. Az öregdiák szervezet
nagy örömére szolgált, hogy a már korábbi
években eredményesen szerepelt cégek
is éltek a pályázati lehetőséggel. Az első
helyezésért csaknem holtverseny alakult
ki egy korábbi díjazott és a végül győztes
Bonafarm Csoport között, hiszen a különbség
csupán 2 pont volt.
A Bonafarm cégcsoport két regionális
vállalata a Pick Szeged Zrt. és a Sole Mizo
Zrt. közösen pályázott az SZTE Alma Mater
idei díjáért. A két cég amellett, hogy összesen
133 fő volt szegedi egyetemi hallgatót
foglalkoztat, számos egyéb
ponton is

kapcsolódik a Szegedi Tudományegyetemhez, ezen belül is a
Mérnöki Karhoz.
Az említett cégeknek két, ún. „K+F együttműködése”
is elindult már a Mérnöki Karral: a Pick Szeged Zrt.-vel a hazai
takarmány-alapanyag bázisra alapozott, minőségi sertéshús
előállítása és feldolgozása a sertéságazat teljesítményének és
exportkapacitásának bővítése érdekében, a Sole Mizo Zrt.-vel
pedig egy laktózmentes túrótechnológia kidolgozásába kezdett
az egyetem.
Mindezeken kívül a vállalatok évi 6-8 alkalommal
biztosítanak üzemlátogatási lehetőséget a hallgatóknak,
alapanyagokat, termékeket a különböző rendezvényekhez, 2012ben pedig elindult az „Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök
(Msc)” szak kifejlesztése a két cég és az egyetem kooperációjában.
Cégenként
1-1 fő kiemelkedő tanulmányi eredménnyel
rendelkező élelmiszeripari mérnök hallgatót támogatnak,
hallgatónként és félévenként 180.000 Ft ösztöndíjjal.
Mindkét vállalat fogad hallgatókat az SZTE különböző
szakjairól gyakornoki programjába, ahol komoly mentori
felügyelet mellett valódi munkatapasztalatot szerezhetnek
és egyénre szabott visszajelzést is kaphatnak. A tavalyi évben
21 főből 3 felvételt is nyert a céghez a gyakornoki program
végeztével.
Mindezeken túl a Bonafarm Csoport szoros kapcsolatot ápol
az SZTE Karrier Irodával a gyakornoki program és az Állásbörze
kapcsán. 2013-ban a tudományos és kutatási együttműködések,
ösztöndíj és gyakornoki programok mellett versenyek,
rendezvények is tervbe kerültek.
Fotók: http://szegedma.hu/
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XVII. SZTE TAVASZI ÁLLÁSBÖRZE ÉS III. SZAKMAI GYAKORLATI HELYEK BÖRZÉJE
Idén márciusban tizenhetedik alkalommal rendezték meg az SZTE-n a Tavaszi Állásbörzét, egybekötve a harmadik Szakmai Gyakorlati Helyek Börzéjével.
A rendezvény alapvető célja a résztvevő cégek és a hallgatók közötti kapcsolat megalapozása volt. Az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs
Központban zajlott eseményen helyi, regionális és országos cégekkel egyaránt találkozhattak a résztvevők.
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Az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban
kiállító cégek képviselői saját standjaikon fogadhatták a
látogatókat, ahol lehetőség nyílt a kérdésfeltevésre, a
tájékozódásra, az önéletrajzok leadására.
A Szakmai Gyakorlati Helyek Börzéje nevű rendezvényt két
éve indította útjára az SZTE Karrier Iroda, mivel egyre nőtt az
igény arra, hogy a munkaerőpiacra kilépő hallgatók szakmai
gyakorlatok teljesítésével kellő munkatapasztalattal egészítsék
ki megszerzett diplomájukat. A börze segített a személyes
kapcsolat, a benyomás kialakításában, így olyan gyakornoki
helyekre jelentkezhettek a hallgatók, melyek hozzájuk a
legközelebb álltak, és a cégek is személyes impressziójuk szerint
dönthettek.
Mindezek mellett számos kiegészítő program várta a
rendezvényre kilátogatókat. Érdekes programnak bizonyultak
a cégelőadások és sokak érdeklődését keltették fel a Karrier
Pizzák, amelyek elfogyasztása kiváló lehetőséget biztosított
a közvetlen kapcsolatfelvételre. A Tanácsadó Sarokban a
Dél-Alföldi Grafológia Centrum, az Egyetemi Életvezetési
Tanácsadó Központ és az SZTE Karrier Iroda munkatársainak
közreműködésével lehetőség nyílt grafológiai, pályaorientációs
és karrier tanácsadásokon való részvételre. Aki elfáradt a
nyüzsgésben, az a Relax Sarok egyik zugában vagy a Karrier
Café-ban pihenhette ki magát. Az érdeklődők a Karrier Iroda
kiadványával, az Állásbörze Kalauzzal térhettek haza, amelyben

az iroda munkatársai összegyűjtötték a
kiállító cégek bemutatkozó anyagait, aktuális
állásajánlatait, gyakornoki pozícióit.
A XVII. SZTE Tavaszi Állásbörzén megjelent
cégek, szervezetek:
HVG Karrier Plusz - Jobline, IBV Hungária Kft.,
ExxonMobil, GE Healthcare, CAS Software
Kft., Océ Software Szeged, Csongrád Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központja,
Trenkwalder, Információs Hivatal, Givaudan,
Lupus Consulting Kft., Inditex (Zara, Pull&Bear,
Bershka, Stradivarius), Morgan Stanley,
Pannonjob Kft., R&R Software Zrt., Richter
Gedeon, Europe Direct Szeged, ContiTech
Rubber Industrial Kft., Sanoﬁ, Dél-Alföldi
Grafológia Centrum, Egyetemi Életvezetési
Tanácsadó Központ, FrontEndART Szoftver
Kft., Groupama Garancia Biztosító Zrt.
Szegedi Területi Igazgatósága, ÁllásStart,
Binga Kreatív Kommunikáció, IB Controll Kft.,
LogMeIn, HAESF Ösztöndíj Alap, Szélvész
Autósiskola

EGY JÓ DÖNTÉS EREDMÉNYE
Prof Dr. Szabó Imre közel 40 éve úgy döntött, hogy a borsod megyei otthonától távol, Szegeden kezdi el tanulmányait. A döntés idei következménye, hogy
megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést. A következő interjúból kiderül az is, hogy miért választotta Szegedet, és hogy mi
minden történt az imént említett két esemény között.
1976 óta tevékenykedik a Szegedi Tudományegyetemen. Mi vezette Szegedre, mi a
jogi pályára?
A középiskolát Miskolcon végeztem és
körülbelül a feléig úgy gondoltam, annak
megfelelően, hogy speciális matematika
tagozatra járok, matematikus vagy mérnök
lesz belőlem. Némiképp azonban soknak
találtam azt a heti 16 órányi matematikát,
amennyit nekünk tartottak. Harmadévben
tisztázódott az, hogy én nem ezzel szeretnék
foglalkozni, holott kétségtelenül érdekelt a
matematika, a reáltudományok, amelyekből
jól is teljesítettem.
Az egyik barátom nővérének udvarolt
egy ifjú, Pista nevű ügyvéd, aki azt mondta,
hogy „Édes öregem, ezen a tanári pályán
nagyon vékonypénzű emberek vannak”.
Nálunk pedig akkor még az ügyvédi pálya
meghatározott
létszámmal
működött.
A minisztérium engedélyezte, hogy hány
ügyvéd működhetett az országban (kb. 1-2
ezer), és ennek megfelelően az ügyvédek
jól is kerestek. Tehát az említett ﬁatalember
rendkívüli módon kommendálta nekem
az ügyvédi pályát. (A történelmet és az

irodalmat nagyon szerettem. Olyan irodalomtanárom volt, aki
úgy tanított, hogy közben komolyzenei darabokat játszott a
lemezjátszón, tehát valójában művészettörténetet is oktatott.)
Tehát azt javasolta ez a Pista, hogy inkább ezt a pályát
válasszam, és ha elvégzem, akkor mehetek Miskolcra ügyvédnek,
ahol nincsen főnöke az embernek. Ha sokat akar dolgozni, akkor
sok pénzt is tud keresni, hogyha keveset, akkor kevesebbet fog
keresni, de éhen nem fog halni. Abban az időben már némi közélet
iránti érdeklődés is ébredt bennem, ennek megfelelően pedig
tudtam, hogy ha az ember szidja a főnökét, akkor előbb-utóbb
a fejére koppintanak. A gimnáziumot úgy kezdtem, hogy kaptam
egy igazgatóit, mert a cimborámat kergettem, aki fejét lehajtván
a folyósón egyenesen lefejelte az igazgatót, és ezt követően
kaptam ﬁgyelmeztetőt. Így már akkor megtudtam, hogy minden
munkahelyen van egy főnök, akivel nem érdemes ujjat húzni.
Az ügy lényege, hogy mint szabad pálya, ez megtetszett, jogra
szerettem volna jönni. Én Szegeden egyszer voltam életemben
ezelőtt egy háromnapos kiránduláson. Akkor csak három jogi kar
volt, Pest, Szeged, Pécs. Nyilván Pestre kellett volna jelentkezni,
de a Pista nevű ügyvéd azt mondta, hogy „Öregem, Szegeden
vannak a legjobb csajok.”. Mondom „Pistám, meggyőztél.” Ezek
után Szegedre jelentkeztem és kétségtelenül beigazolódott
mindaz, amit mondott. Így kerültem Szegedre, ahol férjül is
vettek engem és a ﬁam is itt született, úgyhogy ilyen módon
teljes mértékben belegyökereztem ebbe a városba.

Pályája kezdete óta az egyetem, a kar életét meghatározó tisztségeket tölt be. Mi motiválja, mi ad energiát a felelősségteljes
feladatok elvégzéséhez?
A helyzet az, hogy én nem hiszek a hivatásos forradalmárokban,
akik belső tűz vagy elhivatottság okán azt mondják, hogy nekik
egy életcéljuk van, jobbá tenni a mások életét. Azt hiszem, az
embernek meg kell találni a saját munkáját, majd azon keresztül
kell olyan dolgokat elkövetni, ami mások hasznára tud válni.
Szó volt arról, hogy visszamegyek Miskolcra az ügyvédi
pályára, de harmadévesen Kemenes professzor hívott a Polgári
Jogi Tanszékre (és őszintén szólva más tanszékek is mutattak
érdeklődést irányomba). Nekem harmadévtől a civil jog tetszett
a legjobban, úgyhogy nem is véletlen, hogy itt maradtam. Akkor
még olyan kevés volt az egyetemi „gyakornok” ﬁzetése, hogy
amikor mondtam édesapáméknak, hogy én nem mennék vissza
ügyvédjelöltnek, hanem inkább az egyetemen maradok, akkor
apám – aki egy egyszerű, de rendkívül rendes és dolgos ember
volt – megkérdezte, hogy mennyit ﬁzetnek kisﬁam. Megmondtam
neki, ránézett anyámra és azt mondta, hogy amíg bírjuk, majd
eltartjuk, de ha ehhez van kedve, akkor csinálja. És valóban ők
vették meg az első lakásomat és autómat.
Az egyetemen a szakmai munka mellett az ember közösségi
élettel kapcsolatos feladatokba is belebotlott. Nagyon ﬁatalon
vettek maguk mellé olyan professzorok, mint Kemenes, Antalffy,
Veres és sorolhatnám, akiktől rengeteget lehetett tanulni. Olyan
munkákat végeztem, amelyek valóban a jogász szakmaisággal
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voltak kapcsolatosak. Az embernek nem igazán maradt
szabadideje, ha pedig volt szabadidő, akkor annak egy részét a kar
melletti műintézményben, a Lófarában töltöttük. Ott általában
több órán keresztüli világmegváltások, viták, eszmefuttatások
történtek, amelyek nagy hasznára tudtak lenni egy ifjú embernek.
Én a mai napig is azt mondom, hogy tőlük ragadt rám az, hogy
hogyan kell emberekkel foglalkozni, ﬁgyelmet tanúsítani a
másik iránt, hogy a másik érezze azt, hogy én kíváncsi vagyok
arra, amit ő mond és azt én súllyal kezelem, még akkor is, ha
nem úgy fogok cselekedni. Ha egy vélemény nem egyezik az
enyémmel, akkor minden porcikámmal arra törekszem, hogy
meggyőzzem az illetőt az ellenkezőjéről. De ha neki van igaza, és
az a rossz, amit én mondok, akkor legyen bennem annyi erő, hogy
ezt észreveszem, és azt mondom, hogy „Öregem, rendben van
így, mert neked van igazad, pont.” Attól nem lesz valaki kisebb,
hogy a másiknak lesz igaza, attól csak az ereje mutatkozik meg
az illetőnek, ha van ereje belátni, hogy tévedett.
Egy dolgot sokféleképpen meg lehet csinálni, és nem biztos,
hogy az embernek adott esetben a legjobb megoldási mód jut
eszébe. Ezt úgy mondom, hogy több mint 20 éven keresztül
lett volna mód arra, hogy úgy csináljunk valamit, ahogy nekem
eszembe jutott, ahogy én akarom. És számtalanszor előfordult,
hogy másnak jobb jutott az eszébe, és nagyon gyorsan azt
mondtam, hogy úgy csináljuk, mert az jobb.
Milyen a kapcsolata a hallgatóival?
Amikor manapság idejönnek a hallgatók, akkor azt látom, hogy
egyre kevesebb verset tudnak, egyre kevesebbet történelemből
ahhoz képest, amit én és az előttem 20 évvel ezelőtt idekerültek
tudtak, akik még latinul és görögül is beszéltek, amit pedig mi már
nem tanultunk. A mostaniak már nem tudják azokat a magyar és
történelmi ismereteket, amiket mi még tudtunk, viszont értenek
a számítógéphez, beszélnek két nyelvet, lehet, hogy többet.
Magyarán mondva a hallgató lehet, hogy nem tudja azt, amit én
tudtam, amikor elsős voltam. Mást tud. Azt, amit 30 évvel később,

a kornak megfelelően tudni kell. Mert a mai
világban a számítógépes ismerettel meg a
nyelvtudásával fog boldogulni, és ha érdekli
urambocsá’ majd megtanulja Reviczky Gyula
költészetét is. Ismerni kell átlag szinten
a mai kor követelményeinek megfelelően
az ismeretanyagot és az érdeklődésének
megfelelően ezt mindenki ki fogja egészíteni.
Kétségtelen, hogy a követelményeket illetően lejjebb kellett szállni, mert tömegoktatás
folyik. Viszont a hallgatók egy jelentős része
tudja, hogy a jó karrierlehetőséget kínáló helyekre versenyezni kell. A verseny nem akkor
indul, amikor jelentkezek az első hely betöltésére, hanem amikor felvesznek az egyetemre. A vizsgajegyektől függ, hogy „rite” leszek
vagy „summa cum laude”, és az is fontos,
hogy milyen hallgatott tárgyak szerepelnek
a diplomámban, amelyeket hasznosítani tudok.
Azt szoktam mondani, hogy nálunk minden
hallgató felnőtt ember, úgy is kell kezelni.
Én ezért nem szoktam elmondani semmit
3-4-szer, mert elsőre megértik. Magyarán
mondva a hallgató egy komoly ember, akivel
megbeszéltem valamit, és ehhez tartom
magam, de elvárom, hogy ő is így tegyen.
A hallgatónak adni kell valamit, mert vagy
ő ﬁzet vagy az állam ﬁzet helyette. Az áru,
amiért a hallgató ﬁzet, az a diploma, a
diplomába foglalt tudás. Én ezt megpróbálom
neki átadni, de természetesen csak akkor
tudom ezt megtenni, ha erre ő módot ad.
Abban nem hiszek, hogy vannak tárgyak,
amelyekből a hallgatók 80%-a megbukik,

