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Az SZTE Alma Mater az egyetem
alumni szervezeteként megalakulása
óta a Szegeden végzett hallgatók és
a volt és jelenlegi egyetemi dolgozók
tudásközösségének
fejlesztése
érdekében tevékenykedik. E fejlesztés
elmúlt félévet érintő legkiemelkedőbb
kezdeményezéseiről Dr. Görög Márta,
Alma Mater vezetővel beszélgettünk.

Az SZTE Alma Materrel hiszünk
a közösség tudásteremtő
erejében és a rendezvényeink is
ezen hittétel köré szerveződnek.

A közösség tudásteremtő ereje
Melyek voltak a kitűzött céloknak leginkább megfelelő
kezdeményezések, rendezvények az SZTE Alma Materhez
kapcsolódóan?
Az elmúlt félévben az Alumni Uni kezdeményezés keretein belül
megszólítottuk családos Alma Mater tagjaink gyermekeit, akik
számára kiscsoportos Alumni Uni Mini Angol foglalkozásokat
szerveztünk, ahol a kisgyermekek az angol nyelv alapjaival
ismerkedhettek meg. Tehették mindezt abban az egyetemi
környezetben, amely őket, mint közösségünk aktív tagjait az
Alma Mater Mikulás alkalmával is vissza szokta várni.
Ugyanezen Alumni Uni kezdeményezés keretein belül tréningeken
vehettek részt Alma Mater tagjaink, ezzel is támogatva egyrészt
elhelyezkedésüket, másrészt minél sikeresebb munkaerő-piaci
jelenlétüket.
A tudásmegosztás és az információszolgáltatás megvalósítása
érdekében az Állásbörzén ebben az évben először meghirdetésre
került az ún. Alumni óra, amely – most már elmondhatjuk bizonyára hagyományt teremtett, hiszen a várakozásoknak
megfelelő érdeklődéssel sikerült megvalósítani. Az Alumni óra
lényege, hogy a már munkaviszonnyal rendelkező Alma Mater
tagjaink munkaidejükhöz illeszkedő időintervallumban (este 17 és
18 óra között) vehetnek részt az Állásbörzén.
Szintén az Állásbörzén adhattuk át az Alma Mater Díjat a
Morgan Stanleynek. Presztízsdíjunk azt a szoros és intenzív
kapcsolatot fejezi ki, amely az egyetemet, az Alma Matert a
díjban részesülő támogatóval összeköti. Ez A Morgan Stanley
kapcsán megnyilvánul abban, hogy hosszú évek óta egy
kiemelkedő együttműködés áll fenn az Alma Materrel, a Karrier
Irodával, a Szegedi Tudományegyetemmel, állandó résztvevője
az Állásbörzének, igen aktív résztvevője az Alma Mater legújabb
kezdeményezésének, a Munkaerő-piaci Mentorprogramnak,
illetve számos alkalommal került már sor különböző előadások
megtartására a Morgan Stanley részvételével.

Az Alma Mater hangsúlyt fektet az egyetemi tudásmegosztáshoz
kapcsolódó adományok gyűjtésére, illetve fogadására is. Ennek
megfelelően az elmúlt hónapokban az szervezetet támogató
Szegedi Universitasért 2007 Alapítvány közvetítésével Dani
Annamária felajánlásából egy tehetséges hallgató, Bernáth
Renáta részesült százötvenezer forintos ösztöndíjban.
Augusztus 22-ig pályázhatnak a Mérnöki Kar hallgatói a Varinex
Informatika Zrt. és a Delta Informatikai Zrt. által felajánlott
50.000, illetve 100.000 forintos összegre, amelyet a cégek az
Alapítvány közreműködésével a pneumobil autó tervezésében és
kivitelezésében való közreműködés, valamint a versenyre való
technikai felkészülés céljára ajánlottak fel.
Mit érdemes tudni a Munkaerő-piaci Mentorprogramról?
A Mentorprogramban azon alumnusaink vesznek részt, akik az
egyetem befejezését követően az intézményben megszerzett
tudás birtokában egy olyan karriert futottak be, amely lehetővé
teszi számukra, hogy értékes tapasztalatokat adjanak át, mintát
nyújtsanak hallgatóink számára.

A Mentorprogram keretében végzettjeink
egy pályázati eljárásban kiválasztott
hallgatói közösség számára közvetlen
mentorszolgáltatásokat nyújthatnak, mely
árnyékprogramok szervezésében, előadások
megtartásában, konferencián való részvételben,
blogírásban, intenzív szakmai együttműködésben,
kapcsolattartásban nyilvánul meg.
Nagyobb közösségek számára is biztosított ez a program, hiszen
a például a blogbejegyzések, az online fogadóórák lehetőséget
adnak a tudásmegosztás minél szélesebb kiterjesztésére.
Büszkék vagyunk arra, hogy erre a programra sikerült
megnyernünk Dr. Harangozó Attilát, a Szegedi Ítélőtábla elnökét,
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Bessenyei Zsolt regionális HR vezetőt a Bonafarm Zrt.-től, Vörös
Tibor üzemvezetőt a Pick Szeged Zrt.-től, Dr. Virágné Dr. Tamási
Anikó labor csoportvezetőt a ContiTech Rubber Industrial Kft.-től,
Bustya Áron szoftverfejlesztőt a Monguz Információtechnológiai
Kft.-től, Hirs Zoltán team leadert, Katona Zsolt associate/
szoftverfejlesztőt, Rákos Attila – kvantitatív modellezőt, Sóti Ivett
technology associate-ot és Tóth Miklós – associate-ot a Morgan
Stanley-től.
Milyen alumnikat érintő szabadidős és kulturális
tevékenységeket támogattak?
A közösség nem csupán a tudásteremtés mentén szerveződik,
hanem a szabadidős tevékenységek, a kulturális programok által
is. Éppen ezért tartjuk fontosnak az idén már IX. alkalommal,
több mint 500 fő részvételével megrendezett SZTE Alma
Mater Weekend Családi és Sportnapot, ahol a színes családi
és sportprogramokon kívül nagyon sikeresen zajlott le a karok
közötti pörköltfőző verseny is, amelynek győztese és egyben
az Arany Fakanál tulajdonosa idén a Vásárhelyi Betyárok (a
Mezőgazdasági Kar) csapata lett.
A Weekend második napján a Belvárosi Mozival való
együttműködésnek köszönhetően Alma Mater tagkártyával
rendelkező alumnusaink három gyermekfilm vetítésén vehettek
részt kedvezményesen.
A közösség alkotó erejében való hitet szerettük volna
megjeleníteni az SZTE Kulturális Irodával tavasszal közösen
megrendezett Kontakt/Lencse című fotókiállításon is, ahol
ezúttal Alma Mater tagjaink, nemrégiben végzett hallgatóink
állíthattak ki, folytatván a Mákép(p) kiállítással indult őszi
kezdeményezésünket, melynek kapcsán az egyetemen dolgozó
tagjaink mutathatták meg másik oldalukat.
Egy éve létrejött Szenior közösségünk, kifejezve az egyetemi
közösség megtartó erejét az elmúlt hónapokban is számos
programon, rendezvényen vett részt, mint például a színház- és
tárlatlátogatások, előadások, valamint a folyamatosan sikeresen
működő Szenior Torna.
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Programjainkból, kezdeményezéseinkből tisztán látható, hogy
az Alma Mater egyre szélesebb kör számára nyújt szolgáltatásokat, támogatásokat. Az Alumni Uni Mini Angolon Alma Mater
tagjaink gyermekei élvezhetik a közösség tudásteremtő erejét, a
Mentorprogram által szerzett tapasztalatokat jelenlegi hallgatóink kamatoztathatják, karrierszolgáltatásaink, családi és kulturális rendezvényeink volt hallgatóinknak, egyetemi dolgozóinknak
is szólnak, a Szenior közösség pedig a nyugalmazott egyetemi
polgárok jelenlétével fejezi ki azokat az értékeket, melyeket az
SZTE Alma Mater képvisel.
Milyen más eszközökkel segítik elő a végzettekkel való
kapcsolattartás megszilárdítását?
A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-20120004 pályázat megvalósításának
keretén belül szervezetünk pilot
programként
három
karon,
a FOK-on, a GTK-n, illetve az
ÁJTK-n egy adatbázist épít,
mely a pályakövetés céljait
szolgálja és arra törekszik, hogy
egyrészt megszilárdítsa a már
kialakult kapcsolatokat, másrészt
létrehozza a még ki nem alakult
kontaktust volt hallgatóinkkal.
Jövőbeli terveink között szerepel
az adatbázis építésnek más
karokra
való
kiterjesztése
is. Jelenleg is folyik még
egy az Alma Materrel való
együttműködés keretében a
Mérnöki Karon.

Az első három karon az adatbázisépítést
kérdőíves kutatással támogattuk meg,
melynek keretében a kérdőívet kitöltött
öregdiákok között 50 darab Alma Mater
bögrét, valamint a Szegedi Szabadtéri
Játékok és a REÖK Palota jóvoltából kétszer
két belépőjegyet sorsoltunk ki. A fődíj, az Océ
Software Research Kft. által felajánlott Canon
EOS 1200D fényképezőgép kisorsolására a
közeljövőben kerül sor.
Az Alma Mater a hagyományok és a
szegedi identitás megőrzése érdekében
az
évfolyamtalálkozók
szervezését
is
támogatja.
A
megvalósításban
(kedvezményes szállásfoglalás és étkezési
lehetőség partnereink segítségével) való
hatékony segítségnyújtás mellett az Alma
Mater megkeresés esetén kisfilmet készít
és bocsát a résztvevők rendelkezésére,
mely kisfilm a képkockákon keresztül
visszahozza azokat az éveket, amelyeket
a találkozó résztvevői együtt töltöttek és
az SZTE-s identitást ápolva az egyetem
közösségmegtartó erejére világít rá.
A találkozók között kapcsolattartást
az
Alma Mater a www.sztealmamater.
hu honlapon található online évkönyve
működésével is ösztönzi, mely évkönyv nem
csupán a volt évfolyamtársak fellelésére,
de a történetek, a régi fotók megosztására
is kiválóan alkalmas. A közös emlékek
közösségteremtő erejére mindezek mellett
jó példa a szervezetünk által nemrégiben
létrehozott
Szegedi
Egyetem
Anno
elnevezésű Facebook oldal, amely a régi fotók
által napról-napra egyre több felhasználót
mozgat meg.

Közel 40 kiállító kínált álláslehetőséget
és szakmai gyakorlati helyeket az
SZTE hallgatóinak az intézmény 19.
Tavaszi Állásbörzéjén. Az SZTE Karrier
Iroda által szervezett esemény
megnyitóján átadták az SZTE Alma
Mater Díjat, melyet idén a Morgan
Stanley érdemelt ki. Ebben az évben
először nem csak a hallgatókat
várta a rendezvény a TIK-ben, hanem
a már végzett diplomásokat is, a
közönségkedvenc kiállító pedig a TATA
Consultancy Services lett.

Évek óta nem vett részt annyi cég és
szervezet az SZTE Tavaszi Állásbörzéjén,
mint ahányan idén érkeztek a József Attila
Tanulmányi és Információs Központba.
A nagy hagyományokra visszatekintő
SZTE Állásbörze a Dél-Alföld legnagyobb
álláskeresési fóruma, ahol lehetőség nyílik a
kézzelfogható kapcsolatok kialakítására és a
kétoldali kommunikációra a résztvevő cégek
és a hallgatók között. Az érdeklődők ismét
találkozhattak a régió legnagyobb cégeivel,
a Bonafarm Csoporttal, a Merdeces-Benz
kecskeméti gyárának munkatársaival és a
ContiTech képviselőivel, illetve idén először
volt a börze vendége az épülő ELI lézeres
kutatóközpont.

Állásbörzét hozott
a tavasz Szegeden
A börze programja az Alma Mater Díj 2014. átadásával
kezdődött. Az elismerést minden évben az SZTE-vel szoros
tudományos vagy szakmai kapcsolatot ápoló, a Szegeden
végzett hallgatókat kiemelten foglalkoztató vállalat kapja. Az idei
Alma Mater Díj tulajdonosa, a Morgan Stanley tevékenységével
jelentősen hozzájárul az SZTE-n folyó oktatási-kutatási projektek
megvalósításához, és több ponton kapcsolódik az Egyetemhez.
A jelenleg 58 Szegeden végzett diplomást foglalkoztató
cég amellett, hogy számos hallgató diplomamunkájának
elkészítéséhez nyújt segítséget, előadásokkal és ösztöndíjakkal
is támogatja a diákok szakmai fejlődését, az SZTE Alma Mater
mentorprogramjához csatlakozva 5 mentorral is segíti a TTIK
hallgatóit.
A látogatók kedvenc kiállítójukra is szavazhattak, az elismerést
ezúttal a TATA Consultancy Services érdemelte ki.
A cégbemutatók mellett egész nap HR tanácsadók és trénerek
álltak az érdeklődők rendelkezésére, hogy segítsék őket az
ütőképes pályázati anyagok összeállításában, a börzéhez
kapcsolódó Felkészítő Napok előadásain pedig a munkavállalással
kapcsolatos további hasznos tippekkel gazdagodhattak. A kísérő
programok keretében az önéletrajzukban szereplő fotójukat
is frissíthették a hallgatók, a próbainterjúkra, személyes
kapcsolatépítésre készülő látogatók pedig a Karrier Café és
a Relax Sarok lehetőségeit kihasználva kapcsolódhattak ki a
megmérettetések előtt.
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Állásbörze már a
munkaidő után is
Az SZTE Alma Mater és az SZTE Karrier Iroda március 26-án
17 órára újra standokat állított, ezúttal a TIK Kiállítási terében,
kifejezetten a volt SZTE-sek számára. A nekik szóló „Alumni
órában” a helyi, a régióbeli és az ország különböző pontjairól
érkező cégek a munkatapasztalattal rendelkező SZTE-s
öregdiákokra specializálódtak, őket várták állásajánlataikkal
és munkatársaikkal, akik fogadták kérdéseiket, önéletrajzaikat,
tájékoztatták őket az aktuális lehetőségekről, a szervezet
működéséről.
Dr. Görög Márta, az SZTE Alma Mater vezetője köszöntőjében
kiemelte, azt reméli, hogy az „Alumni órával” hagyományt teremt az SZTE Alma Mater és a rendezvény olyan nagy érdeklődésre tart majd számot, mint az egykori Regionális Állásbörze,
amely az utóbbi években már országos szintű, Őszi Állásbörzévé
nőtte ki magát.
A köszöntő után egyetemünk öregdiákjai állásajánlatok,
álláskeresési módszerek és munkaerő-piaci lehetőségek iránt
érdeklődtek az „Alumni órán” megjelent cégeknél, valamint
az SZTE Alma Mater és az SZTE Karrier Iroda standjainál. A
cégektől és a szép számban megjelent érdeklődőktől érkezett
visszajelzések alapján a kezdeményezés sikeresnek és
hiánypótlónak bizonyult, így ősszel újra várják az álláskereső
öregdiákokat az Állásbörze után, a nekik szóló órában.
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Az „Alumni órán” megjelent cégek:
IB Controll Kft.,
Trenkwalder Kft.,
GE Healthcare,
Aegon Magyarország Zrt.,
Ikron Fejlesztő és Szolgáltató Kft.,
ContiTech Rubber Industrial Kft.,
ELI- Attosecond Light Pulse Source,
OTP Pénzügyi Pont Kft.,
Duna House.