mert alkalmatlan arra, hogy azt a tárgyat
megtanulja, holott másik 40-ből már átment.
Ott valószínűsítem, hogy a követelményekkel
van probléma. Addig és úgy kell tanítani az
anyagot, hogy a hallgatók megtanulhassák
és megtanulják. Egy bizonyos bukási arány
mindig van, de hogy permanensen valamely
tárgyból mindig 80% az arány, az már nem
normális.
Nekem jó tapasztalataim vannak a hallgatókkal, úgy gondolom mindig is tudtam, hogy
hogyan kell velük együttműködni. Sok segítséget kaptam tőlük, és remélem, hogy sokat
is tudtam nekik segíteni.
2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági
Érdemrend Tisztikeresztjét, idén a még
magasabb Középkereszt kitüntetést. Mi
vezetett ezekhez, pályájának mely pontjaira
a legbüszkébb?
Az ember természetesen nem azért
dolgozik, hogy kitüntetést kapjon, de ha kap,
akkor az örömmel, megelégedettséggel
tölti el. Aki erről mást mond, az nem állít
igazat. Ez az érdemrend a magyar kitüntetési
nomenklatúrában a legmagasabbak között
van. Ha tetszik, akkor a két legmagasabb
kitüntetést már megkaptam, tehát mondhatni
nem vágyom más kitüntetésekre, persze
nem is a vágy alapján adják ezeket.
Ha valaki sokáig teszi a dolgát egy helyen és
jobbára közmegelégedéssel teszi azt, akkor
egyszer utol fogja érni valamilyen kitüntetés.
Én sok dolgot megéltem itt az egyetemen.

Akkor kezdtem, amikor még JATÉ-nak hívták. Dolgoztam
egyetemi kancellárként, főtitkárként majd dékánként, amelyek
általában nem nyolcórás elfoglaltságok, ha lelkiismeretesen,
odaﬁgyeléssel végzi a dolgát az ember. Az volt az elvem, hogy ha
bizonyos dolgokat véghez szeretnék vinni, akkor azokat először
is meg kell ismertetnem, el kell fogadtatnom másokkal. Mindig
azzal kezdtem, hogy 30-40 oldalban leírtam, hogy mit szeretnék
csinálni, milyen ütemezéssel. Friss dékánként is azt mondtam a
professzori karnak, hogy most legyenek szívesek kihúzni azt, ami
rossz és beletenni azt, ami hiányzik. Közösen fogadjuk el, hogy ez
legyen az a feladatsor, amit egy dékánnak meg kell csinálni, és én
arra teszek most fogadalmat, hogy minden erőmmel azon leszek,
hogy ezt megvalósítsam. De természetes, ahogy demokrácia
van a feladatok meghatározásában és elfogadásában, onnantól
kezdve, hogy meg kell csinálni, nem tűröm a demokráciát.
Viszont ha nem jól sül el valami, akkor én tartom a hátam,
valamely munkatársam helyett is, hiszen én vettem magam
mellé, tehát egymás között számoljunk el. Az nálam nem elv,
hogy „elrontotta a beosztott” stb., aztán ki kell rúgni a portást, az
igazgató pedig jutalmat kap. Ilyen nincs. Rosszul választották meg
a portást, ki kell rúgni, de valószínűleg ki kell rúgni az igazgatót
is, aki csak ilyen portást tudott hozni. A munkatársaimért mindig
felelőséggel kell kiállni. Ennek megfelelően, ha le volt fektetve,
hogy valamit meg kell csinálni, abban az esetben én nem kértem
bizottsági döntéseket, nem folyamodtam ilyen áldemokratikus,
egyéni felelősség-süllyesztő módszerekhez.
Természetesen, amikor új feladat merült fel vagy
elbizonytalanodtam, akkor jött az a nóta, amiről korábban
beszéltem: üljünk le, mindenki mondja el a véleményét,
határozzuk meg a feladatokat. És nem biztos, hogy az volt
meghatározva, amit én mondtam eredetileg, de utána tartottuk
magunkat a megbeszéltekhez. Nekem nagy szerencsém volt,
mert gyakorlatilag nem is kellett ellenőrizni az embereket, mivel
ha értelmesnek, jónak látják a célt az emberek, akkor egyszerűen
elvégzik a munkájukat, amit általában szeretnek is. Én nem

hiszek abban, hogy valaki azért jár be a munkahelyére, hogy azt
tönkretegye. Ilyen nincs. Ha már ott van, akkor valószínűsítem,
hogy jól akar dolgozni.
Persze a vezetői, közéleti munka mellett kivettem a részem
az oktatásból és a kutatásból is. Gyakorló jogászként jelenleg is
ügyvédkedem és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett állandó Választottbíróság bírája vagyok. Vélelmezem,
hogy a szakmai teljesítményem az egyetemi tanári kinevezésben,
s valószínűleg a kitüntetésekben is szerepet játszott.
Úgyhogy a kitüntetéseim mögött ez van. Én is így iparkodtam
tenni a dolgom, ami idővel feltűnhetett másoknak, aztán valakik
felterjesztettek. Van olyan kitüntetés, ahol fogalmam sincs,
hogy ki volt a felterjesztő. Az érdemrendeknél természetesen az
egyetem tette ezt.
Melyik elismerés a legkedvesebb az Ön számára?
Idén június 31-én volt 11 éve, hogy elkezdtem dékáni
tevékenységemet a Jogi Karon. Az évfordulót megelőző pénteki
nap délutánjára – de tényleg nem tudtam semmiről, annyira
titokban tartották a hallgatók – egy búcsúösszejövetelt terveztek.
Mindenkit beszerveztek, hogy lekössenek engem, legalább ötször
birkóztak le, mert mentem volna el, és egyszerűen nem értettem,
hogy miért áll elém még ilyen meg olyan feladattal „X,Y,Z,”. A
harmadik emeletre felérve láttam, hogy tele van a társalgó, ami
80-100 ember befogadására képes. Tehát 80-100 ember ott volt
és ebből 5-10 „túlkorost” leszámítva valamennyi hallgató volt.
Mondtak szép beszédeket is, de kaptam egy érmet a hallgatóktól,
amellyel köszönetet mondtak. Egyik oldalán a kar épülete és a
lovas szobor, a másik oldalán gravírozva a következő szöveg:
„Prof. Dr. Szabó Imre Dékán Úrnak köszönettel Az SZTE ÁJTK
Hallgatóitól”. Azt kell mondjam, hogy a mai nap is, némelyest
elérzékenyülök ezen. Ez nagyon szép a részükről és nagyon jól
esett. Szóval ez a kitüntetés áll a szívemhez legközelebb.
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AZ SZTE ALMA MATER ÉS A SZEGEDI UNIVERSITASÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAI
Az SZTE Alma Matert támogató Szegedi Universitasért 2007 Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanulmányokat folytató tehetséges hallgatók felkarolása, tehetségének
fejlesztése, támogatása, a jelenlegi és végzett hallgatók számára különféle – kultúra, sport,
karrier, alma mater – szolgáltatások biztosítása. 2013-ban két pályázattal támogattuk a tehetséges hallgatókat. A Pneumobil verseny indulóit támogató pályázaton az SZTE Mérnöki
karának hallgatói vehettek részt, az „Egyetemi életérzés” ﬁlmpályázatra pedig minden egyetemi hallgató adhatott le pályaművet.

Pneumobil pályázat
Az SZTE Alma Matert támogató Szegedi Universitasért
2007 Alapítvány 2013 márciusában pályázatot hirdetett
mérnökhallgatók számára a pneumobil autó tervezésében és
kivitelezésében való közreműködés, valamint a V. Nemzetközi
Rexroth Pneumobil Versenyre való technikai felkészülés céljára.
A támogatásra az SZTE Mérnöki karának a 2012/13-as tanévben
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, BsC-s nappali tagozatos:
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépész, gépészmérnök,
műszaki menedzser szakos hallgatói pályázhattak.
A pályázatra három csapat jelentkezett: a MK-Laren, a
Folyamatmérnöki Intézet Pneumobil csapata; a Szeged Csillag
Pneumobil csapat és a Diff-Air Szeged csapat. A rendelkezésre
álló keret 320.000 Ft volt, melyből mindhárom csapat 106.000
Ft támogatást kapott. A MK-Laren csapat (Hörömpő Miklós,
Deák Péter, Muladi Balázs, Temesvári Norbert) összehangolt
munkájának eredményeképpen megnyerte az V. Nemzetközi
Rexroth Pneumobil Versenyt.
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„Egyetemi életérzés” ﬁlmpályázat
Az SZTE Alma Mater és a Szegedi Universitasért 2007
Alapítvány által kiírt „Egyetemi életérzés” pályázatra rövid (max.
15 perces) videókat vártunk, amelyek kifejezik, milyen érzés, mit is
jelent szegedi egyetemistának lenni. Olyan kisﬁlmeket kerestünk,
amelyek később az SZTE Alma Mater imázsﬁlmjeként ízelítőt
adnak a szegedi egyetemi életből. Műfaji, technikai megkötés
nem volt.
A beérkezett pályaműveket az SZTE Alma Mater által felkért
három szakértőből álló bizottság bírálta el. A zsűri tagjai: Forró
Lajos, Dr. Kövérné Klucsik Edit és Tóth Zoltán János voltak. A
Szegedi Universitasért Alapítvány Kuratóriuma a zsűri értékelése
alapján az első díjat Csábi Máté kisﬁlmének ítélte. A nyertes
ﬁlmért a pályázó 15.000 Ft támogatást kapott. Második helyen
végzett Zemankó Anikó imázsﬁlme, aki 10.000 Ft támogatást
nyert. A harmadik helyen pedig 5000 Ft illette Farkas Richárdot.
Köszönjük a beérkezett pályaműveket mindkét pályázatra.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Fotók: Alma Mater, SZTEinfo

IDŐKAPSZULALÁZ AZ SZTE ALMA MATERNÉL
Sokszor fordul meg a fejünkben, hogy bárcsak újra felidézhetnénk egyetemi éveink egy-egy
pillanatát, bár pontosan emlékeznénk korábbi terveinkre, vágyainkra, amelyek lehet, hogy már
csak halvány emlékekként sejlenek fel néha, amikor van egy kis időnk a nosztalgiázásra.
Alkalmat adunk az időutazásra
Az SZTE öregdiák szervezete mostantól
lehetővé teszi, hogy minden leendő vagy
éppen végzett szegedi egyetemista konkrét
üzenetet küldjön a jövőbe, amelyet 5 év múlva
pontosan abban a formában, szó szerint kap
majd meg e-mail-ben, ahogyan elküldte.
Gondoljunk csak bele, micsoda élmény
végzősként azokat a sorokat olvasni,
amelyeket elsősként papírra vetettünk,
vagy milyen hangulatot idéz komoly
felnőttként újra szembesülni azokkal a
vágyakkal, amelyek végzős hallgatóként
megfogalmazódtak bennünk. Hát nem ilyen
egy igazi időutazás…?
Az élményből természetesen külföldi gólyáinknak, erasmusos és végzett diákjainknak sem kell kimaradniuk, hiszen időkapszuláink angol nyelvű formában is elérhetők,
biztosítva ezzel, hogy más országokból érkező hallgatóinknak is örök emlék maradjon a
szegedi tartózkodás.
Mivel azt valljuk, hogy aki egyszer SZTE-s
lesz, már örökké az is marad, azt is lehetővé
tesszük, hogy évfolyamtalálkozóink résztvevői is üzenjenek későbbi önmaguknak, akár a
következő találkozó idejére, hogy a volt társakkal együtt bonthassák fel az újra előkerült időkapszulákat.

Hogyan ássuk el a jövőnek szánt üzeneteket?
Hatalmas, földgömb formájú időkapszulánkkal jelen voltunk
a kari diplomaosztókon. Gömbünkbe az éppen végzett hallgatók
bedobhatták kitöltött időkapszulás űrlapjukat, amelyet a
diplomával egy időben kézhez kapott Alma Mater mappában
találtak. A lapok elásása a mi feladatunk, öt év múlva pedig az
előásás is, az üzenet visszaküldésével együtt. A földgömböt,
amely már számos apró időkapszulát rejt magában, a
honlapunkon találgató „Galériákban” tekinthetik meg.
A végzős hallgtókhoz már eljutott tehát kezdeményezésünk,
ezután következtek a gólyák, akik valóban az egyetemi életbe való
belecsöppenés első pillanataiban, a beiratkozáskor tölthették ki
a jövőjükre vonatkozó papírokat, és várhatják a 2018-as évet,
amikor újra találkozhatnak az addig titkos helyen elrejtett
gondolatokkal.
Végzősök,
gólyák
és
évfolyamtalálkozók
résztvevői
egyaránt időutazhatnak velünk a világháló segítségével is,
üzenhetnek ugyanis öt évvel későbbi önmaguknak a
www.sztealmamater.hu oldalon keresztül, ami a honlapon
való regisztrációból és a virtuális űrlap kitöltéséből áll.
Aki teljes egészében átadná magát a nosztalgiázásnak, az
természetesen postán is feladhatja időkapszuláját az SZTE Alma
Mater címére, a 6722 Szeged, Honvéd tér 6. szám alá.
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JÚNIUSBAN TETŐZÖTT A JÓKEDV AZ SZTE SPORTKÖZPONTBAN
Bármerre néztünk június 23-án a VIII. Alma Mater Weekend és Egyetemi Sportnapnak otthont adó Hattyas sori komplexumban, csak mosolygó arcokkal
találkoztunk. A felnőttek hol az orruk után mentek (megérezve a kari bográcsfőzők alkotásainak illatát), hol a kalóriák ledolgozásán fáradoztak a
legkülönbözőbb sportolási lehetőségek kipróbálása során. A gyerekek helyszínről helyszínre vándoroltak az árnyas fák alatt, izgatottan várva, hogy
milyen programot tartogat számukra a következő állomás.

13

Zumba, falmászás, tenisz, röplabda, asztalitenisz, kispályás
labdarúgás. Többek között ilyen sportok csábították el a
felnőtteket a bográcsok mellől, amelyekben tizenkét lelkes és
összetartó csapat ﬁnomabbnál ﬁnomabb pörköltjei rotyogtak
a délelőtt folyamán. Az illatoknál csak az ízek voltak jobbak,
sőt, kiderült az is, melyek voltak a legjobbak, hiszen a Kari
Bográcsfőző verseny étkeit szakértő zsűri pontozta és jutalmazta
nyereményekkel, amelyet követően a főzők és a vendégek neki is
láthattak a bográcsok kiürítésének.
Kicsik és nagyok egyaránt lelkesen ﬁgyelték az Aura Segítő
Kutya Alapítvány intelligens kutyáinak bemutatóját, az SZTE
Mérnöki Kar MKLaren pneumobil csapatának száguldását, a
Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány önkénteseinek
tájékoztatóját és az EHÖK SE Cheerleaders szurkolólány
csapatának produkcióját.
A gyerekek már a bemelegítéskor lelkesen ugrándoztak Dj Laky
ritmusos dallamaira, és csak fokozták a hangulatot a színes
csúszdák, amelyeken némelyek akár az egész napot is szívesen
eltöltötték volna. A csapatversenyeken óvodások és kisiskolások
egyaránt kitettek magukért, majd hűsölhettek egyet az árnyas
fák alatt a játszószőnyegen, a kreatív kézműves foglalkozáson,
a Hanga Ági-féle könyvbemutató legjobb nyári olvasmányai
között, a papírszínházban, a Csiri-biri tornán vagy a „Csúszdára
fel” rajzpályázat varázslatos alkotásait szemlélve.
A kora délutáni órákban eredményhirdetés következett,
ahol a versenyek résztvevői értékes jutalmakban részesültek.

A gyerekek csillogó szemekkel, a felnőtt
sportolók pedig elégedetten vették át jól
megérdemelt nyereményeiket. A legtöbb
főt számláló megmérettetés a már említett
kari bográcsfőző verseny volt, amelynek
eredményeit az alábbiakban ismertetjük.
Gratulálunk minden versenyzőnek, köszönjük vendégeinknek és támogatóinknak, hogy
jelenlétükkel hozzájárultak rendezvényünk
sikerességéhez! Várjuk Önöket 2014-ben is!

A Kari Bográcsfőző Verseny eredményei:
I. helyezett:
Az SZTE Védelmi Iroda „II.” csapata
II. helyezett:
A TTIK Genetikai Tanszék „Genetika”
csapata
III. helyezett:
Az MGK „Vásárhelyi Betyárok” csapata
MEGOSZTVA a BTK Vallástudományi
Tanszék „Kóser Bogrács” csapatával
Különdíj:
Az ÁOK Biokémia Intézet „Citrát Főzőkör”
csapata
Közönségdíj: A GTK csapata

ARANYÉRMES MESTERTANÁR
Dr. Lukovics Miklós eddigi egyetemi pályafutását tekintve elmondhatjuk, hogy mindig is
egyszerre több fronton teljesített. Az egyik legmeghatározóbb területen nyert elismeréséről, a
novemberben elnyert Mestertanári Aranyérméről szóló interjút is villámgyorsan és készségesen
iktatta be teendői közé.
Milyen érzések fogalmazódtak meg benned a
Mestertanári Aranyérem elnyerése kapcsán?
Készítettünk egy kötetet, aminek a címe
„A TDK világa”. Ebben azt szedtük össze,
hogy az elmúlt 10 évben a karon végzett és
a TDK-n helyezést elért volt hallgatók milyen
karriert futottak be. Ott van például Majó
Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató,
Vilmányi Márton egykori stratégiai igazgató,
ma dékán, Lukovics Miklós mostani stratégiai
igazgató, Makra Zsolt, aki a kockázati tőke
legnagyobb magyarországi szakértője lett,
úgy hogy kockázati tőkéből írt TDK-t, Vadász
Csaba, aki megyei főjegyző lett, és még
sorolhatnám.
Azt gondolom, hogy kötet célja az volt,
hogy - anélkül, hogy leírtuk volna – láttassuk,
hogy a TDK nagyon jó előszobája annak,
hogy az ember az életben sokra vigye. Azt
gondolom, hogy gyakorlatilag magam
is mindent a TDK-nak köszönhetek. Nem
azért, mert az ember elér egy helyezést. Az
következménye a befektetett munkának, ami
jelentősen túlmutat azon, hogy az egyetem

falai között megtanulunk valamit és azt visszaadjuk. Az ember rá
van kényszerítve arra, hogy egy munkában elmerüljön, az adott
témát kidolgozza és annak ő szükségszerűen egy szakértőjévé
váljon. A módszer, a rengeteg pozitív értelemben vett gyötrelem,
ami utána eredményre vezet, szerintem egy olyan előnyt alakít
ki az évfolyamtársakkal és mindenkivel szemben, amit utána
nagyon jól ki lehet használni. Azt gondolom, hogy amikor én
2003-ban Gyöngyösön OTDK-t nyertem, akkor nyilván nem
gondoltam arra, hogy ebből bármi lehet. Ez csak egy dolog volt
azok közül, amelyeket akkor csináltam.
A hallgatóimnak azt szoktam mondani, hogy szépen meg kell
várni, amíg a dolgok kiforrják magukat. Engem 2003-ban az
akkori dékánasszony, Farkas Beáta kérdezett meg, hogy nincs-e
kedvem a karon maradni, én pedig mondtam, hogy nagy örömmel.
Ekkor egy elképesztő sikertöltet volt bennem. Diákként, magán
a konferencián való részvétel is nagyon sokat jelentett. Maga a
kétnapos rendezvény is felemelő volt, ahol a zsűriben oktatóként
is presztízs részt venni, tehát nem olyanok értékelik a dolgozatot,
akiknek az ember akkor látja a nevét először, tényleg nagyon
komoly szakemberek.
Ezután lettem TDK titkár a GTK-n, majd elkezdtük azt kidolgozni,
hogy hogyan lehet a TDK munkát jobban rendszerezni, felfűzni
valamire, a hallgatókat jobban érdekeltté tenni az egészben. Akkor
találtuk ki, hogy a TDK szezonnyitó értekezleten kívül legyen hozzá
minden félévben kutatás-módszertani segítség és témagyűjtés a

hallgatóktól, amelynek hatására az érdekes témafelvetések miatt
nagyon sok TDK-sunk lett. Sikerült olyan témákat meghirdetni,
amelyek hatására hozzám is sok hallgató jött, akik nagyon
szép sikereket értek el. Voltaképpen a mestertanárt a hallgatói
minősítik. A hallgatók sikere és a tízéves szervezői munka, ami
hozzásegített ahhoz, hogy a közgazdaságtudományi szekcióban
igazán ﬁatalon sikerült megkapom ezt az elismerést.
Hogyan motiválod a hallgatóidat?
Van egy másik speciális szerepem az SZTE stratégiai
igazgatójaként, ami által nagyon sok olyan forró témával
találkozom, amelyeknek kedvező mind a tudományos
kutathatósága, mind a gyakorlati felhasználási lehetősége. Ez a
kettősség nagyon meg tudja fogni a hallgatókat, mert hogyha
látják, hogy ők mit kutatnak, és azt mire lehet felhasználni, esetleg
tudják, hogy abból néhány év múlva lesz valami, akkor az nagyon
izgalmas a közgazdászok számára. Mi nem tudunk hidat építeni,
mint a mérnökök, vagy vegyületet kitalálni, mint a kémikusok.
Nekünk talán az a munkánk eredménye, hogy ha valami, amin
dolgozunk, a gyakorlatban megvalósul. Úgy gondolom, hogy jól
tudom ezeket a témákat a hallgatók felé közvetíteni. Van a GTK-n
egy nagyon jól felépített tehetséggondozási program, amiről
szerintem sokan hallottak már, és a hallgatók is úgy gondolják,
hogy ebbe a körbe tartozni már-már sikk. A programba tartozó
hallgatókkal nagyon könnyű foglalkozni, és bátorítjuk őket arra,
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hogy ha még nem is tudják, hogy TDK-zni akarnak vagy csak
egy téma szimpatikus nekik, akkor is csapódjanak oda az adott
szakcsoporthoz, egy-egy oktató kollégához. Nekem is van két
olyan hallgatóm, akik egész egyszerűen csak szeretnének a mi
munkánkban részt venni, aztán ha szerencséjük van, akkor a
következő félévtől demonstrátorok is lehetnek.
Az egyetem Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Központjában
(GVK) is tevékenykedsz.
Három és fél évvel ezelőtt jutott eszembe, hogy jó lenne csinálni
az egyetemen valahogy egy ilyen központot, hiszen a GTK-n
nagyon erős kutatásaink voltak ebben a témában. Azt láttuk,
hogy a nemzetközileg sikeres egyetemeknek mindenhol van
ilyen szerepük is, nagy hatással vannak a helyi gazdaságra és a
vállalkozásokra is. Ebből adódóan idén április 15-én indult el a GVK,
ami a Rektori Hivatalban a Stratégiai Igazgatósághoz tartozik. A
gazdaságfejlesztési lábával a GVK a 2014-2020-as programozási
periódusnak mind a Csongrád megyei tervezésében, mind pedig
az ágazati operatív programtervezésében aktívan részt vesz,
amibe a hallgatóinkat is bevonjuk.
A vállalkozásfejlesztési lábnak két célja van. Az egyik a már
működő vállalkozások segítése, de ennél még izgalmasabb
számunkra az, hogy a komoly ötletekkel rendelkező, elsősorban
természettudományos érdeklődésű hallgatók, Phd hallgatók
és oktatók tudását próbáljuk meg vállalkozás-alapításban
megmozgatni.
Az SZTE összes hallgatója kapott egy felhívást, hogy jelentkezzen az, aki vállalkozás alapításában gondolkodik a következő hónapokban. 95%-ban csak GTK-sok jelentkeztek, holott
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nem ők hordozzák azt az innovativitást, ami
a vállalkozások alapításához szükséges. A
GVK-nak nagyon fontos feladata lesz, hogy
valóban eljusson az innovatív tudást hordozó SZTE-s polgárokhoz. A GTK-sok majd
abban segíthetnek, hogy mentori segítséget
nyújtva találják meg ezeket a kooperációkat,
hiszen egy sikeres vállalkozáshoz kell maga
az innovátor és egy gazdasági segítség, aki
valamilyen módon elkalauzolja őket ebben a
rendszerben.
Miben tudtok segíteni a hozzátok „betérőknek”?
Bármennyire is tartózkodni szoktunk attól,
hogy képzésekről kelljen beszélnünk, mégis
egy konkrét és speciﬁkus vállalkozásalapítási
képzés lehet a kiindulópontja az egésznek (ezt
igényfelmérés fogja megelőzni).
Abban tudunk például segíteni, hogy
nyitott pályázati kiírásokkal hozzuk össze
az igényeket, hogy nagyon komolyan
informálódunk megyei és az ágazati
tervezésben.
A GVK nem közel van a tűzhöz, hanem
rak a tűzre. Adott esetben olyan pályázati
kiírásoknak a megjelentetését intézzük,
amelyek az ﬁatalok vállalkozóvá válásával
kapcsolatos problémákat tudnak megoldani.

GONDOLKODÁS
Ha egy ötlet valóban nagyon komoly
innovativitással bír, de nincsen hozzá
semmilyen ﬁnanszírozási forrás, akkor mi
abban is tudunk segíteni, hogy ﬁnanszírozási
forrással hozzuk össze az ötletgazdát.
Tehát a nagyon általános vállalkozásfejlesztési alapítványoknál is működő rendszeren
túl mi nagyon konkrét és tényleg személyre
szabott segítséget fogunk tudni nyújtani.
Minden olyan egységgel, amely bármilyen
módon vállalkozásfejlesztésben gondolkodik
itt a térségben, stratégiai partnerség alakul, aminek hatására egy olyan szinergikus
együttműködés jön létre, hogy pontosan tudjuk, hogy ki mit csinál, miben tud segíteni, és
ebből valóban fel tud épülni egy olyan rendszer, amit én fenntarthatónak látok.
Stratégiai igazgatóként milyen kihívásokkal
kell szembenézned?
A stratégiai és fejlesztési igazgató feladata
nyilván az SZTE jövőbeni fejlődési irányainak
koordinálása. De jelen pillanatban, amikor
EU-s programozás periódusváltás van,
akkor az igazgató napi 20 óráját az teszi ki,
hogy az SZTE érdekeit próbálja képviselni az
operatív programok tervezésénél. Én most

azon dolgozom, hogy meg tudjuk valósítani azokat a fejlesztési
elképzeléseket, amiket az SZTE a következő időszakban szeretne.
Amiről még beszélnék, az az ELI körül kialakuló science park.
Két héttel ezelőtt is volt egy olyan rendezvényünk, ahol pont arra
hívtuk fel a ﬁgyelmet, hogy az ELI az már egy futó dolog, de ha
körülötte nem épül ki az a tudományos park, ami a vállalkozásokat
összeköti a helyi gazdasággal és a lézerközponttal, akkor itt a
lézerközpont ugyanolyan gazdasági hatással fog bírni, mint az az
erdő, ami jelenleg ott van a helyén. Tehát nagyon fontos, hogy
a science park kialakuljon, és ennek érdekében nagyon komoly
helyi összefogásra van szükség, amit a stratégiai igazgató próbál
meg koordinálni.
Milyen célokat fogalmazol meg magadnak a következő időszakra?
Én azt gondolom, hogy a célom csak az lehet, hogy ezt a sok
„sapkát” minél jobban összekapcsoljam. Az oktatást, a kutatást,
a TDK-t és a térségi fejlesztési dolgokat, amelyekkel a stratégiai
igazgató foglalkozik. Ezért is van, hogy a TDK-s hallgatóim és
szakdolgozóim mindig meg szokták jegyezni, hogy mennyire nem
lehet engem sosem elérni, de a konzultációkra mindig szakítok
időt. Ez így is van, én ezt fontosnak tartom és nyilván csak annyi
hallgatót vállalok be, amennyivel tudom, hogy érdemben is
tudok foglalkozni, különben nem lenne mindennek értelme.
Stratégiai igazgatóként akkor lennék legboldogabb, ha az SZTE
és a térség olyan fejlődési pályára tudna állni középtávon, ami az
egyetem nemzetközi hírnevéhez méltó.