Ősszel is „Alumni óra” Legközelebb
október 1-jén délután, Legközelebb
október 1-jén délután, 17 és 18
óra között várjuk a József Attila
Tanulmányi és Információs Központ
Kiállítási terébe azokat az SZTE-n
végezetteket, akik munkát keresnek,
váltanának vagy egyszerűen csak
kíváncsiak, mit kínál számukra
a jelenlegi munkaerőpiac. Ha
kiállítóként szeretne csatlakozni
a rendezvényhez, keresse az SZTE
Karrier Iroda munkatársát az
allasborze@sztekarrier.hu e-mail
címen vagy a 62/546680 –as illetve
a 30/2286566-os telefonszámon.
Jelentkezési határidő:
2014. szeptember 5.

Prof. Dr. Szabó Gábor rektorral
az egyetem, az Alma Mater
közösségéhez tartozás, a végzettekkel
való kapcsolattartás és az alumni
szervezet létének jelentőségéről
beszélgettünk.

„A sok apróság nagyon fontos erővé tud
összeállni”
Miért fontos az egyetem, az SZTE Alma Mater közösségéhez
tartozni?
Az Egyesült Államokban töltött idő alatt tapasztaltam meg,
hogy ott nagyon komoly kultúrája van annak, hogy az ember
tartja volt egyetemével a kapcsolatot, büszke arra, hogy oda járt.
Ez adott esetben jelentheti azt, hogy időről-időre találkozik
a volt társakkal, felidézi az emlékeket, de jelenthet egy ennél
sokkal komolyabb dolgot, a szakmai kapcsolattartást vagy azt,
hogy az életpályájukon sikeres végzettek tanácsot adnak oktatási
kérdésekben.
Számomra nagyon szép példa, hogy ahhoz, hogy a felvételiző
hallgatóknak a keleti parton lévő Harvardhoz ne kelljen
például Oregonból elutazni, a munkatársak keresnek az alma
szövetségükből két-három oregoni embert, akik meghallgatják
a jelentkezőt, mert pontosan tudják, hogy az ő alumnusaik
felelősséggel látják el ezt a feladatot.
A magyarországi vállalkozások számára is egyre fontosabb,
hogy kövessék, hogy honnan jöttek a munkatársaik, hogy milyen az
adott intézmény presztízse. Amerikában erre létezik egy kialakult
rendszer: a HR-esek nagyon komoly adatbázissal rendelkeznek,
és követik, hogy melyik munkatársuk honnan érkezett, milyen
sikeres volt, és hogy akik ugyanezen intézményből érkeznek,
azoknak általában mi az erősségük vagy éppen a gyengeségük.

Ez azt jelenti, hogy egy egyetem a végzettjein
keresztül - ha nem is naponta - de valamilyen
értelemben mérlegelés tárgyát képezi. Ha
az ember a saját diplomájával, munkájával
hozzájárul ahhoz, hogy Alma Matere
tekintélyét növelje, azzal tulajdonképpen
a saját diplomáját is felértékeli.

Mindez negatív értelemben is igaz. Azon egyetem, melynek a
végzettjei a munkaerő piacon rendszeresen csődöt mondanak,
biztos, hogy előbb-utóbb rossz helyzetbe kerül. Egy multicég
vezetője négyszemközt elmesélte, hogy – habár ezt nem hozzák
nyilvánosságra a HR-esek– az xy intézményt nem tekintik
felsőoktatási intézménynek, tehát aki onnan érkezik, egy udvarias
elutasítást fog kapni, amelyben szó sem lesz arról, hogy ennek
mi a valódi oka.

Az Alma Mater tekintélye egy komoly szellemi-,
erkölcsi tőke, amely adott esetben nyugaton
már pénzt is ér. Efelé halad Magyarország is,
és úgy gondolom, hogy az alumnusoknak és az
universitasnak itt teljesen közösek az érdekei.
Hazánkban, sőt Európában jóval kisebb a kultúrája, hogy
adományokat adnak a végzettek. Amerikában ez egy borzasztóan
fontos tevékenység, sikeres végzetteken keresztül igen jelentős
forrásokhoz jutnak az intézmények. De az adományozás kultúrája
és az adókörnyezet is más a tengerentúlon.
Miként tud együttműködni az egyetem és a végzettek?
Alapvető, hogy az alumnusok részt vesznek különböző
rendezvényeken. Amikor például a Kommunikáció- és
Médiatudományi Tanszék a szegedi kommunikáció szakos képzés
20. évfordulóját ünnepelte, akkor egy nagyon jó hangulatú
rendezvény keretében az asztal mögött ott ült több, a médiában
országosan ismert, Szegeden végzett szakember. Ők nyilván
megint az intézmény tekintélyét növelték, a hallgatók pedig arra
gondoltak, hogy voltaképpen én is lehetek olyan, mint ők, hiszen
ők is itt végeztek.
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Mindezek mellett a végzettek számos kar esetében az oktatásban
is sokat segítenek. Az ÁJTK-n sok, már az igazságszolgáltatásban
dolgozó kolléga vesz részt a képzésben óraadóként. Az én
koromban kicsit inkább az jellemző, hogy egy volt tanítványommal
futok össze egy-egy szakmai rendezvényen.
A hagyományteremtő egyetemnek hogyan lehetnek részesei
az alumnusok?
Hazánkban sajnos néhány kivételtől eltekintve nagyon sok
helyen megszakadtak az egyetemi hagyományok, pedig
magának az alumni rendszernek a szervezését, mozgatását is
elő tudja segíteni, ha nagyon patinás, élő hagyományok vannak
egy intézményben. Ezek Magyarországon a II. világháború után
megszakadtak, kivételként említhetjük talán a bányászokhoz, az
erdészekhez kapcsolódókat, tehát a selmecbányai hagyományok
élnek irigylésre méltó módon tovább a soproni és a miskolci
egyetemeken.
Tudomásom szerint más helyeken a ’80-as, ’90-es években
lényegében újrakezdték vagy megpróbálták megteremteni a
hagyományokat. Ez adott esetben olyan külsőségeken is múlik,
mint a diplomaosztók ünnepélyessége vagy nem ünnepélyessége.
A diplomaátadó bizonyos szempontból az első lépés az alumnussá
válásban, amit én személy szerint nagyon fontosnak tartok. Azt
gondolom, hogy az én évfolyamom diplomaosztója például nem
volt méltó az egyetemi tanulmányainkhoz.
Valamikor a ’90-es években a JATE TTK-n részt vettem egy
olyan diplomaosztón, amiről ismét megállapítottam, hogy
megint nem méltó sem a végzettekhez, sem a szülőkhöz, és
tettem egy egyéni indítványt annak érdekében, hogy a kari
tanács rendelkezzen arról, hogy meg kell növelni a rendezvény
ünnepélyességét. Azóta persze ez minden karon fejlődött, és –
az egyetem hagyományaihoz képest későn – megjelentek azok a
karok, akik talárt is viselnek. Van, akinek az a véleménye a taláros
testületről, hogy „minek itt bohóckodni”.
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Azt gondolom, hogy ez nem bohóckodás, ennek
közösségteremtő ereje van, vissza lehet rá
emlékezni. A diplomaátadóval az egyetemnek meg
kell tisztelnie a végzettjeit, a családot, akik egy
hosszú periódus után láthatják, hogy most ok
van az ünneplésre.
Az amerikai egyetemeken mindenki osztálygyűrűt kap, és nézik
egymás kezét az emberek, hogy lássák, ki hol végzett, melyik
osztályba járt. Volt egy PhD hallgatóm Houstonból, akinek
természetesen már az ujján volt a gyűrű az egyetem címerével
és az évszámmal. Szegeden megpróbálta feltérképezni a
kocsmahivatalok világát, és nagyon jól érezte magát ezen
munkálatok közben. Egyszer nagy megdöbbenéssel jött,
hogy képzeljem el, hogy a Mojoban valaki meg akarta venni az
osztálygyűrűjét. Nem értette, hogy valakiben hogy vetődik fel,
hogy ő eladja a Rice Egyetemen kapott gyűrűjét…
Ezeket az apróságokat nem lehet egyik évről a másikra
megteremteni, de ebbe az irányba is kell lépéseket tenni, és
talán azt mondhatom, hogy az egyetemi ünnepségek terepén
nagyjából eljutottunk arra a szintre, ami legalábbis elvárható.
Miért fontos egy egyetemnek az alumni szervezet?