NÉLKÜL

Mi lettél volna, ha nem közgazdász?
Száz százalék, hogy mérnök lettem volna, aminek az az oka, hogy
édesapám mérnök és ez a fajta gondolkodásmód kőkeményen
bennem van. Állandóan szekálni szokott, hogy ő kézzelfogható
dolgot hoz létre. Óriási büszkeség például, hogy ő vette át a
Békés Megyei Mérnöki Kamara Életműdíját. Két hét különbség
volt a díjátadóink között. Neki nagyon komoly kézzelfogható
eredményei vannak, ez voltaképpen engem is arra motivál,
hogy nekem is kézzel fogható eredményeim legyenek, ezért is
vagyok ennyire erősen gyakorlatorientált.
Ki a példaképed az egyetemen?
Egyértelműen Majó Zoltán. Ennek az az oka, hogy ő előbb volt
barátom, mint gazdasági és műszaki főigazgató, és látom azt
az elképesztő munkát és elhivatottságot, amivel ezt az egész
munkát végzi, ráadásul ugyanúgy elkezdett „hosszútávfutni”
mint édesapám és mint én magam anno.
Hová szeretnél eljutni a világon?
Erre egy nagyon nem kézenfekvő választ fogok adni. Ahová
a leginkább el szeretek jutni, az Békéscsaba, ahol a családom
van, és ennek az az oka, hogy én borzasztóan ragaszkodom a
gyökereimhez, és igazán kipihenni és otthon érezni ott tudom
magam.
Hogyan kapcsolódsz ki a legszívesebben?
Nagy szerelmem a kézilabda, szívesen járok meccsekre, illetve
élőzenei koncertekre. A régi magyar zenekarokat szeretem a
legjobban. Ha ők valahol élőben megszólalnak, azért még utazni
is hajlandó vagyok.
Kedvenc zenei stílusod?
A ’80-as, ’90-es évek magyar rockzenéi: Bikini, Edda, szigorúan
Cipő-féle Republic vonal.
Mit üzennél magadnak öt évvel későbbre az Alma Mater
időkapszulája segítségével?
Talán ahelyett, hogy most üzennék, elmesélem, hogy
végzéskor is volt lehetőségünk üzenni magunknak egy évkönyv
segítségével. Akkor egy Republic idézetet írtam le: „Finom
zöld fűben hemperegnék a réten.” De a mostani célokat már
megfogalmaztam.
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BŐVÜLŐ KARRIERSZOLGÁLTATÁSOK AZ ALMA MATERNÉL
IX. SZTE Őszi Állásbörze és IV. Szolgáltatók Börzéje
A Szegedi Tudományegyetem Karrier Irodája 2013. október 15én idén kilencedik alkalommal rendezte meg az Őszi Állásbörzét,
melynek legfőbb célja a hallgatók és a kiállító cégek közötti
kapcsolat kialakítása volt. „Nem csak hallgatóknak!” - Ez volt
az egyik fő szlogenje az idei börzének, amelyre egyre több már
végzett hallgatót, Alma Materéhez visszatérő álláskeresőt várt a
szervező SZTE Karrier Iroda és az SZTE Alma Mater.
Az Állásbörze előtt (mint minden évben) idén sem maradtak el
a Felkészítő napok, melyeken a hallgatók gyakorlati és elméleti
előadások keretein belül szerezhettek hasznos tudást a munka
világával kapcsolatban. A cégek mellett az SZTE mesterképzést
biztosító nyolc kara is képviseltette magát. A karok harmadik
alkalommal mutatták be az alapszakos hallgatóknak, milyen
lehetőségeik vannak tanulmányaik folytatására.
„Az évről évre fejlődő börze a kölcsönös egymásra találás
lehetőségét biztosítja, hiszen ahogy a hallgatók érdeke, hogy jó
munkahelyet találjanak, úgy a vállalkozások számára is fontos
szempont, hogy képzett munkaerőt alkalmazzanak. Büszkeséggel
tölt el, hogy az SZTE Diplomás Pályakövető Rendszer felmérései
alapján a szegedi diplomával rendelkezők továbbra is keresettek
a munkaerőpiacon, az itt végzőknek általában nem okoz gondot
az elhelyezkedés” – mondta Szabó Gábor rektor köszöntőjében.
A nap programját többek között életvezetési, karrier-,
pályaorientációs és grafológiai tanácsadás is színesítette az SZTE
Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, az SZTE Karrier Iroda,
illetve a Dél-alföldi Grafológiai Centrum jóvoltából.
Szervezetünk is külön standnál képviseltette magát,
végzett hallgatóink mindent megtudhattak az SZTE Alma
Mater működéséről, az általunk nyújtott lehetőségekről,
kedvezményeinkről és programjainkról.
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Bővülő karrierszolgáltatások
Öregdiákjaink amellett, hogy az
SZTE Alma Mater honlapján ezentúl folyamatosan találkozhatnak
a Karrier Iroda és az Állásbörzén
megjelenő cégek állásajánlataival,
mostantól a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/
KONV-2012-0004 pályázat segítségével létrejött Alumni Uni
keretein belül szervezett tanácsadásokon és tréningeken is részt
vehetnek. Elsőként az ingyenes
„Asszertivitás az üzleti életben” tréning várta az érdeklődőket. A
résztvevők az önérvényesítő magatartás tudatos kiépítésével,
valamint az alárendelő és domináns hozzáállással kapcsolatos
hiedelmek felszínre hozásával ismerkedtek meg.
Az
alumnik
számára
folyamatosak
pályatervezési
tanácsadásaink, amelyek minden korosztálynak megoldást
jelenthetnek pályájuk aktuális szakaszában.
Az SZTE Alma Mater munkaerő-piaci kapcsolatainak ápolására
szolgál az a presztízsdíj is, amelyet 2006 óta minden évben
annak a cégnek ítélnek oda, melyek az adott évben kiemelkedő
tudományos és/vagy szakmai kapcsolatot ápoltak a Szegedi
Tudományegyetemmel, támogatták a hallgatókat és az
intézményt, valamint kimagasló számban foglalkoztatnak egykori
SZTE-s hallgatókat, elismerve ezzel diplomájukat és az egyetemi
éveik alatt megszerzett tudás értékét. Mint korábbi cikkünkben
is olvashaták, a Tavaszi Állásbörzén átadott SZTE Alma Mater
Díjat a Bonafarm Csoport kapta. A presztízsdíjra 2014 januárjától
ismét pályázhatnak a kritériumoknak megfelelő cégek.

SIKERESEN MŰKÖDIK AZ ALMA MATER SZENIOR KÖZÖSSÉGE
A 2005-ben létrejött SZTE Alma Mater, egyetemünk öregdiák szervezete célja megalakulása óta, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson a valaha az
SZTE-n vagy jogelőd intézményeiben tanult hallgatóknak, az egyetemi dolgozóknak, amelyek által ők egy életen át az egyetemi körfogás részeseinek
érezhetik magukat. Kiemelkedően fontosnak tarjuk a kapcsolattartást azon egyetemi polgárokkal, akik nyugdíjas éveiket töltve tagjai ennek az értékteremtő
szervezetnek. SZENIOR közösségünk keretein belül az Alma Mater mostantól kifejezetten az ő korosztályuknak szóló rendezvényekkel, programokkal,
kedvezményekkel bővíti szolgáltatásait.
Gresó Erzsébet, az Alma Mater Szenior Közösségének koordinátora
1950-ben született Csongrádon, a középiskola elvégzése után
került Szegedre.
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar és ének-zene szakán végzett, majd a Szegedi Tudományegyetem magyar szakán
diplomázott. Pályakezdőként a Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskolában tanított, majd a SZOTE Apáthy István Kollégiumának nevelőtanára lett. 1987-től az Eötvös Loránd Kollégium
nevelőtanára volt.
1991-től a József Attila, majd a Szegedi Tudományegyetem
Rektori Hivatal Humánpolitikai
Osztályának vezetőjeként
tevékenykedett 2007-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig,
majd a nyugdíj mellett mellékállásban habilitációs referensként
folytatta munkáját 2013 június 30-ig.
Kollégiumi tanárként a hallgatók egykor hozzá fordultak
ügyes-bajos dolgaikkal. Kirándulások, közös torna, speciális
kollégiumi programok, kulturális és tudományos események
szervezőjeként igazi közösségépítő szerepe volt és van ma is az
egyetemen.
Az SZTE Alma Mater Szenior Közösségének koordinátori
pozíciójában Gresó Erzsébet most újra szervez: kirándulást,
kulturális programot, közös tornát. Csak a korosztály változott…
A kezdeményezés így már számos sikeres programot tudhat
maga mögött, amelyek száma folyamatosan bővül.

Kulturális rendezvények
Október 17-én a Szent Györgyi Albert által létrehozott Szegedi
Egyetemi Ifjúság Színjátszócsoport 1941-es Hamlet előadásához
kapcsolódó „Legenda” című ﬁlmet vetítették újra a Belvárosi
Moziban, amelyet Alma Mater tagjainknak, így Szeniorjainknak is
500 forintos kedvezményes áron volt lehetőségük megtekinteni.
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Sportolási lehetőség – elindult a „Szenior-torna”
„Kondicionáló torna - a jó közérzet szolgálatában” – ezzel
a programmal várja október negyedike óta minden pénteken
10 órától Dr. Trényiné dr. Rákóczi Zsuzsanna, az Egyetemi
Sportközpont vezetője SZENIOR közösségünk tagjait. Az
egészségmegőrzést szolgáló foglalkozások, ahová egyetemünk
idősebb polgárait továbbra is szeretettel várjuk, hétről hétre
ﬁatalos lelkesedéssel, kellemes közösségben zajlanak. A torna
helyszíne az Hattyas sor 10. szám alatt található Egyetemi
Sportközpont.

Október 22-én az SZTE diákjai mellett az Alma Mater tagok,
köztük lelkes Szeniorjaink is 100 forintos belépővel látogathatták
meg a REÖK Magyar Festészet Napi kiállítását.
November 13-án a Fekete Házban az Örkény-kiállítást és a 19.
század második felének nagypolgári enteriőrjét idéző tárlatot
nézhették meg a közösség tagjai a Móra Ferenc Múzeum által
felajánlott ingyenes tárlatvezetés során, melyet 18 órától
az Örkény István özvegyével, Radnóti Zsuzsával folytatott
beszélgetés követett.
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Arany Alma Klub
November 5-én kedden hagyományteremtő célzattal tartotta
első hivatalos klubdélelőttjét a szeniorjaink alkotta csapat. Az
igen nagy érdeklődésre számottevő rendezvény - melyet Dr.
Görög Márta, az SZTE Alma Mater vezetője nyitott meg - első
alkalommal az ismerkedés, a beszélgetés, a nosztalgikus
élmények felelevenítése és a célkitűzések megbeszélése
jegyében telt a Honvéd téri Alma Mater iroda tárgyalójában.
Lehetőség a csatlakozásra
November 27-re az Arany Alma Klub újabb találkozót
szervezett, melynek keretein belül a hódmezővásárhelyi Őszi
Tárlatot látogatták meg. Karácsony előtti klubdélutánjukat az
ünnepek előtti héten valósították meg.

Jövőre a fővárost is közösen veszik
célba a klubtagok, akik többek között a
Szépművészeti
Múzeum
Caravaggiokiállítására és színházlátogatásra készülnek.
A SZENIOR közösséghez való csatlakozásra
folyamatosan van lehetőség a már nyugdíjas
éveiket töltő SZTE-s egyetemi polgárok
(tehát volt hallgatók, oktatók, dolgozók)
számára.
Elérhetőségünk: 62/54-6775,
info@sztealmamater.hu.
Az említett és más, a közösséget érintő
programokkal kapcsolatban folyamatos
tájékoztatást az SZTE Alma Mater
weboldalának Szenior menüpontjában
találnak:
www.sztealmamater.hu/hu/szenior

ÉVFOLYAMTALÁLKOZÓK SZERVEZÉSE

Alumni szervezetünk évek óta foglalkozik
évfolyamtalálkozók koordinálával is.
Ingyenes és térítéses szolgáltatásainkkal
alapvetően az a célunk, hogy volt hallgatóink rátaláljanak egykori csoporttársaikra,
majd közösen megszervezzünk egy olyan
eseményt, ahol rég nem látott egyetemi barátok, ismerősök találkoznak, jó hangulatban eltöltenek egy napot az egyetemi évekre emlékezve.
A rendezvény előkészületei (évkönyv, évfolyamnévsor felkutatása) mellett a résztvevők kényelmére, egyszerű és kedvezményes
szálláskeresési igényére is gondoltunk. Szegedi hoteleket, panziókat kerestünk fel, akik
készséggel álltak rendelkezésünkre, így
októbertől a meglévők mellett (Károlyi Mihály Kollégium, Mátrix Hotel) két új taggal is
bővült kedvezményt nyújtó szálláshelyeink
sora:

Dóm Hotel – 15% kedvezmény Alma Mater tagoknak
A Dóm Hotel**** Szeged belvárosának szívében, a Fogadalmi
Templom tornyaitól néhány lépésnyire, kényelmes, légkondicionált
szobákkal, 55 fő befogadására alkalmas étteremmel, jacuzzival,
szaunával, parkolási lehetőséggel várja kedves vendégeit.
Hotel Soleil – 20%kedvezmény Alma Mater tagoknak
A Hotel Soleil**** épülete Szeged történelmi belvárosában,
közvetlenül a Klauzál tér mellet helyezkedik el. A XIX.
századi épületben kialakított légkondicionált szobák magas
mennyezettel, nagy ablakokkal kanapéval és síkképernyős
kábeltévével rendelkeznek. A szálloda francia étteremmel és esti
borkóstolókkal várja a vendégeit.