Az egyetem tekintélyét jórészt a végzettek
pályafutása adja meg. Fontos, hogy tudjuk, hogy
az alumnusaink hol vannak, ki milyen pályát
futott be. Ez egy nagyon fontos adat, amit
nekünk kell tudnunk.
Sajnos a végzettek kisebb része szokta kitölteni a pályakövetési
kérdőívet, ami nagyon fontos lenne. Azok az adatok, melyek nálunk
a pályakövetésben rendelkezésre állnak, egészen más képet
mutatnak a magyarországi diplomás munkanélküliségről, mint a
médiából hallható információk. Közkeletű felfogás például, hogy
a bölcsészdiplomákkal nem lehet elhelyezkedni. Ez – legalábbis
Szegeden – tényszerűen nem igaz, ugyanis bőven 90% fölött van
az elhelyezkedési esélye az itt diplomát szerzett bölcsészeknek.

Ha nekünk lenne egy teljes körű
adatbázisunk, az nagyon fontos forrás
lenne arra, hogy orientálni tudjuk egyrészt a
jelenlegi, másrészt a leendő hallgatókat.
Amerikában
komoly
megfontolások
állnak a döntés mögött, amikor valaki
jelentkezik egy felsőoktatási intézménybe,
mert ez szellemileg és anyagilag is komoly
erőfeszítés, nem olyan dolog, mintha egy
autót venne a család, ami egy pár napig, hétig
téma köztük. Lehet, hogy nálunk ennél jóval
kevésbé téma, hogy a gyerek hol tanuljon
tovább. Nem biztos, hogy ezt a szülőnek kell
megmondani, de arra szükség lenne, hogy
leüljenek és közösen gondolják végig az
esélyeket, ne pedig úgy szülessen a döntés,
hogy az osztályban hárman összebeszélnek,
hogy „menjünk egy helyre, írjunk be valamit,
ahova felvesznek”.
Mindezt megint alá kellene támasztani
azzal, hogy „Miért jelentkezzek egy adott
intézménybe?”. Nagyon fontos érv lehet
egy egyetem mellett, hogy „Azért, mert ha
az adott képzést elvégzem, akkor nagyon
jó esélyem lesz elhelyezkedni”. Honnan
tudom ezt? Onnan hogy ezen intézmény
végzettjeinek
valamilyen
pályakövetési
adatait már ismerjük. Kevés olyan mérhető
outputja van egy egyetemnek, mint az, hogy
a diplomásnak milyen elhelyezkedési esélyei
vannak.

Leginkább úgy lehet
megközelíteni az alumni szervezet
jelentőségét, hogy az egyetem az
alumnusaival együtt alkot egy
nagy közösséget, amely közösség
belső kommunikációjának kézben
tartására, és számos más dolog
mellett hálózatok kiépülésére
lenne szükség. Elvont értelemben
szerintem ez az Alma Mater
szervezet legfőbb funkciója.

Mit vár el egy egyetem az Alma Mater szervezetétől?
Azt, hogy egyre nagyobb mértékben segítse megszólítani az
alumnusokat, azon keresztül, hogy ha például van egy rendezvény,
akkor legyen mindjárt olyan adatbázis, amelyen keresztül el lehet
érni a sikeres végzetteket.
A 2010-es Egyetem Napjára meghívtuk Pálinkás Józsefet,
az Akadémia elnökét, hogy ő legyen a díszvendég és tartson
beszédet ebből az alkalomból. Elnök urat én hallgató korom óta
ismerem, együtt jártunk ide, a kollégiumban szobatársak voltunk.
Az én „adatbázisomban” tehát ő szerepelt, mint SZTE alumnusa,
és ő így is tekintette magát. El is mondta a beszédében, hogy neki
az egyetem konkréttá akkor válik, ha a szegedire gondol, mert
neki a szegedi egyetem nem épület, nem egy prospektus képe.
Az ő szeme előtt Tandori professzor jelenik meg a hajlott hátával,
ahogy megy föl a lépcsőn. Ő a szó legnemesebb értelemben
tekinti magát öregdiáknak, és azt lenne nagyon fontos kihasználni,
ha valakit egy intézményhez ilyen szálak kötnek.
Ehhez nyilván szervezet kell, az, hogy tudjuk, ki hol van, hogy
az illetők részt vegyenek különböző rendezvényeken. Nem utolsó
sorban a hallgatókért folyó versenyben sem elhanyagolható
szempont, hogy jó esély van arra, hogy a Szegeden végzett szülő
a gyermekét is Szegedre irányítja.

Külön-külön ezek apróságok, de a sok
apróság nagyon fontos erővé tud összeállni és
az alumni szervezetnek technikailag ezt kellene
tudni alátámasztani: hogy a megszólítás könnyű
legyen, hogy akár odáig is lejussunk, hogy adott
kérésben különböző célcsoportokhoz, különböző
végzettségűekhez szóljunk.
Úgy gondolom, hogy Magyarország és ezen belül a Szegedi
Tudományegyetem ennek a rendszernek még csak a kiépítésén
dolgozik, és el kell érni, hogy nemhogy ki tudjuk használni, de
egyáltalán vegyük észre az ezekben rejlő lehetőségeket.
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Nagyszabású nemzetközi konferenciának ad
otthont a Fogorvostudományi Kar 2015-ben

Az Association for Dental Education in Europe (ADEE) egy
független, az európai felsőfokú fogorvosképzés szakembereit
tömörítő nagy múltú szervezet, melynek küldetése az európai
fogorvosképzés minőségének fejlesztése, nagy hangsúlyt
fektetve az egyetemi oktatók folytonos szakmai fejlődésének
biztosítására, valamint a képzés minőségfejlesztését célzó
kutatások támogatására.
Az ADEE tagjai között tudhat felsőfokú fogorvosképző intézményeket, szakmai szervezeteket, és számos egyéb nemzetközi egyesületet. A tagok minden évben nagyszabású konferencia
keretében gyűlnek össze, egyeztetve a legfontosabb szakmai
stratégiákat. A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi
Kara hosszú évek óta aktív tagja a szervezetnek, melynek eredményeként az a megtiszteltetés érte, hogy 2015-ben otthont ad

11

az éves ADEE-konferenciának. Az előkészületek már folyamatban vannak, melynek fontos állomásaként 2014. februárjában az
ADEE prominens tisztségviselőinek delegációja látogatott Szegedre. A Fogorvostudományi Kar dékánja, Prof. Dr. Nagy Katalin a
háromnapos látogatás során végigkalauzolta a delegáció tagjait
a 2015-ös konferencia helyszínein, ízelítőt adva a napfény városának hangulatából, melynek következtében a látogató bizottság
egy igen sikeres szegedi konferencia ígéretével távozott.
Annak érdekében, hogy mindez megvalósuljon, az SZTE FOK
delegáltjai az 2014-es Rigában megrendezésre kerülő éves
konferencián egy impresszív prezentáció keretében ismertetik a
nagyérdemű előtt a 2015-ös szegedi konferencia helyszínét.

A jeles évforduló alkalmából Dr.
Vilmányi Márton Dékán Úrral
beszélgettünk,
aki
személyesen
követte
végig
a
szegedi
közgazdászképzés indulása óta eltelt
időt.

15 éves jubileumát ünnepli a Gazdaságtudományi Kar
A 15 éve létrejött Gazdaságtudományi Karon elsőként végzett
évfolyam tagja.
Milyen gondolatokkal, elképzelésekkel, vágyakkal kezdete meg
akkoriban tanulmányait?
Egy 18 éves fiatalember nagyon sokféle gondolatokkal bírhat. Azt
már, ha jól emlékszem, 16 évesen eldöntöttem, hogy közgazdász
pályát szeretnék. Hogy milyen gondolatokkal, elképzelésekkel
kezdtem meg tanulmányaim, arra sajnos kevéssé emlékszem.
Erős volt bennem a törekvés, hogy az egyetemen elsajátítsam,
amit lehet, és tisztességesen helyt álljak. Ehhez persze látni kell a
hátteret is. Én a ’90-es évek első felében kezdtem meg egyetemi
tanulmányaimat. Akkoriban minden átalakult. Olyan problémáink
nem voltak, hogy vajon hol fogunk elhelyezkedni, a munkaerőpiac
felszívta, igényelte a friss végzősöket. Az sokkal lényegesebb
kérdésnek tűnt, hogy megtaláljuk, miben vagyunk igazán jók és
fejlesszük ezeket a kompetenciáinkat.
Milyen érzés volt a jubileumi diplomaosztón dékánként köszönteni
Alma Materének tagjait?
Végtelenül megtisztelő és egyben természetesen örömteljes.
A jubileumi diplomaosztóra készülve a kar több korábbi
diplomaosztóját végignéztem, közte természetesen az elsőt
is. Megható volt. Az Alma Materről szólva lényegesebb volt
ugyanakkor látni a diplomaosztót követő napon a 15 éve végzett
évfolyam tagjait.

Jó volt megtapasztalni, hogy a kar értékrendje
az elmúlt 15 évben mit sem változott: erős
emberi kötelékek, barátság, tisztesség, a szakma
alázatos tisztelete.
Melyek azok a mérföldkövek a Kar 15 éves fennállása alatt,
amelyekre a legbüszkébb?
A kar közössége több változást átélt az elmúlt 15-20 évben.
Az első mérföldkőnek a kar megalakulását említeném, illetve
az első diplomák átadását. Lényeges mérföldkő volt a képzési
portfolió teljessé tétele, a nappali tagozatos képzés mellett
levelező és távoktatási képzések elindulása, a doktori képzés
megalapítása. Következő mérföldkőként jelentkezett a kar
infrastruktúrájának megújítása a Kálvária sgt-i és Feketesas
utcai oktatási épületek „üzembe állítása”, hiszen ettől kezdve
európai környezetben tudtunk oktatni, kutatni, mely lényeges
változást jelentett mind a hallgatóink, mind munkatársaink,
mind partnereink számára. Jelentős mérföldkőként jelentkezett
a bolognai típusú képzésekre történő átállás. Napjainkban a kar
nemzetközi piacra történő bevezetésén dolgozunk.
A kar közösségének tagjaként én arra vagyok a legbüszkébb,
ami az elmúlt 20 évben nem változott. Nem csupán ismeretet
tudunk adni a hallgatóinknak, hanem szemléletet, a társadalmi,
vagy szervezeti folyamatok emberi oldalának megismerési
igényét. A közgazdászt gyakran úgy látják, mint azt a személyt,
aki számok könyörtelen összefüggéseivel dolgozik kizárólag
profitérdekeltségét szem előtt tartva. Mi ezt jelentősen
másképpen látjuk. Társadalmi vagy csoportos, de mindenképpen
emberi folyamatokat állítunk középpontba, s kezeljük annak
gazdasági relevanciáit a kar életében éppúgy, mint munkánk
során.
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Milyen
kihívásokkal
kellett
szembenézniük
a
régi
közgazdászhallgatóknak
és
milyenekkel
a
mostani
generációnak?
Nem szeretem túldimenzionálni e kérdést. A hallgatók a képzés
során ugyanazokkal a kihívásokkal találkoznak: helyt kell állni
az órákon és a vizsgákon. A közgazdaságtan, a számvitel, a
statisztika vagy a vállalati pénzügyek 15 évvel ezelőtt is nehezen
teljesíthető kurzusok voltak, és remélem, színvonaluk 15 év
múlva is a maival megegyező lesz.

Ma a hallgatóink jóval több előnyét élvezik a
szegedi felsőoktatás színességének, az egyetem
és a kar nemzetközi kapcsolatrendszerének,
mint 15 évvel ezelőtt.
Ami talán más, hogy rengeteg az eszköz, a módszer, a
megközelítés, a technológia. Ezek mögött kell megérteni,
meglátni a lényeget, az alapvető gondolatot, anélkül, hogy
eltévednének. És persze más a munkaerőpiac, lényegesen
nehezebb recessziós munkaerőpiacon elhelyezkedni, mint
növekvőn. Persze a munkaerőpiac kiterjedése és dinamikája az
uniós csatlakozással megváltozott, de ez már inkább a végzést
követő kérdés.
Mi az oka a Szegeden végzett közgazdászok sikerességének?

A Szegeden végzett közgazdászok azért
sikeresek, mert mindannyian rendkívül
tehetséges emberek.
Azt hiszem ez a legfontosabb. Amiben ehhez a szegedi
közgazdászképzés hozzájárul, azt nehéz lenne egy gondolattal
megfogalmazni. Látni kell, hogy Európában az üzleti vagy
közgazdaságtani képzések a tárgyalt ismeretek szintjén
többé-kevésbé homogén képet mutatnak. Például egy francia,
spanyol, olasz vagy német alapképzésben résztvevő nagyjából
ugyanazon ismereteket kapja, mint Magyarországon. Lényeges
kérdés, hogy a hallgatók hogyan tudják súlyozni ismereteik,
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milyen kapcsolathálóra tesznek szert egyetemi tanulmányaik
során, milyen a képzés munkaerőpiaci beágyazottsága. Ezekre
a kérdésekre a kar a kezdetektől kiemelt figyelmet fordított, és
tesszük ezt ma is. Mindebben nagyon sokat segítenek partnereink
akár tevőlegesen, akár csupán véleményt formálva. Nagyon
fontos az ő szerepük kiemelése mind a képzésben, mind azon
túli tapasztalat-megosztásban egyaránt.
Milyen gondolatokkal engedi útjára a GTK-n végzetteket?
Hallgassanak lelkiismeretükre, és cselekedjenek szakmai,
emberi meggyőződésük szerint! Az elmúlt években a szakmánk
több megpróbáltatáson is átment, mely több tanulsággal is
jár: a társadalmi hasznosságot nem lehet radikálisan felülírni
profitérdekkel, mert az emberekért dolgozunk, a gazdasági
interakciók nem önmagukért valók. Más oldalról viszont nem
szabad megtapsolni minden populárisnak ható marhaságot,
csak azért mert valamilyen sapkában tetszelgő személy mondja.
A problémákat akkor tudjuk megoldani, ha őszintén kimondjuk
őket, és sokat dolgozunk rajtuk. Aki nem ezt teszi, az saját
lelkiismeretével fog szembekerülni.
Hogyan látja a Kart 15 év múlva? Milyen vágyakat, célokat
rejtene el most időkapszulánkban?
A Gazdaságtudományi Karban rendkívül sok fejlődési
potenciál van ma is, és azt gondolom, hogy ez az elkövetkező
15 évben továbbra is dominálni fog. Ha vágyakat kellene/
lehetne időkapszulába zárni úgy hallgatóinkkal, partnereinkkel,
munkatársainkkal kialakult kultúránk megőrzését emelném ki.