Kisﬁlm – sok emlékkel
Minden találkozó és évforduló, esztendős esemény a nosztalgia
hangulatában telik el.
Új szolgáltatásunkkal mi is az emlékek felelevenítését
próbáljuk színesebbé tenni. Vállaljuk az évfolyam számára egy
rövidﬁlm elkészítését, melyet az adott kor képeiből, archív
videófelvételeiből állítunk össze. Ezek mellé várjuk az évfolyam
saját képeit és élményeit, impulzusait, melyeket szintén
felhasználunk az „évfolyam-ﬁlm” elkészítése során. Az eredmény
tíz-húsz perces tömény nosztalgia:a ’60-asból „Ki mit tud?”dal, a ’70-esből Trabanttal, a ’80-asból Traubival, zenekarokkal,
korabeli eseményekkel.
Időkapszula – üzenet a jövőbe
Az időkapszula ötlete valószínűleg egyidős az emberiséggel.
Jeles események egyedi momentuma, amikor az emberek
üzenetet küldenek a jövőbe. Az Alma Mater az üzenetküldést
kiterjesztette az évfolyamtalálkozók alkalmaira. Személyre
szóló borítékban elhelyezett nyomtatványon tud üzenni az
évfolyamtalálkozó minden résztvevője. Az üzenetet alumni
szervezetünk felbontatlanul őrzi meg, a következő találkozóra.
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A KÓDFEJTÉS FÜGGŐSÉGHEZ VEZETHET
Vadai István és Vámos Hanna irodalomtörténészek a Bölcsészettudományi Karon. Az utóbbi időben egy olyan tudományterület foglalkoztatja őket,
amely nagymértékben felkeltette a helyi és az országos sajtó érdeklődését. A két tudós a fejtés élménye, a végeredmény miatt kezdett el foglalkozni a
titkosírásokkal, valamint abból a célból, hogy a kidolgozott módszereket más tudósok számára is elérhetővé tegyék. Vámos Hanna távollétében Vadai
Istvánnal beszélgettünk a kezdetekről, módszerről, okokról és a jövőről.
Húsz éve foglalkozott először kódfejtéssel, majd hosszú szünet
után újra felidézte ezt a tevékenységet kolléganőjével, Vámos
Hannával. Mi volt a szünet oka és mi az újrakezdésé?
A pauza oka, hogy nem találkoztam megfejtetlen titkosírásokkal,
tudniillik, az ember nem „megy szembe” ilyesmivel az utcán
sétálva. Az ilyen szövegeket szisztematikusan kell keresni
levéltárakban, könyvtárakban. Némelyik nyomtatásban is
olvasható: 19. századi történészlapokat felütve például találunk
közleményeket, levelezéseket II. Rákóczi György korából, és amit
ott nem tudtak megfejteni, az számjelekkel szerepel a lapokban.
Húsz éve én két kisebb titkosírást megfejtettem, utána nem
találkoztam titkosírásokkal. Négy éve egy konferencián két
kolléga – Kasza Péter, aki az SZTE-n tanít és Szabó András
budapesti irodalomtörténész – is megkeresett. Szabó András
egy kódolt Wesselényi levelet, Kasza Péter pedig egy Brodarics
levelet adott, amelyben négy sornyi kódolás szerepelt.
Mivel matematikus szakra jártam, mondtam, hogy majd én
megfejtem, de egyedül nem ment volna, ugyanis mindkét szöveg
latin nyelvű, tehát nagyon alapos latinnyelv-ismeret kellett
hozzájuk. Hanna latin szakos, de ő nem volt gyakorlott titkosírásfejtésben. Az első reakciója az volt, hogy „Á, ezt nem fogjuk tudni
megfejteni!”. Én mondtam, hogy „ha az értelmezésben segítesz,
akkor a rejtvényfejtő részével én megpróbálkozom”. Egyébként
neki is nagyon racionális, logikus gondolatmenetei vannak, imád
kombinálni. Ehhez pont ez kell. Két nap alatt „kivégeztük” mindkét
szöveget.
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Akkor megjött a kedvünk. Mivel Hanna
történelem szakos, közösen készítettünk egy
bibliográﬁát arról, hogy hol vannak kiadva
titkosírásos levelek, aztán jött az Országos
Széchenyi Könyvtár, az Országos Levéltár,
a Ráday Levéltár, a budapesti Egyetemi
Könyvtár. Elkezdtünk gyűjteni, és gyűjtés
közben további fejtések történtek. Most
harmincnyolcnál tartunk: ez ennyi különböző
ügyet jelent. Tehát ha például egy Teleki
levelezésben van 10 Teleki levél, de mindegyik
ugyanazzal a kódrendszerrel készült, az
egynek számít.
A harmincnyolc irgalmatlanul nagy szám.
Magyarországon eddig nagyon kevés sikeres
fejtésről tudunk. Thaly Kálmán és Szilágyi
Sándor a 19. században sikeresen megoldott
egy-egy titkosírást. Gyürk Ottó és Gilicze
Gábor a Gárdonyi Titkosnaplót. Van néhány
ember, aki fejtett már titkosírást, egyet vagy
kettőt, de aki kettőnél-háromnál többet,
olyat nem ismerek.
Mi lepődtünk meg a legjobban, amikor
észrevettük, hogy már 10 fölött járunk.
Ezután megmutattuk a fejtéseket
az
Irodalomtudományi Intézetben. Ebben a
listában már a nagybajomi szabadkőműves
titkos irat is benne volt, ez kapott
sajtónyilvánosságot.

benne a titkosírásos kulcsokkal, akkor abban a pillanatban ezek
a kulcsok tovább nem voltak használhatók. II. Rákóczi Ferenc
levéltárában 70 korabeli Rákóczi-kulcs van, számozva. Fejedelmi
udvarokban ennek komplex rendszere volt, magánhasználatban
pedig nagyon esetleges, hol ilyen, hol olyan. Vannak ördögien
nehezek is, ilyenek például a nemzetközi diplomácia kulcsai.

Alkalmas lehet ugyanazon kód több
titkosírás megfejtésére?
Ilyen csak akkor történhet, ha mondjuk
Pázmány Péter és I. Rákóczi György
megállapodnak, hogy „Levelezzünk!”. Elküldi
az egyik a másiknak a „kulcsot”. Ha ezt a
kulcsot nem cserélik le, és többször ugyanazt
használják, akkor előfordulhat, hogy két
levélváltás is ugyanazzal a rendszerrel
működik. De még két ember levelezésénél
is bekövetkezik, hogy egy-két hónap vagy
egy-két hét után úgy döntenek, lecserélik a
kulcsot, mert észnél vannak és tudják, hogy
feltörhető, elveszhet, megtalálhatják.
Ha Thököly Imrének a kuruc mozgalmak
korában egy rajtaütés során menekülnie
kellett, hátra kellett hagynia minden
ingóságát, személyes dolgát, és az ellenfél
megtalálta Thököly ezüst írókészletét,

Pálóczi Horváth Ádám szabadkőműves naplójában Ádámtól
Aquinói Szent Tamásig sorol szabadkőműves nagymestereket.
Természetesen egyik említett személy korában sem létezett
még a szabadkőművesség. Mi lehetett a szerző célja a megírással és a titkosítással?
A szabadkőművesek a saját nagymestereik geneológiáját,
leszármazási rendjét szertartásos okokból tartják nyilván. Ez egy
titkos rend és büszkék arra, hogy ősi eredetűek. A beavatásokban
a mai napig hatalmas szerepe van Hirámnak. Az ő neve jelenik
meg a szertartás során. Tehát Ádámtól Hirámig és Hirámtól
Tamásig. Hirám Salamon templomának az építőmestere, azaz
kőműves, az első szabadkőműves.
Az a fajta Ádámig visszanyúló, a középkori kereszténységet is
magába foglaló névsor, melyet Pálóczi Horváth írt le, teljesen
egyedi. Létezik egy hasonló tartalmú magyar nyelvű kézirat,
amelyről azt gondolta a szakma, hogy ezt Pálóczi Horváth találta
ki, az ő agyszüleményének tekintették. A titkosírás megszületése
azt bizonyítja, hogy ez nem így volt, ő egy német Federspiel nevű
hadnagytól kapta az eredeti kéziratot. Azért kapta, mert be akart
lépni a szabadkőművesek közé. Miután beavatták, megfejtette,
használta, átvette. Ez az írás valószínűleg azért titkos, mert a
szabadkőművesek titkos táraságának szent titkait őrzi. Rituális
okokból. A titkos tudásnak van egy efféle önmítosza.

Tervezik, hogy kiadnak egy gyűjteményt titkosírásokból valamint egy kódfejtéssel kapcsolatos könyvet. Elérhetővé teszik
módszerüket a „nagyvilág” számára?
Nincs értelme ezt magunkban tartani. Ez a könyv kéziratban
már szinte teljesen készen van. Javítgatjuk, igazítgatjuk, kiadót
keresünk, lényegében összeállt. Ez afféle vegyestár, svédasztal.
Az volt a célunk, hogy minél gazdagabb mintát mutassunk arra
vonatkozólag, hogy milyenek a titkosírások, tudniillik, úgy lehet
elindulni a fejtéssel, hogy látom a „mezőnyt”. Pontosan az a célja
a könyvnek, hogy ne csak a metódust mutassa meg, hanem a
fejtés egyes lépéseit részletesen, fejtés közben.
Nem féltett titok ez: az alapeljárásoknak, a nyelvstatisztikának,
a magánhangzók elkülönítésének, a betörési pontok keresésének
nemzetközi szakirodalma van. Ami miatt ez nem fog szélesebb
körben működni az az, hogy a hétköznapi olvasó nem fog bemenni
a Ráday Levéltárba kuruc kori eredeti kéziratok között bogarászni.
Ha előkerül egy titkos kézirat, akkor úgyis az a fontos, hogy el
lehessen olvasni, nem az, hogy én fejtsem meg.
Gondolkodnak-e azon hogy többet foglalkozzanak a kódfejtéssel
tudományos körökben, hogy tanítsák az egyetemen?
Biztosan lenne rá érdeklődés. Néhány egyetemi órát tartottunk,
néhány előadást a tanszéken, egyet az Eötvös Kollégiumban.
A Pálóczi szakértők nagyra értékelték, hogy megfejtettük
a naplószöveget. Kasza Pétert, akinek Brodarics István a
szakterülete, örömmel töltötte el, hogy Hanna felfedte a
Brodarics szöveget.
Mindezeken kívül azonban történészek, irodalomtörténészek
eddig nem kezelték a kódfejtést önálló témaként, nem igazán
került ez előtérbe. Most a sikeres fejtések után arra várunk, hogy
szorosabb szakmai együttműködés alakuljon ki, hogy ezzel a
metódussal eddig tisztázatlan ügyek derüljenek ki. Tehát szakmai
kapcsolatokat keresünk, történészekkel való közös munkát
szorgalmazunk. Örülünk mindenféle konferencia-előadásnak,
mert akkor létrejönnek ezek a kontaktok.
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Módszertani kisokos

Miért csinálja ezt az ember?
Mert ha rákapott az ízére, akkor függővé válik. A szakmai
készségek szerencsés együttállása valósult meg esetünkben:
matematika, irodalomtörténet, latin, történelem.
A titkosírások megfejtése olyasmi, mint az ejtőernyőzés:
fölmegy az emberben az adrenalin és addig nem hagyja nyugodni
a kérdés, amíg meg nem oldja. Vannak nagy megoldatlan
rejtélyek, nemzetköziek és magyar vonatkozásúak is, amelyeken
állandóan töri a fejét.
A bölcsész kutató tudja, hogy a saját szakmájához ugyanúgy kell
logika, mint például a természettudományokhoz. Egy ﬁlosz akkor
ﬁlosz, ha kombinatív, ha ravasz, ha széles körben tájékozott. Nem
olyan nagy bűvésztrükk ez, demisztiﬁkálnám a dolgot. Nem én
vagyok a zseniálisan ördöngős agyú titkosírás-fejtő vagy kódtörő,
de nekem volt szemem arra, hogy ezzel érdemes próbálkozni.
Látszólag a rejtvény megfejthetetlenül nehéz, ha közelebb hajol
az ember, akkor kiderül, hogy ezt meg lehet oldani. Ha ezt a
könyvünk el tudja magyarázni, akkor lesz sikeres.
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Tisztázni kell, hogy ha azt mondjuk ma hétköznapi beszélgetésben, hogy titkosírás, mindig arra gondolunk, hogy az ABC minden
betűjének van egy jele. Ha ez lenne a titkosírás, akkor mindegyik
nagyon könnyen megfejthető lenne, ha elég hosszú a szöveg.
Petrőczi Kata Szidónia, az első magyar költőnő kap egy levelet,
amiben van egy 45 betűs titkos rész. Ez így nagyon nehéz, mert
45 betű nem elég a fejtéshez. Ha 300-400 van, akkor egy olyan
típusú klasszikus titkosírás, hogy „egy betű egy jel”, egyszerű
nyelvstatisztikával fejthető.
A dolog ott válik nehezebbé, amikor egy betűnek több jele is
lehet, a gyakoriaknak hét-nyolc is. Előfordulhat a jelek között
semmit nem jelentő jel, a „nullitas”. Rákóczi fejedelmi udvarában
használtak olyan kulcsot, amelyben van „Backspace” kód, azaz
visszatörlő jel. Egy ilyen szöveget egyszerű statisztikával nem
lehet feltörni. Vannak betűpárokat, szótagokat, szavakat jelölő
rendszerek vagy olyanok, amelyek a jel helyzetétől függnek. Tehát
ha az első helyen áll, akkor azt jelenti, hogy „a”, ha a másodikon,
akkor azt, hogy „b”.
Először az összes körülményt tisztázni kell, hogy a szöveg
milyen nyelvű, miről szól, ki írja kinek, mikor. Filológiai vagy
művelődéstörténeti kérdéseket kell tisztázni. Utána azonnal
következik, hogy hogyan lehet rejtjelezve. Mohács idején például
csak néhány fajta titkosírás jöhet szóba, mert mást nem
használtak még abban a korban. Ha Kossuth korában keletkezett
a levél, akkor már bármilyen kód szóba jöhet, mert már mindent
ismertek. Ha megvan a nyelve, akkor természetesen jön a
statisztika, miből hány darab van, melyik a leggyakoribb jel,
hogyan néz ki szöveg, tagolva van-e szavakra, látok-e vesszőket,
szóközöket, stb.

Lényeges, hogy van-e a szövegnek
felismerhető betörési pontja. Ez azt jelenti,
hogy ki tudom találni, hogy mi van odaírva.
Egy imádság utolsó szava például általában
az, hogy ámen. Egy levél első két szavai
azok, hogy Kedves Barátom. Ha csak
részben van titkosítva a levél, akkor néha
megkínál betörési ponttal. Kemény János
erdélyi fejedelem egyik levelében szerepel
egy kétbetűs szó titkosan, utána pedig
közvetlenül az áll, hogy kezük se lábuk.
Azonnal ki lehet találni, hogy a se szócska van
előtte. Ha ilyen nincs, akkor ismétlődéseket
kell keresni, mintázatokat. Minden kódtörő
úgy dolgozik, hogy feltérképezi a kódokat,
hogyan szerepelnek egymás mellett. Vannak
matematikai
algoritmusok,
amelyekkel
el lehet különíteni magánhangzókat és
mássalhangzókat, pusztán azon az alapon,
hogy melyik melyik mellett áll szívesen.
Rendszert kell keresni és kombinálni.
Ez olyan, mint egy rejtvény, ami nem hagy
nyugodni, amíg ki nem jön. Valójában nem
nehezebb ennél. Egy picit tájékozódni kell a
titkosírásos rendszerek ügyében, kicsit érteni
kell a korhoz, a nyelvhez. Anélkül nem megy.
Egy matematikus azért nem tud ilyet fejteni,
mert nyelvtudás nélkül nem tud elolvasni
egy kézírásos latin levelet, egy bölcsész
pedig hiába tudja elolvasni, megáll ott, hogy
„jaj, itt számok vannak!”.
Fotók: http://szegedma.hu/
Online Újság a Táncsicsban

MÁSKÉP(P) – EGYETEMI DOLGOZÓK
KIÁLLÍTÁSA A REKTORI HIVATALBAN
Sokoldalúságot sugárzó fotós ﬁatalember fényképe hirdette az őszi időszakban, hogy az SZTE
Alma Mater az SZTE Kulturális Irodával karöltve kiállítást szervez a Rektori Hivatal Átriumában.
A plakáton öt név, közülük mindegyik ismert egy-egy, az egyetemet érintő közösség vagy akár
ország-világ számára…
Az öt név október 28-án, hétfőn este
testtel és lélekkel volt jelen a központi
épület átriumában. A testet öltött egyetemi
dolgozók a velük érkezett közösségek
kíséretében lassú léptekkel, szemlélődve
véltek felfedezni ismerős arcokat az
egyetemről, a múltból és a jelenből, azzal
az érzéssel, hogy valahol már találkoztak,
hogy talán inkább hétről hétre összefutnak,
hiszen ha a város és a feladatok különböző
területein is, de mégis egy intézményben
dolgoznak hosszú évek óta.
A kisebb-nagyobb felismerések után kíváncsian mentek „lelket társítani” a megismert,
felismert alkotók képeihez a kiállításmegnyitó résztvevői, hiszen a legkülönbözőbb
munka- és tudományterületetek képviselői lelkének egy szelete vetült ki a falakra a
MÁSKÉP(P) kiállításon. Az öregdiák szervezet
célja – hogy az egyetemi dolgozók jobban
megismerjék egymást, valamint, hogy a kiállított képek segítségével őket egy művészi oldalukról megismerjék – nem csupán
a fotók sugallta benyomások, de az együtt
szemlélődés, a közös gondolkodás által is
messzemenőkig megvalósult. Az universitas
legkülönbözőbb területeiről érkezett alkotók,

egyéni, szintén különböző perspektívából tárják az érdeklődők elé
a világot, ami az egyik legizgalmasabb motívuma a tárlatnak.
Prof. Dr. Szabó Gábor, az SZTE Alma Mater elnöke
megnyitóbeszédében elhangzott szavaival élve megmutatkozott,
hogy a „tudós is ember” és minden jel arra utalt, hogy nemcsak
ember, hanem érző és kifejezni vágyó művészi lélek is. Az SZTE
Kulturális Irodája segítségével ízlésesen berendezett kiállítás
megnyitójának emelkedett hangulatához a Száz Krisztina által
vezényelt Szegedi Egyetemi Énekkar járult hozzá.
Ahhoz, hogy minőségileg tudjuk böngészni a képeket, kellett
egy-egy szabad félóra, amikor csak a saját cipőnk koppanása
hallatszott az elmélyülésre igazán alkalmas átrium padlóján.
Egy szabad félóra, hogy máskép(p) láthassuk oktatónkat,
munkatársunkat, tudóstársunkat. A tárlat november 9-ig, az
Egyetem Napjáig volt megtekinthető.
Kiállítók:
Dr. Buzás Norbert, az SZTE Rektori Hivatal kutatás-fejlesztési
és innovációs igazgatója, a TTIK Műszaki és Anyagtudományi
Intézetének intézetvezetője
Deák Péter, az SZTE Rektori Hivatal informatikusa
Dr. Fenyvesi Anna, az SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet
intézetvezető egyetemi docense
Dr. Gyeviki János, az SZTE MK, okleveles gépészmérnöke és
okleveles villamosmérnöke
Kovács Zoltán, az SZTE BTK Kommunikáció- és
Médiatudományi Tanszékének televízióstúdió-vezetője
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DIGITALIZÁLÁSBAN A JÖVŐ ÉS A MÚLT – AZ SZTE KLEBELSBERG KÖNYVTÁRBAN
A SZTE Klebelsberg Könyvtárban folyó digitalizálási projektek eredményeként a valaha volt összes szegedi egyetemi folyóirat, tudományos acta és
évkönyv elérhető a könyvtár Contenta adatbázisában. A repozitóriumok után 2013-tól a város történetét feltáró online archívum létrehozása zajlik, melyet
DélmagyarARchív névre kereszteltek. Cikkünkben a bibliotéka munkássága mellett bemutatjuk a legfontosabb adatbázisokat, amelyek segítségével nem
csak az egyetem, hanem immár Szeged városának teljes történetéhez kapunk adalékokat.
Contenta
A Contenta adatbázisában a Szegedi Tudományegyetemen folyó
tudományos munka, az oktatók, kutatók és hallgatók tudományos
és publikációs tevékenységének eredményei, valamint az Egyetem
történetével, illetve működésével kapcsolatos teljes szövegű
dokumentumok találhatók meg. Előnye, hogy az archiválás és
a dokumentálás mellett a tudományos eredmények könnyebben
bekerülhetnek a magyar és a nemzetközi tudományos élet
vérkeringésébe.
Öregdiákok számára különösen érdekes lehet, hogy
a már digitalizálásra került szakdolgozatok közül a
könyvtár munkatársaitól (azonosítás után) elkérhetik a
saját diplomamunkájuk elektronikus változatát. Továbbá
a „Diplomamunka Repozitóriumban” az integrált Szegedi
Tudományegyetemen és jogelődjein megvédett és eddig
feldolgozott szakdolgozatok metaadatait (pl. szerző, cím)
lehet megtalálni. A teljes dolgozatokat a könyvtár kijelölt
számítógépein lehet elérni. A folyamatos fejlesztéseknek és
kitartó munkának köszönhetően új repozitóriumok is elérhetők
az eddigiek (az SZTE- Diplomamunka Repozitórium; Doktori
Repozitórium, Publicatio Repozitórium, Szenátusi Repozitórium)
mellett. 2012 óta Egyetemi Kiadványok és UnivHistória címmel
egyetemtörténeti jelentőségű kiadványokat, Miscellanea névvel
pedig egy ún. „vegyes” kincsestárat lapozhat az érdeklődő.
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Az adatbázisban olyan kincsekre lelhetünk,
mint Radnóti Miklós 1934-ben kiadott doktori disszertációja, melynek utolsó oldalain Sík
Sándor, a dolgozat bírálójának kézírásos feljegyzései találhatók meg.
„A dolgozat, mint doktori disszertáció
summa c. laude fokozatot kapott, mind
elméleti
készültsége,
mind
ﬁlológiai
teljessége, mind eredetisége s művészire
törekvő stílusa miatt megérdemli a kitűnő
minősítést.”
Szeged, 1937. dec. 20. Sík Sándor
DélmagyARchív
A „DélmagyARchív” projekt célja a Délmagyarország napilap digitalizálása a kezdetektől egészen a „tegnapig”. A munkálatok megkezdése már régóta időszerű volt, hiszen a
103 éves napilap korai lapszámai rendkívül
sérülékenyek voltak. A hatalmas, több évig
tartó munkát az SZTE Klebelsberg Kuno
Könyvtár és a Somogyi-könyvtár közösen
végzik. A nagyszabású projekt során a Délmagyarország napilap összes számát digitalizálják a könyvtárak munkatársai.

Érdekes tények:
•

•
•

Több mint 100.000 oldal készült el
eddig: ennyi papírral az egész Dóm
teret be tudnánk fedni.
Az 1910-1945-ig tartó időszak van már
készen.
A munkát végző szkenner csúcsteljesítménye a 120 lap/perc, azaz 240 képet
képes továbbítani percenként a feldolgozó számítógépre.

A tervek szerint a szolgáltatás 2014 elején nyílik meg
a nagyközönség előtt. Lehetőség lesz majd böngészni
évfolyamonként, illetve lapszámonként; keresni a teljes
szövegben és keresni a feldolgozott cikkek témája szerint is.
Ezzel egy olyan információforrás válik elérhetővé az egyetem
polgárai és a szélesebb közönség számára, ami egyedülálló
a maga nemében: melyből valóban feltárul Szeged múltja. Az
adatbázis megjelenéséig pedig érdemes ﬁgyelemmel kísérni
a könyvtár közösségi oldalát, ahol időről időre közzétesznek
kedvcsináló részleteket a munkálatok során felbukkanó érdekes
és színes cikkekből, hirdetésekből.

Alma Mater tagjaink az Egyetemi Könyvtár szolgáltatásait
kedvezményes, 1000 Ft-os beiratkozási áron vehetik igénybe.

A kép 1921- ben készült a Dugonics téren
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KARRIER NAPOK A MÉRNÖKI KARON - SIKERES VÉGZETTEK ELŐADÁSA
Nap mint nap, számos fórumon értesülünk a ma pályakezdőjének nehéz helyzetéről. A diploma megszerzése utáni – de már a felsőoktatási tanulmányok
közbeni – időszak is a jövő tervezésével telik. Kevés olyan hallgató van, akit ne foglalkoztatna a téma: „Hol fogok dolgozni? Milyen lesz az első munkahelyem?”
– és ami a legfontosabb: „Mit adott az egyetem számomra, amit a munkaerőpiacon, munkahelyemen hasznosítani tudok?”
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Az SZTE Karrier Iroda elsődleges célja a hallgatók
és frissdiplomások minél teljesebb körű felkészítése,
kompetenciafejlesztése az általuk szervezett tanácsadások,
tréningek, tanfolyamok és egyéb szakmai rendezvények révén.
A Karrier Irodával közösen az Alma Mater is igyekszik segítséget
nyújtani tagjainak, különösen koncentrálva a frissen végzett
alumnikra. 2013. november 14-én a Mérnöki Kar Géptan laborja
adott helyet az idei Karrier Napok elnevezésű rendezvénynek,
melynek részeként már sikeresen elhelyezkedett, követendő
példaként említhető karrierutat végigjárt egykori hallgatók
voltak a meghívott előadók. A „Sikeres végzettek” névre
keresztelt rendezvény nem újkeletű: az előadássorozat az
eddigi években a Bölcsészettudományi Kar, az Állam- és
Jogtudományi Kar, és a Gazdaságtudományi Kar hallgatói
számára volt megrendezve.
Az eddigi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy van igény az
ilyen „emberközeli” tanácsadásra. Az előadó büszkén mesélt
Alma Materéről, az egyetemi évekről. A hallgató pedig
kíváncsian kérdezett munkáról, sikerekről és küzdelmekről.
A meghívottak között volt Lamper Csilla (Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság), Horváth László
(Fornetti Kft.), Csatordai Lajos (HunorCoop Zrt.), Szirányi
Attila (Petrolterv Kft.) és Kovács Tibor (CSM Bakery Kft.)
Mindannyian jó szívvel emlékeztek vissza az akkor még Szegedi
Élelmiszeripari Főiskolán töltött évekre. Nagy lelkesedéssel
meséltek álmaikról és azok megvalósításának lépéseiről.

A ranglétrát ki-ki végigjárta, az előadók
egyöntetűen azt tanácsolták a hallgatóknak,
hogy kellő alázattal és szorgalommal nincs
lehetetlen munkafronton és az életben sem.

ELISMERÉS TUDÁSÉRT, LELKESEDÉSÉRT
Az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központban beszélgettünk Must Anitával, aki idén
novemberben négy másik szegedi tudóstársával együtt kapta meg a Junior Príma Díjat. A ﬁatal
pszichiáter bensőséges hangulatot teremtve mesélt pályája indulásáról és az azóta szerzett
tapasztalatokról, amelyek a díjra jelöléséig vezettek.
Kimagasló tehetség, munkabírás, integráló
készség, példás tudományetikai hozzáállás.
Többek között ezekkel a tulajdonságokkal
jellemzett Janka Zoltán professzor, aki a
díjra javasolt. Neked mi a véleményed mindezekről?
Azzal
kezdeném,
hogy
nagyon
meglepődtem, hogy nekem ítélték ezt
az elismerést. Meggyőződésem, hogy a
terület, amivel foglalkozom, nem feltétlenül
a legsűrűbben díjazottak közé tartozik,
másrészt én magam sem éreztem úgy,
hogy feltétlenül a ﬁgyelem középpontjába
kerültem. Nagyon nagy elismerésnek tartom
ezt a díjat. Professzor úr valószínűleg az
egyetemi évek alatti teljesítményt ismerte
el, mivel én másodéves korom óta TDK-zom
a klinikán.
Amikor végeztem az ÁOK-n, akkor a
Pszichiátriai Klinikára kerültem rezidensnek
és azzal párhuzamosan folytattam a
kutatómunkát. Így sikerült megvédenem
a PhD-mat, amellett továbbmentem a
klinikai szakképzésben is és 2010-ben
szakvizsgáztam. Mindez egymás mellett
folyt, ami igényelt némi logisztikát, de
szerencsére sikerült összeegyeztetni.

Hogyan alakítottad úgy a tanulmányaidat, hogy négy nyelvet is
olyan szinten beszélsz, hogy a szakmádban is tudod őket alkalmazni?
Ahogyan sok egyéb az életemben, ez is a dolgok szerencsés
együttállásának következménye. A román második anyanyelvnek
tekinthető, mert Aradon születtem, a szüleim ott is élnek.
Kifejezetten román iskolába sosem jártam, csak vagy német
vagy magyar iskolába. A románt csupán „felszedi” ott az ember.
A német nagyon szerencsés lépés volt, ugyanis a nagymamám
úgy gondolta, hogy kihagyhatatlan lehetőség, hogy német nyelvű
óvodába és általános iskolába járjak Aradon, mert akkor még
német anyanyelvűek nagyobb számban éltek ott. Az angolt az
iskolában és az USA-ban fejleszthettem. Mindig a beszélt és a
szakmai nyelv voltak azok, amelyekben lehetőségem nyílt fejlődni.
Milyen csatornákon érintkezhetnek veled a külföldi hallgatók?
A klinikán én vagyok az angol nyelvű oktatási felelős és már
évek óta van is angol gyakorlati csoportom, 2-3 éve pedig több
angol nyelvű szakdolgozóm. Sokan megkeresnek személyes
jellegű problémákkal is, igaz, elsősorban a klinikán keresztül,
mert onnan ismernek a hallgatók, de volt más olyan is, hogy
német anyanyelvű hallgató keresett meg és ő jobban tudta a
problémáját a saját nyelvén átadni, én pedig igyekeztem, mert a
német az utóbbi időben egy kicsit jobban háttérbe szorult, mivel a
tudományos szaknyelv már szinte kizárólag angol nyelvű.

Az USA-ban töltöttél egy évet. Milyen tapasztalatokat szereztél?
A Nashville-i Vanderbilt Egyetemen dolgoztam posztdoktori
ösztöndíjasként egy évig Dr. Stephan Heckers laborjában. A
férjemmel mentünk ki, ő is tudományos munkát végzett. Külön
kutatócsoportot működik ott az agyi képalkotó vizsgálatok
számára. Kizárólag kutatáshoz volt hozzáférhető két-három
magas teljesítményű MRI készülék funkcionális MRI kutatásokra,
ami igazi luxus, mert ezeknek itthon nyilván elsősorban a
gyógyítás szolgálatában kell állniuk. Az USA-ban ismerkedtem
meg emellett a szemmozgás követésének módszerével, ami
nagy kedvencem azóta is, és a Pszichiátriai Klinikán is van erre
szolgáló készülék.
Mi az, amit leginkább köszönhetsz Alma Materednek? Kik kísértek végig az idáig vezető úton?
Nagyon köszönöm az SZTE-nek azt, hogy tanulmányaim megkezdésével végre jól kezdtem érezni magam itt Szegeden, ahol
már előtte is töltöttem két évet. Már másodévben megkerestem
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GONDOLKODÁS
a Pszichiátrián Kéri Szabolcsot és hihetetlen nagy szerencsém
volt, hogy úgy döntött, foglalkozik velem a tudomány területén
és a TDK-s munka során. Szinte egyedülállónak találom azt a támogatást, odaﬁgyelést, szakmai tudást, amit ő nyújtott akkor és
rezidensként, amikor megalapozta a klinikai és betegellátó munkámat. Őt tartom elsődleges mentoromnak. Természetesen Janka professzor úr is mindig biztosította a megfelelő támogatást és
hátteret a munkámhoz. Csak hálás lehetek érte.
Eddigi pályám során az egyetem minden lehetőséget biztosított
számomra. Ajánlólevelekkel, szakmai ajánlással, háttérrel,
a betegekkel való kapcsolatteremtés biztosításával. Úgy
gondolom, hogy ilyen integrált támogatásra máshol nemigen
van lehetősége az embernek.
Hogyan oldod meg, hogy mindig azzal a lelki harmóniában
fogadd a pácienseket, amellyel szükséges?
Mindig igyekszem pozitívnak maradni. Mindenképpen a családom,
a két kisgyerekünk segít. Nem szeretnék közhelyekkel élni, de az
az igazság, hogy egy-egy mondat, amit mondanak vagy csak egyegy jelenet, ami lejátszódik észrevétlenül is feltölti az embert,
annak ellenére, hogy - mivel nagyon kicsik még mindketten akadnak kimerítő pillanatok is.
Rengeteget segít, hogy a férjem teljes mértében érti, amit
csinálok, mert – bár más tudományos megközelítésben – de
hasonló munkát végez. Emellett igyekszünk rendszeresen
sportolni, a családi életünket kézben tartani. Most az otthonunk
kialakításán dolgozunk és nemrégiben kutyatulajdonosok is
lettünk.
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Milyen céljaid vannak a tudományos élet terén?
Elsődlegesen szeretném a saját kutatómunkámat megalapozni.
erre most nagyon jó lehetőségnek látszik a „Nemzeti Agykutatási
Program” pályázat és az együttműködés a társszakmákkal és
nagyra becsült kollégákkal.
Az idén kaptam engedélyt önálló témakiírásra Phd
témavezetőként. Az új PhD hallgatóm számára szeretném
lehetővé tenni, hogy ezeket az éveket a legjobban tudja kihasználni,
és hogy beérjen a munkája megfelelő időtávon belül. Tehát nem
szeretnék hallgatókat halmozni, hanem azt szeretném, hogy aki
hozzám fordul, az a lehető legjobban tudjon teljesíteni.
Az egyetemen az oktatás terén a lehető leghatékonyabban
kívánok tevékenykedni, mert úgy érzem, hogy mire az
orvostanhallgatók eljutnak ötödévre, sok szempontból
kimerültek a raktáraik, és szeretném őket motiválni. Ezen kívül a
betegellátó munkába is vissza kell kicsit rázódni, mert az elmúlt
években a GYED időszaka alatt a tudományt ugyan sikerült
előtérben tartani, de egyéb tevékenységek háttérbeszorultak.
Természetesen szeretném folytatni a munkát az egyetemi
Életvezetési Tanácsadó Központban. Nagyon örülök, hogy
biztosított volt számomra ez a lehetőség az elmúlt másfél évben,
mert úgy gondolom, hogy a gyerekek mellett ez is rengeteget
hozzátett a lelki egyensúlyomhoz.