Amíg a munkaerőpiacnak fontos a szegedi
közgazdászképzés, és ahhoz tevőlegesen is
hozzájárul, amíg a hallgatóink a leginkább
megerőltető kurzusok fenntartása, fejlesztése
érdekében érvelnek, s amíg pedig kollégáink
további értékteremtő kérdésekkel foglalkoznak,
addig nincs okunk a panaszra.

Villámkérdések:
Mely kari rendezvényhez fűződnek
legkedvesebb emlékei hallgatókorából?
Közgazdászbál.
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Hol töltötték szabadidejüket régen a GTKsok?
JATE Klub, SZOTE Klub, házibulinak álcázott
évfolyamtalálkozók !
Melyik kart választotta volna, ha nem a
GTK-t?
Jó kérdés, azt hiszem a jogász képzést.
Persze fontos tudni, hogy az első közgazdász
évfolyam még az ÁJTK-n tanult.
Ki volt a példaképe tanárai közül?
Valamennyi tanárom kiemelhető lenne
itt! Nagyon sokat kaptunk tőlük. A ’90-es
években persze egy közgazdász példaképe
Kornai János volt, nagyon bíztunk benne,
hogy Nobel Díjat kap, ki tudja, talán még
megtörténik…
Mely tantárgy jelentette a legnagyobb
kihívást?
Még legelső félévben az analízis. A
Radnóti Gimnázium biológia szakja után ez
nagyon más világ volt számomra…de csak
foglalkozni kellett vele.
Fotó: partyponty.hu

Idén is számos családi és
sportprogrammal várta látogatóit
az SZTE Alma Mater Weekend.
Ami az elmúlt évekhez hasonlóan
volt: kari bográcsfőző verseny
ízletes pörköltekkel, gyerekzsivaj
egész nap az ugrálóvár környékén,
sportversenyek, ismerős arcok,
napsütés és jókedv.

Ebédre elkészült a pörkölt, majd a
háromtagú zsűri (Dr. Görög Márta, SZTE
Alma Mater vezető, Dr. Révész Balázs,
az SZTE Marketing és kommunikációs
igazgatója, valamint az Alma Mater
díjat 2014-ben elnyert cég, a Morgan
Stanley munkatársa, Somogyi Viktor)
elindult kóstolni. Gratulálunk a résztvevő
csapatoknak, valamint a gyermek- és
felnőttversenyek résztvevőinek, akik az
eredményhirdetéseken a támogatóink
(a Tiszaparti Élmény és Kalandpark, a
Napfényfürdő Aquapolis, a Játékdzsungel
Játszóház, a Maros Kalandpart, a
Csillagösvény, a Szegedi Szabadtéri, a
JATE Klub, SZTE Füvészkert, valamint
az SZTE Ajándékbolt) által felajánlott
nyereményeket vehették át.
Vasárnap, a Weekend második napján
az Alma Mater tagkártyával rendelkezők
kedvezményes
áron
vásárolhattak
mozijegyet a Belvárosi Moziban az Így
neveld a sárkányodat, a Volt egyszer
egy erdő és a Szél támad című
gyermekfilmekre.

Újra nagy sikert aratott az SZTE Alma Mater
Weekend Családi és Sportnap
Az egész nap eseményeit még felsorolni is nehéz lenne,
összefoglalónkban mégis megkísérelünk ízelítőt adni azokból
a programokból, amelyekkel mindenki találkozhatott, aki
kilátogatott az SZTE Sportközpontba szombat délelőtt.
Az évek során az SZTE Alma Mater szervezte Weekend igazi
családi eseménnyé alakult, ahol a szülő és a gyermek egyaránt jól
érezheti magát - az Egyetemi Sportközpont adta lehetőségeknek
köszönhetően - sportos, zöld környezetben.
A 9 órakor kezdődő regisztráció után mindenki frissítővel
(stílusosan egy almával és az Irinyi Bisztró által felajánlott
kókuszgolyókkal) vághatott neki a programoknak.
A jól megszokott bemelegítést követően salsa tanítás kezdődött
Rostás Viktóriával, közben Sportközpont hátsó területén a Kari
Bográcsfőző Verseny résztvevői Bolgár Zsolt, az Universitas
Szeged Nonprofit Kft. ügyvezetője koordinálásával már javában
készítették a pörköltet: pirult a hagyma, jóízű beszélgetéseknek
lehettünk fültanúi a bogrács mellett.
A nap folyamán különböző sportprogramokon vehettek részt
a kicsik és a nagyok: kispályás labdarúgás, tenisz, TRX Pünkösti
Gáborral, a BioBody trénerével, falmászás, íjászat, tantsu Rácz
Rékával, gerinctorna Lengyelné Szugyiczki Máriával, petanque,
streetball. Rostás Viki Hawaii Hula tánca igazi különlegesség volt
a programok között: csípőre tett kézzel, finom mozdulatokkal
tanulták el az alaplépéseket a kíváncsi résztvevők, nyakukban
a saját kezűleg az SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ
kézműveseinél készített hawaii nyaklánccal.
Közben volt: arcfestés, órásbuborék, ugrálóvár, érdekes
kísérletek az Interaktív Természetismereti Tudástárral,
adománygyűjtés a Korábban Érkeztem Alapítvánnyal, arcfestés
a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetével, óriás
szappanbuborék Katandival, könyves sarok a Betűmókával,
valamint csillámtetoválás az SZTE Karrier Iroda munkatársaival.
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Alumni kutatás a SZTE-n

Kérjük, az alumni kérdőív kitöltésével segítse
munkánkat, és az egyetem célkitűzéseinek
megvalósítását!
A kitöltés előtt:
•
•
•
•

Regisztráljon oldalunkra!
A regisztrációt követően kap tőlünk egy
e-mailt.
Kérjük, erősítse meg a regisztrációt!
Lépjen be a megadott felhasználónévvel
és jelszóval!

Ezután a kérdőívet ITT érheti el!