NÉLKÜL

Kedvenc - nem idevágó - tudományterület?
Közgazdaságtudomány, hálózatelmélet és
döntéshozatal, ami viszont azért idevág.
Kedvenc zenei stílus?
Szerteágazó. Mióta Nashville-ban voltunk,
azóta rámragadt az onnan származó déli
rock.
A legjobb kikapcsolódási forma?
A
legjobban
monotonul
kikapcsoló
tevékenység a futás és a „kedvencek” pedig
most egyértelműen a gyerekek, no és a
kutya.
Hová szeretnél eljutni?
Dél-Afrika.
Mi szerettél volna lenni, ha nem pszichiáter?
Mindig orvos szerettem volna lenni,
leginkább pszichiáter, de az egyetem vége
felé elgondolkodtam, hogy érdemes volna
inkább valami manuálisabb szakirányt
választani. Ügyvéd is szerettem volna lenni
korábban, de ez hamar „elmúlt”.
Legnagyobb példakép az egyetemen?
A tudomány területén mindenképpen
Kéri Szabolcs. A pszichiátriai hivatás és a
páciensekhez való hozzáállás terén pedig
Sarungi Emőke.
Ha egy időkapszulába tehetnél magadnak
egy üzenetet öt évvel későbbre, mit üzennél?
Take it easy. Nem szabad aggódni és
szorongani mindenért, ami persze nem azt
jelenti, hogy az ember ne teljesítsen.

ALMA MATER MIKULÁS
December 5-én délután az VIII. Alma Mater Mikulás rendezvényen az egyetemi dolgozók és
öregdiákok csemetéinek nagy örömére számos izgalmas program után végül 18 óra után maga
a Mikulás is megérkezett a TIK-be.
Az idei Mikulásrendezvény december
5-ére esett, 16:30-tól zajlott a vendégek
fogadása, melyet követően a gyerekek több
különleges program közül választhattak.
A kézműves asztaloknál újrahasznosított
Mikulás-, rénszarvas-, és bagolyﬁgurák
mellett adventi naptárat, hűtőmágnest
vagy szalvétatartót készíthettek a kisebbeknagyobbak. A kézzel készített kis ajándékok
kellékei korosztályoknak megfelelően várták
a gyerekeket az asztaloknál, így mindenki
kiválaszthatta a neki tetszőt és akár egyedül,
akár a szülők vagy rénszarvassegédek
segítségével alkothatott egy-egy különleges
karácsonyi díszt.
Az Interaktív Természetismereti Tudástár
„Varázslatos tudományok”-kal várta azokat
a gyerekeket, akik szívesen megcsodáltak
egy-egy bámulatos ﬁzikai, kémiai vagy
biológiai kísérletet. A csemeték érdeklődve,
tágra nyílt szemekkel ﬁgyelték a Tudástár
bemutatóit. Az olvasni vagy játszani vágyó
csemeték pedig a Somogyi-Könyvtár
ﬁókkönyvtára, az Agóra Gyermekkuckó
által felállított könyvsaroknál tölthették el
az idejüket a Mikulást várva, ahol szebbnélszebb mesekönyvekből és izgalmas,
interaktív játékokból válogathattak.

A rendezvényen 17 órától a Szeleburdi Krampusz Zenekar
szórakoztatta a kicsiket, és énekelték együtt a Mikulást váró
dalokat. A gyerekek vidáman fogadták a jelmezbe öltözött
zenekartagokat, táncra is perdültek a koncert vége felé, mígnem
18 óra után megérkezett Télországból a piros puttonyos, fehér
szakállú Mikulás, aki kiosztotta a csomagokat a gyerekeknek.
Az Alma Mater Rajzpályázat eredményhirdetésére is sor
került. A legjobbnak értékelt munkák tulajdonosai a rendezvény
főtámogatója, a Játékdzsungel Játszóház értékes nyereményeit
és a Napfényfürdő Aquapolis ajándékait vehették át.
Nyerteseink:
APRÓNÉP KATEGÓRIA
Kecskeméti Eliza – Játékdzsungel, 5 alkalmas bérlet
MANÓ KATEGÓRIA
Kovács Enikő – Játékdzsungel: 15 fős szülinapi zsúr
Rostás Sára - Játékdzsungel: 15 fős szülinapi zsúr
Seres Csenge – Napfényfürdő Aquapolis családi belépőjegy
Különdíj: Ambrus-Mike Kinga: Játékdzsungel 5 alkalmas bérlet
TÖRPE KATEGÓRIA
Tóth Veronika Mirjana – 15 fős szülinapi zsúr
Kecskeméti Dániel – Aquapolis családi belépőjegy
Kaczur Izabella Liliána – Játékdzsungel: 5 alkalmas bérlet
Különdíj: Sümegi Botond – Napfényfürdő Aquapolis családi
belépőjegy
Jövőre is szeretettel várjuk Alma Mater tagjainkat és
családjukat Mikulás rendezvényünkre!

40 ÉVES A JATE KLUB, A SZABADSÁG ÉS AZ EGYETEMI ÉLET SZIMBÓLUMA
Személyes élményeiről is mesélt Szabó Gábor, az SZTE rektora és Majó Zoltán, az SZTE gazdasági főigazgatója 2013. március 27-én a JATE Klubban. Az
egyetemi szórakozóhely 40 éves fennállása alkalmából rendezett fogadáson a régi klubvezetők közül is sokan megjelentek. Múltról és jövőről is szó esett:
láthattunk régi képeket és a május elsején megnyíló JATE-teraszról is hallhattunk.
„A szép emlékeim jelentős része fűződik ide.
Azok közé tartoztam, akik elsőként foglalták
el anno a JATE Klubbot. Emlékszem, mennyire
fontos terepe volt az akkori egyetemi
létnek. A büfében gyűjtöttünk lelkierőt
a dolgozatírás előtt, tehát a tanulmányi
előmenetelben is segített a klub léte” –
hallottuk a 40 éves JATE Klubot köszöntő
sajtótájékoztatón Szabó Gábortól. A Szegedi
Tudományegyetem rektora kiemelte: a JATE
Klubot annak idején mindenki magáénak
érezte, hiszen társadalmi munkában, a
hallgatók segítségével történt a pince
átalakítása. Mindig is fontos helyszíne volt
az egyetemi létnek. Az akkoriban mindössze
alig 4 ezer hallgatót számláló JATE más
lett volna, ha nincs a klub. Az egyetemisták
itt találkozhattak és vitázhattak más karok
hallgatóival. Például a jogászok itt „szidták”
a bölcsészeket és fordítva.

Rengeteg színes programot szerveztek itt: nemcsak koncerteket,
hanem képzőművészeti kiállításokat, színpadi produkciókat is
bemutattak. A klub sok szempontból szimbolizálta azokat a
próbálkozásokat, melyeket a szabadság irányába igyekeztek tenni
az akkori ﬁatalok, például az Egyetemi Színpad Petőﬁ rock című
produkciójával – emlékezett vissza Szabó Gábor.
A JATE Klub mindig is a szabadság és az egyetemi élet
szimbóluma volt - fogalmazott Majó Zoltán gazdasági főigazgató.
Kiemelte: évtizedes barátságokat köszönhet a helynek, és azt
is, hogy szerepelt színpadi produkcióban, méghozzá a Macbethben. Megemlítette azokat az átalakításokat, melyeket nagyon
fontosnak tartott megvalósítani: ilyen többek között a JATE Klub
szellőzőrendszerének korszerűsítése.
„Három nagy felújítás és ki tudja hány tatarozás után én is csak
további szép éveket kívánhatok a klubnak” – fogalmazott Török
Márk. Az SZTE EHÖK elnöke kiemelte: a JATE az ország egyik
legrégebbi és legismertebb egyetemi klubja. Azon fognak dolgozni,
hogy ez a továbbiakban is így maradjon.
Csaba Levente, a szórakozóhely vezetője emlékeztetett arra, hogy
a JATE Klub tavaly két kategóriában is elnyerte a VOLTfolió média
és kulturális díjat – a szakmai zsűri által és közönségszavazás
alapján is a legjobb vidéki klubnak ítélték. „Fontosnak tartjuk, hogy
mindenki pozitív élményekkel térjen innen haza” – emelte ki Csaba
Levente, aki három olyan kollégájának nyújtott át emlékplakettet,
akik 20 éve a JATE Klubban, a JATE Klubbért dolgoznak: Ocskó Judit,
Tóth Attila és Szűcs Gábor vehette át az elismerést.
Az ünnepségen kiállítást láthattunk a JATE Klub 40 évéről:
régi fényképekről és újságcikkekről köszönt vissza a múlt. Az
eseményen a régi klubvezetők is részt vettek: Kormos Tibor, Jóni
Gábor, Tóth Attila, Maróthy Kornél nosztalgiázott.
képek: SZTEinfo
forrás: Bobkó Anna
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SZTE ALMA MATER KEDVEZMÉNYRENDSZER ÉS TAGSÁGI KÁRTYA
Az SZTE Alma Mater regisztrált tagjai az SZTE Alma Mater Tagsági Kártya
felmutatásával egyetemi kedvezményhez juthatnak a hallgatói jogviszony egyfajta meghosszabbításaként.
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A TAGSÁGI KÁRTYA FELMUTATÁSÁVAL IGÉNYBE VEHETŐ
EGYETEMI KEDVEZMÉNYEK:
SZTE Ajándékbolt – Az SZTE Ajándékboltban a kártya tulajdonosa
mindenkori diákkedvezmény mértékének megfelelően (10%)
vásárolhat.
SZTE Jegyzetbolt – A SZTE Jegyzetbolt szolgáltatásait 5%
kedvezménnyel veheti igénybe.
JATE Klub – A JATE Klub szolgáltatásait a mindenkori
diákkedvezmény mértékének megfelelően veheti igénybe.

SZTE EHÖK SE Fitness Club – Kedvezményes, 3000 forintos
áron vásárolhat havi belépőt, mely magába foglalja a konditerem
használatát és a különböző edzéseket is.
SZTE Klebelsberg Könyvtárban – Kedvezményes, 1000 Ftos áron lehet beiratkozni amellyel biztosított a kölcsönzési
lehetőség (egyébként egyetemi polgársághoz vagy Csongrád
megyei állandó lakcímhez kötött).
Szegedi Csillagvizsgáló – Ingyenes belépővel várja az Alma
Mater kártyával rendelkezőket.
EGYÉB KEDVEZMÉNYEK SZTE ALMA MATER TAGKÁRTYÁVAL:

SZTE Füvészkert – A Tagsági Kártya tulajdonosa az SZTE
Füvészkert szolgáltatásait a mindenkori diákkedvezmények
mértékének megfelelően veheti igénybe (jelenleg 300 Ft), kivéve
a szervezett rendezvények alkalmával, mert akkor a belépés
díjköteles.
SZTE Sportközpont (Hattyas sor) – Az SZTE Sportközpont
szolgáltatásait a mindenkori diákkedvezmény mértékének
megfelelően veheti igénybe.
SZTE Károlyi Mihály Kollégium – A Károlyi Mihály Kollégium
vendégszobáját 2.500 Ft+ ÁFA+ IFA/éjszaka áron veheti igénybe.
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Padlás Szeged – A város egyik új, izgalmas színtere, a Padlás
Szeged minden készpénzes ﬁzetésnél 10 % kedvezményt biztosít a
kurzusok és a rendezvények árából, mint például a Padlás Varrás,
sajt- és sonkakurzus, borkóstoló és szakértői tanfolyamok.
Mátrix Hotel - Készpénzes ﬁzetés esetén min. 10 % kedvezmény
jár az Alma Mater tagoknak a Mátrix Hotelben a mindenkori
szállásdíjból. Hosszabb tartózkodás vagy csoportos szállás
esetén további egyedi kedvezmények kérhetőek.

ód

Aquapolis Fitness y-es!Az SZTE Alma Mater
n
g érvé
vonásirendelkező
tagkártyával
tagjai részére
Vissza
az Aquapolis Fitness ún.Törzsvendég
kedvezményt
biztosít
szolgáltatásai.
igénybevételekor.
Dóm Hotel – A Dóm Hotel 15% kedvezményt
biztosít szállodai és éttermi szolgáltatásai
árából (a nemzeti ünnepeket és a kiemelt
időszakokat kivéve).
Játékdzsungel
Játszóház
–
A
Játékdzsungeles
nyereményjátékunknak
köszönhetően
minden
hónapban
öt
kisgyermek válhat egy 1 alkalmas belépő
tulajdonosává, amely kikapcsolódást biztosít
a játszóházban az év bármely szakában.
Hotel Soleil és Bistorant - A Hotel Soleil
és a Bistorant Étterem jóvoltából 20%-os,
valamint 10%-os kedvezménnyel vehetik
igénybe a szálloda és a bisztró szolgáltatásait
az Alma Mater kártyával rendelkezők.

fén

SZTE 2013
TUDOMÁNYOS ÉS
KULTURÁLIS ÉLET
SZEGEDEN ÜNNEPELTÉK A
BOLYAI-ÖSZTÖNDÍJ TIZENÖTÖDIK
SZÜLETÉSNAPJÁT
„Értékteremtés és értékközvetítés” címmel
rendezett tudományos ülést november
11-én az MTA SZAB Bolyai János Kutatási
Ösztöndíjasok Klubja Klubtanács és az MTA
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma.
Az 1998 óta létező, évente meghirdetett
Bolyai János kutatási ösztöndíj jelentős
szerepet tölt be a hazai tudományos
utánpótlásképzésben, célja kezdetben a
40, majd a 45 év alatti tehetséges kutatók
anyagi támogatása. Az ösztöndíj tizenötödik
születésnapját konferenciával köszöntötték
2013. november 11-én az MTA Szegedi
Akadémia Bizottság székházában.
A nagyszabású eseményt a házigazda
MTA Szeged Akadémiai Bizottság elnöke,
Dékány Imre akadémikus nyitotta meg. Ezt
követően Klinghammer István akadémikus,
felsőoktatásért felelős államtitkár, a Bolyai

János kutatási ösztöndíj szakértői kollégiumi elnöke mondott
beszédet. Az államtitkár aláhúzta, a harmadik évezred kezdetén
komoly paradigmaváltáson megy át a világ: a földre épülő
agrártársadalom és a tőkére épülő ipari társadalom korszaka
után a tudásra épülő társadalom, a tudásra épülő fejlődés
korszaka köszöntött be. „Magyarország legyen nagy abban,
amiben egy kis ország lehet” – idézte a Nobel-díjas Szent-Györgyi
Albertet, majd úgy folytatta: hazánk számára is a tudás, az iparrá
alakuló tudás jelenti az esélyt a 21. században.
A köszöntők sorát Varró András, az SZTE tudományos és
innovációs rektorhelyettese zárta, aki kifejtette, a szegedi
universitas rendkívül nagyra értékeli a Bolyai-ösztöndíjat
mint a tudomány támogatásának, illetve a ﬁatal tehetségek
Magyarországon tartásának eszközét.
A tudományos kutatás társadalomra gyakorolt hatásáról szól
a Magyar Tudomány Ünnepének idei rendezvény-sorozata –
emlékeztetett zárszavában Görög Márta. A jubileumi programot
szervező MTA SZAB Bolyai Ösztöndíjasok Klubja Klubtanács titkára
szerint az Európai Unió stratégiai célkitűzései között szerepel,

hogy a szellemi tevékenység eredménye minél gyorsabban a
versenypiacra kerüljön. E tudáshasznosítás kettős párbeszédet
feltételez: a tudomány és a gazdaság együttműködésén túl a
tudományterületek kooperációjára is szükség van. Szerinte ez
utóbbi párbeszéd egyik terepe a Bolyai-ösztöndíjasok klubja.
Délután három fő tudományterületre osztva zajlottak
szekcióülések. A Humán- és társadalomtudományok szekció
elnöke Görög Márta, az MTA SZAB Bolyai Ösztöndíjasok Klubja
Klubtanács titkára, az Élettudományok szekció elnöke Széll
Márta, az MTA SZAB Bolyai Ösztöndíjasok Klubja Klubtanács tagja,
a Matematika és természettudományok szekció elnöke pedig
Török Zsolt, az MTA SZAB Bolyai Ösztöndíjasok Klubja Klubtanács
tagja volt.
forrás: SZTEinfo
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EGYETEM NAPI ÜNNEPSÉGEN ADTÁK ÁT A
DÍSZDOKTORI CÍMEKET
A Szegedi Tudományegyetem Napja alkalmából 2013. november
9-én az SZTE Szenátusa ünnepi ülést tartott a József Attila
Tanulmányi és Információs Központban. Az SZTE ünnepségén
átadták a legrangosabb egyetemi kitüntetéseket, többek között
a díszdoktori és a tiszteletbeli szenátori címet is.
„A hagyományokra épül, de nem múltba néző, mint inkább a jövő
ünnepe az Egyetem Napja”- mondta Szabó Gábor rektor, ünnepi
köszöntőjében. November 11. a Szegedi Tudományegyetem
történetében jeles nap: 1872-ben e napon kezdődött a tanítás
a jogelődnek tekintett kolozsvári egyetemen, 1940-ben
ekkor tartották a Szegeden újonnan alapított Horthy Miklós
Tudományegyetem tanévnyitóját, továbbá 2002 óta ilyenkor
ünneplik az integrációval létrejött Szegedi Tudományegyetem
Napját. Szokás szerint idén is a november 11. napjához legközelebbi
szombaton tartott ünnepi ülést a Szegedi Tudományegyetem
Szenátusa.
forrás: SZTEinfo
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MEGVALÓSÍTÁSI FÁZISBA LÉPETT AZ ELI PROJEKT
Hamarosan elkezdődhet az ELI-ALPS építése SzegedÖthalomban – jelentette be Lehrner Lóránt, az ELI-HU Nonproﬁt
Kft. ügyvezető igazgatója november 6-án, a Tisza Hotelben
rendezett sajtótájékoztatón.
Az ELI projekt I. megvalósítási fázisát nyitotta meg
sajtótájékoztatóval egybekötött konferencián az ELI-HU Nonproﬁt
Kft. november 6-án. A Tisza Hotelben tartott eseményen
Tölgyesi Viktória, az ELI-HU Nonproﬁt Kft. EU koordinációs
igazgatója a beruházási fázisról szólva kiemelte, hogy az ELIALPS nagyberuházás a jövőben az első és legnagyobb nagylézerinfrastruktúrát jelenti a közép-kelet európai régióban. Az ELI-vel
kapcsolatos európai szintű elemzések szerint a nagyintenzitású
lézerek iránti érdeklődés a világon mindenütt egyre növekszik, így
az ELI kiemelt fontosságú Európa tudományos versenyképessége
szempontjából. A beruházás tervezetten mintegy 400
munkahelyet teremt 2016-ig.

Brockhauser Sándor kutatási főmérnök kivételes lehetőségnek tekinti, hogy az ELI-ALPS-ban dolgozhat, hiszen még egyetemistaként azért választott külföldi kutatói pályát,
hogy majd hazatérve tapasztalataival segítse az itthoni tudományos életet. Korábban a
franciaországi Európai Molekuláris Biológiai
Laboratóriumban dolgozott egy szinkrotronbeli mérőállomás vezetőjeként. A szegedi
lézeres kutatóközpontban a feladata annak
a mérnök csapatnak az összeállítása, amely
felelős a tudományos műszerek beüzemeléséért, továbbfejlesztéséért és a mindenkori
kutatási igények kiszolgálásáért.
Lehrner Lóránt, az ELI-HU Nonproﬁt Kft.
ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón
bejelentette: a közeljövőben a szegediek számára is kézzelfoghatóvá válik a beruházás,

ugyanis hamarosan elkezdődik – Európában
elsőként Szegeden alkalmazott technológiával – az építkezés, mely során a kutatói
munka által megkövetelt 8 000 négyzetméteres optikai tisztateret alakítanak ki, rendkívül szigorú minőségbiztosítási feltételekkel.
A kutató téren belül szabályozzák majd a
hőmérsékletet, a relatív nedvességtartalmat, a környezethez viszonyított nyomást,
a mechanikai rezgéseket, a zajszintet és a
levegő szilárdanyag-tartalmát is. A szigorú
szabályozásra csak egy példa az, hogy a lézersugarat előállító kamrákban a keletkező
hőmennyiség 24 óra alatt nem változhat fél
Celsius-foknál többet.

A konferencián bemutatkozott a tudományos menedzsment
két új igazgatója is. Dimitris Charalambidis tudományos igazgató
és Osvay Károly kutatási technológiai igazgató az ELI-ALPS
európai és régiós kontextusba helyezett jelentőségéről és
kihívásáról, valamint kutatási infrastruktúrájáról beszélt. Osvay
Károly megemlítette azokat a projekteket is, melyek a kutatások
anyagi hátterét alapozzák meg. Szólt többek között az „Ágazati
felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F
feladatokra” című, TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 számú
projektről is, melynek célja, hogy minél több, az ELI-ALPS-ban
jártas szakember kerüljön ki az egyetemekről.
Az eseményen a Szent-Györgyi Albert Agóra munkatársainak
köszönhetően online lézeres bemutatót is láthattak a konferencia
résztvevői.
forrás: SZTEinfo

PILLANATOK SZENT-GYÖRGYI EMLÉKÉVÉBŐL
•

•

•

2013. szeptember 16-án, 120 éve született Szent-Györgyi
Albert, az SZTE Nobel-díjas kutatója, rektora. Ebből az
alkalomból egész alakos köztéri szoborral tisztelgett
Szeged városa a tudós előtt. Bíró Lajos szobrászművész
alkotását a Rektori Hivatal előtt avatták fel.
Alma Mater kártyával 500 Ft-os kedvezményes áron
nézhették meg október 17-én a Szent- Györgyi Albert által
létrehozott Szegedi Egyetemi Ifjúság Színjátszócsoport
1941-es Hamlet előadását felelevenítő „Legenda” című
ﬁlmet.
A SZTE idén is meghirdette a Szent-Györgyi Albert
Tanulmányi Versenyt, ahol a tudós életművének, korának
tudománytörténeti feldolgozása mellett a kutató
munkájához, és a C-vitaminhoz kapcsolható valamint a 20-
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as, 30-as évek tudomány- és művelődéstörténetéhez fűződő
ismeretekre volt szüksége a középiskolás csapatoknak. A
legeredményesebbek az SZTE Alma Mater által közvetített
díjakat is elnyerhették támogatóink, a Flornatura Kreatív
Hobbi üzlet, Rubicon Kiadó és Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat jóvoltából.
A C-vitamin azonosítását segítő híres tengerimalac tesztre,
Szent-Györgyi Albert 1931-1932 telén elvégzett nevezetes
kísérletére is emlékeztek az SZTE tudósai. A kutatók és
hallgatók szeptember 20-án a Szegedi Vadasparkban
jelképesen „örökbe fogadták” a tengerimalacot, majd a
C-vitaminhoz kötődő különleges kísérleteket mutattak be.
A
sokoldalú
személyiségre
sporteseménnyel
is
emlékeztetnek az egyetemi polgárok. Az SZTE Sportközpont
Szent-Györgyi Tenisz Emlékversenyére szeptember 22-én
került sor az újszegedi Erzsébet ligetbeli SZTE Teniszpályán.
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SPORTÉLET
SZEGEDI ARANYÉREM A PNEUMOBIL VERSENYEN
2013. május 14-én futótűzként terjedt el a hír a Szegedi
Tudományegyetem Mérnöki Karán, majd később az egész
SZTE büszke lehetett a címre, miszerint a „MK Laren csapat”
megnyerte az V. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Versenyt.
A Szegedi Universitasért 2007 Alapítvány támogatásával
a mérnök hallgatók által tervezett és megépített versenyautó a
Rexroth Legjobb Pneumobilja címet viseli a jövő évi versenyig.
A sűrített levegővel hajtott, saját tervezésű és kivitelezésű
járművek versenyén a résztvevő csapatok öt kategóriában
mérkőztek meg egymással. Idén második alkalommal Senior
kategóriát is hirdettek. Ebben azok a végzett egyetemisták
indulhattak, akik korábban már szerepeltek a versenyen, és
alma materük rendelkezésükre bocsátotta korábbi járművüket.
Az SZTE színeiben Hörömpő Miklós, Temesvári Norbert és Péter

Szabó István, a Szegedi Tudományegyetem
Mérnöki Karának adjunktusa indult. A
versenyzők a Senioron kívül további négy
kategóriában mérhették össze tudásukat. A
távolsági kategóriában a járműveknek egy
sűrített levegővel feltöltött palackkal kellett
a lehető legnagyobb távolságot megtenniük.
A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály
Műszaki Karának Pollroth csapata jutott a
legtovább: léghajtányukkal összesen 8918
métert futottak.
Az ügyességi futam célja, hogy a versenyzők
a pneumobillal a lehető leggyorsabban
teljesítsék
a
technikásra
megépített
pályakört. Ebben a kategóriában a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kakukktojás
csapatának
háromkerekű
járgánya érkezett elsőként a célba.

A versenyautóknak idén is hosszú távú,
ügyességi és gyorsulási versenyszámokban
kellett megküzdeniük. Ezen kívül szakmai
zsűri értékelte a konstrukciókat.
A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki
Kara négy versenyautóval vett részt az
eseményen. A csapatok:
MKLaren: Hörömpő Miklós, Temesvári
Norbert. Támogató oktató: Péter Szabó
István.
Pneugeot: Rózsa Csaba, Szarka Richárd,
Virág Árpád. Támogató oktató: Csikós Sándor
Pepp-Air: Ádám László, Bene Sándor,
Csamangó Dávid, Dobos Péter Levente.
Támogató oktató: Dr. Tóth István Tibor
Diff-Air: Asztalos Tamás, Fölföldi Jenő,
Soós Péter, Varga Norbert. Támogató oktató:
Péter Szabó István

A MKLaren csapat a gyorsulási és az ügyességi versenyt nyerte
meg Senior kategóriában (a teljes mezőnyben második, illetve
hatodik hely), a Pneugeot a második legjobb Senior az ügyességi
versenyben (a teljes mezőnyben hetedik hely), a Pepp-Air a
gyorsulási verseny hatodik helyezettje, a Diff-Air a gyorsulási
versenyben tizenkilencedik helyet ért el.
A verseny évről évre több hallgatót vonz. Idén már öt ország
képviseltette magát, összesen 48 csapat nevezett.
Forrás: SZTEinfo

SZTE-S ÉREMESŐVEL ZÁRULT A
NYÁRI UNIVERSIADE KAZANYBAN
Nagyszerű magyar, szegedi sikerekkel fejeződött be az
oroszországi Kazanyban a 27. Nyári Universiade. Vincze Balázs,
az A-Híd Szeged vízilabdacsapat edzőjének vezetésével a
magyar egyetemi férﬁválogatott a döntőben 5-4-re győzte le a
házigazda orosz egyetemi csapatot, így a dobogó legfelső fokára
állhatott. A győztes együttes tagjai közül Juhász Zsolt, Somogyi
Balázs és Tóth Márton a Szegedi Tudományegyetem hallgatói.
A női pólósaink is remekül teljesítettek, az ezüstérmet
szerezték meg. A ﬁnáléban ők is az oroszokkal mérkőztek, 18-11re maradtak alul. Egyetemünket Árkosy Lilla, Dalmády Szandra,
Dalmády Petra, Gundl Diána és Gémes Alexa Anett képviselték a
játékokon.
Ugyancsak az SZTE-ről Császár Gergely társával, Petrovics
Mátéval (Szent István Egyetem) kajak kettes 1000 méteren
harmadik helyezést értek el. Császár Gergely és Tóth Attila
Tas (edzőjük: Csamangó Attila) tagja volt az 1000 méteren
bronzérmet nyerő kajak négyesnek is.
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Szöveg: SZTEinfo
Fotók: Monoki Kálmán (MEFS)