Kutatásunk célja a Szegedi Tudományegyetemen és jogelőd
intézményeiben végzett egykori hallgatók alma mater tagként
való elismerése. A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004
azonosítószámú pályázati projekt és SZTE Intézményfejlesztési
Tervében foglalt célkitűzéseknek megfelelően teljes körű alumni
adatbázist szeretnénk kiépíteni a Szegedi Tudományegyetem
egyes karain. Az egyetemi körforgásba való visszatérés
kézenfekvő módja, ha a volt egyetemistákat egyetlen szervezet
fogja össze, és tájékoztatja a legfontosabb információkról,
lehetőségekről.
Az adatbázis építés első lépcsőjeként a Tanulmányi Osztályokkal
együttműködésben összegyűjtjük a végzett hallgatók listáját és
elérhetőségeit.
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Az évkönyvekben szereplő névsorok képezik az alapot, de
nincs egyetlen olyan adatbázis, amely a karok egykori összes
hallgatóját teljes egészében összefogná. Nagy munkába fogtunk,
amelynek véghezviteléhez az Önök, egykori diákjaink segítségét
kérjük.
Az adatbázis építés alapját egy alumni kérdőív képezi, melyet
májusban hírlevél formájában küldtünk el az alábbi karok
alumnusainak: Állam és Jogtudományi Kar, Fogorvostudományi
Kar, Gazdaságtudományi Kar, Mérnöki Kar.
A kérdőívben egyetemünk volt hallgatóinak véleményére
vagyunk kíváncsiak az universitasról, és későbbi pályájuk
alakulásáról. Munkaerő-piaci témakörben feltett kérdéseinkkel a
hallgatói pályakövetés a fő célunk.

Március 31-én hétfőn még kísérleti
bemutató foglalkozását tartotta az
SZTE Alma Mater, június közepére
pedig már az SZTE Alumni Mini
Angol I. szint oklevelét vehették át
a 3-8 éves kisgyermekek a TIK II.
emeleti közösségi terében. A zenés,
mozgásos, játékos foglalkozásokat
Alma Mater tagkártyával féláron
vehették igénybe az SZTE-s
dolgozók és öregdiákok gyermekei,
akik az angollal el is kezdték
első szegedi egyetemi „kurzusuk
teljesítését”.

A Délmagyar tudósított az SZTE Alumni Mini angol
foglalkozásról
Az SZTE Alumni Mini Angol hétfői csoport nyár eleji „nyílt
órájáról” Trogmayer Éva, a Délmagyarország munkatársa
tudósított:
Ovisokkal repültünk Angliába
Ha bekapcsoljuk a gyerekcsatornákat, könnyen futhatunk
bele angol nyelvű, kifejezetten kicsiknek szóló műsorokba.
Ma már az sem ritka, hogy egy óvoda specialitásként hirdeti
a nyelvórákat. Fontos a nyelvtudás, de vajon mikor kell
elkezdeni? Óvodásoknak szervezett angol foglalkozáson jártunk.
„Hello, children!”, vagyis „Helló, gyerekek!”. Így kezdődik
45 perces angliai utazásunk az ovisokkal, akik széttárt
karjaikkal a színes szegedi szőnyegekről elrugaszkodva,
képzeletben már landoltak is a ködös Albionban.
Az SZTE Alma Mater Alumni Uni Mini angol foglalkozására 13
óvodáskorú gyerek jár, nyolc lány és öt fiú, két csoportra bontva.
Amikor beülünk az órára, a szülőknek tartanak bemutatót, így a
kicsik eleinte egy picit megilletődve szólalnak csak meg. Aztán
beindul a „buli”. Kezdődik az ugrálás, körbe-körbe futkosás,
szerencsekerék-forgatás, éneklés és tánc. Közben már meg is
tanultak bemutatkozni, kérni, állatokat és az ő életükben fontos
tárgyakat megnevezni, mint édesség, torta, gyümölcsök vagy
papírsárkány. A foglalkozás végén még oklevelet is kapnak a
kicsik, hiszen ezzel elvégezték életük első „egyetemi kurzusát”.
Az egyik öt és fél éves kislány, Adrienn édesanyja, Mészáros
Edina szerint ma már nagyon fontos a nyelvtudás, ezért járnak
a csoportba. – Ma már elengedhetetlen nyelveket beszélni,

örülök neki, hogy minél hamarabb van erre lehetőség. Adrienn
egyébként már korábban megtanult számolni a tévében futó
mesékből – mondja. A gyerekcsatornákon bárhol belefuthatunk
angol nyelvű műsorokba, amelyek kifejezetten ennek a
korosztálynak készültek. Genczinger Ildikó szerint, akinek négy és
fél éves Boglárka nevű kislánya jár a csoportba, már a rádióból is
rengeteg dolog ragad rájuk. – Bogi különbséget tud tenni a nyelvek
között, amikor megy valami zene a rádióban. Nemcsak azt tudja
megmondani, hogy magyarul énekelnek-e, hanem azt is, hogy a
szöveg nem angol. Magamtól nem jutott volna eszembe, hogy
ilyen korán elkezdjen nyelvet tanulni, de ő állandóan szavakat
kérdezgetett tőlem: hogy van ez angolul vagy németül? Nem
hiszem, hogy ettől függ, hogy később milyen lesz a tanulmányi
eredménye, de ha ő igényli, akkor nagyon szívesen hozom.
Vass Viktória foglalkozásvezető szerint nem lehet elég korán
elkezdeni. – A gyerekek jól érzik magukat, játszanak, és közben
olyan szavakat, kifejezéseket tanulnak, amelyeket később
hasznosíthatnak az életben is. Ezek alapjául a Magical World
című könyv szókincse szolgál. Be tudnak például mutatkozni, és
kérni is képesek már, pedig mindössze 10 hete járnak ide. Attól
lesznek motiváltak, hogy ha szeretnének valamit, akkor angolul
kell kérniük, így szinte ragad rájuk minden – magyarázza. Több
gyermek otthon is elkezdett angolul kommunikálni.

Az szeptemberben újra induló SZTE Alumni Mini
Angol foglalkozásokról irodánkban, a Honvéd tér 6.
szám alatt, az 62/54-6775-ös telefonszámon vagy az
iroda@sztealmamater.hu címen tájékozódhat.
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Pályázatot nyert
a Mérnöki Kar hallgatója
Nappali tagozatos, élelmiszermérnök, szociális helyzetük
miatt rászoruló hallgatók pályázhattak a Dani Annamária által
felajánlott százötvenezer forintra, aki az Universitasért 2007
Alapítvány segítségét kérte a meghirdetésben és az összegre
leginkább érdemes hallgató kiválasztásában.

Dani Annamária elmondta, az ő lánya – akit
testvérével együtt egyedül nevelt fel –
szintén élelmiszermérnök szakon tanult,
és a szorgalmának köszönhetően elnyert
ösztöndíjak tették lehetővé, hogy folyatassa
tanulmányait. Annamária családja jelenlegi
jobb körülményei miatt gondolt arra, hogy
segítsen egy hallgatónak tervei könnyebb
megvalósításában. Kiemelte azt is, mennyire
hálás a kar oktatóinak és a tanulmányi osztály
munkatársainak, akik mindenben a lánya
segítségére voltak.
Bernát Renáta díjazott köszönettel fordult a pályázat kiíróihoz
és külön megemlítette oktatóját, Dr. Csanádi Józsefet, aki
megerősítette abban, hogy adja be pályázati anyagát. Renáta
többek között nyelvvizsgára szeretné fordítani a kapott összeget,
amire eddig anyagi körülményei miatt nem volt lehetősége.
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Augusztus 22-ig újra pályázhatnak a Mérnöki Kar hallgatói
a Varinex Informatikai Zrt. és a Delta Informatikai Zrt. által
felajánlott 50.000, illetve 100.000 forintos összegre, amelyet
a cégek az Universitasért 2007 Alapítvány közreműködésével
a pneumobil autó tervezésében és kivitelezésében való
közreműködés, valamint a versenyre való technikai felkészülés
céljára ajánlottak fel.

Tavasszal pályázhattak a Mérnöki
kari hallgatók az SZTE Alma
Materhez kapcsolódó alapítvány,
a Szegedi Universitasért 2007
Alapítvány
közvetítésével
a
Dani Annamária által felajánlott
százötvenezer forintos összegre. A
díjat a nyertes hallgató az SZTE MK
diplomaátadó ünnepségén vehette
át 2014. június 28-án.

Az SZTE és az olaszországi Páviai
Egyetem
Gazdaságtudományi
Karának együttműködése nemcsak a
képzés színvonalának emelkedéséhez
járulhat hozzá, hanem növeli a szegedi
hallgatók, illetve általában az SZTE
versenyképességét is.

Közös diplomát adhat ki az SZTE GTK és a Páviai
Egyetem
Kettősdiploma-kiadásról írt alá szándéknyilatkozatot 2014.
április 4-én a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi
Kara és az olaszországi Páviai
Egyetem
(Universitá
di
Pavia)
Gazdaságtudományi Kara. A szerződés
lehetővé teszi, hogy a két egyetem
öt-öt,
mesterképzésben
tanuló
hallgatója 10 hónapos – angol nyelvű
– részképzésen vehessen részt a
másik intézményben és tanulmányait
mindkét universitas által kibocsátott
diplomával zárhassa. A szegedi
közgazdászok közül az angol nyelvű
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
mesterszakon tanulók számára nyitott
ez a lehetőség.
A szándéknyilatkozatot – Antonio Majocchi, a Páviai Egyetem
(Universitá di Pavia) Gazdaságtudományi Kar dékánhelyettese
és
Vilmányi
Márton,
a
Szegedi
Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Kar dékánja látta el kézjegyével az
SZTE GTK dísztermében. Antonio Majocchi elárulta, a két fél
együttműködése néhány éve egy kutatási kooperációval indult,
majd ezt követően vált egyre szorosabbá. Reményei szerint a
kettős diploma (double degree) hozzásegíti az érintett hallgatókat,
hogy az eddigieknél is jobb eséllyel induljanak nemcsak a magyar
vagy az olasz, de bármely más munkaerőpiacon is. A képzési
rendszert a két egyetem oktatói közösen állították össze. Mint
mondta, fontosnak tartja, hogy a diákok egy tanévet Szegeden,
egyet Páviában töltve mindkét ország életével, gazdaságával,
kultúrájával megismerkedhetnek.

Vilmányi Márton a megállapodást két szempontból is méltatta. –
Az együttműködés értéket teremt a hallgatók számára, hiszen
nem csupán Magyarországon szerezhetnek ismereteket,
hanem jelentős tapasztalatra és többlettudásra tehetnek szert
Olaszországban is. Karunk oktatói pedig speciális, a szegedi
fakultásra jellemző tudást adhatnak át a páviai fiataloknak.
Másrészt szélesebb kontextusba helyezve a kettős diploma
növeli a hallgatók versenyképességét az egységesülő európai
munkaerőpiacon. A szegedi diákok egy másik ország tudását,
kultúráját elsajátítva képesek lesznek külföldön is hatékonyan
dolgozni. Ebből a szempontból mérföldkőnek tekinthető ez
a szerződés, mely kutatási és oktatási kooperációt ötvözve
nemcsak a képzés színvonalának emelkedéséhez járulhat hozzá,
hanem növeli a szegedi hallgatók, illetve általában a Szegedi
Tudományegyetem versenyképességét is – fogalmazott az
eseményen a szegedi dékán.
Az SZTE Gazdaságtudományi Kar – folytatta Vilmányi Márton
– kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel bír, és elkötelezett
annak folyamatos bővítése mellett. – Több mint negyven
partnerintézménnyel kötöttünk eddig kétoldalú Erasmusmegállapodást, hallgatóink ennek köszönhetően európai és
Európán kívüli országokban tölthetnek el hosszabb-rövidebb
időt. Kettős diploma kibocsátásáról a Páviai Egyetemmel aláírt
az első szerződésünk, mely éppen ezért úttörő jelentőségű.
Törekszünk arra, hogy – ennek tapasztalatait felhasználva –
továbbiak kövessék a kontraktust. Számos – elsősorban európai
– egyetemmel készítünk elő hasonló megállapodást, és terveink
szerint a következő esztendők során hármat-négyet alá is tudunk
majd írni – mondta.
Forrás: SZTEinfo
fotók: Üllei Kovács László
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„Amikor már te leszel az ügyész, én meg a bíró (…)”
Miért látta fontosnak, hogy Önök is részt vegyenek a Munkaerőpiaci Mentorprogramban?
Én 19. éve vagyok az egyetemen. Aki járt már kint nyugat-európai
intézményekben az tudja, hogy náluk teljesen más a hallgatók
egyetemi megítélése, másképp állnak hozzájuk. Magyarországon
nagyon kevés olyan szak van, ahol igazán megbecsülik a
hallgatókat. Az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék állítólag
ilyen, ott például nagyon kevesen vannak, kiválogatott gyerekek.
Klasszikusan a jogi kar is tömegképzéses problémával küzd.
Bejön 260 ember, leültetik őket, „Jó napot kívánok, ez az anyag!”,
leadjuk, vizsgázni kell, tudjuk, hogy a harmadát kirúgják, mert
nem ide való, és folyamatos kardozás megy azzal, hogy a nagyon
jókból középszerűek lesznek, a nagyon gyengék megpróbálnak
felérni a középszintre, és tulajdonképpen mindenki azért küzd,
hogy elvégezze ezt az egyetemet. Van néhány olyan hallgató, aki
itt marad demonstrátornak, aztán PhD-zik, tanszéki munkatárs
lesz vagy esetleg megpróbál külföldre menni, de a hallgatók
többsége teljesen hétköznapi. Legtöbbjük egy a tárgyi tudás
szempontjából hasznos, de emberi kapcsolatrendszer, élmény
szempontjából nagyon-nagyon haszontalan képzésen esik át.

A Mentorprogramban az a jó, hogy a
tömegképzés átalakul kicsit személyesebbé.
A nagyobb nyugat-európai egyetemeken, például Cambridgeben, Oxfordban van egy professzor, neki van 5 hallgatója, akiket
ő választ ki a felvételinél, és utána ezt az 5 hallgatót ő végigkíséri,
beveszi a team-jébe, kollégák lesznek, jó esetben barátok is, életre
szóló kapcsolat alakul ki köztük.
Ez nagyon kényes is tud lenni, hiszen alapvetően mégis a
tudásátadásról szólna ez a történet, de Magyarországon a
tudásátadás azt jelenti, hogy van egy tankönyvünk, azt mi leadjuk,
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visszakérjük, ha van két vesszőhiba, akkor már mondjuk, hogy ez
nem jó. A saját karunkon is ezzel küzd a legtöbb oktató, mert nem
tudják ebben a pillanatban a feje tetejére állítani a világot, mert
nem lehetséges ebben az oktatási rendszerben.

Én nem is akarok forradalmat csinálni, de az
biztos, hogy a mentorprogram nagyon jó első
lépés arra, hogy behozza a cambridge-i modellt,
és ha azt nézzük, hogy a hallgatók ebből mit
profitálnak, akkor azt gondolom, hogy először
elkezdik érezni azt, hogy ők fontosak.
Minden évben meg kell küzdenem azzal, hogy a diákjaim úgy
gondolják, ők senkik, ők nem számítanak. Ha komolyan vesszük
a francia forradalom bármely jelszavát, mondjuk az egyelőséget,
akkor nincs különbség ember és ember között. A hajléktalan
ember is ugyanannyira szeretheti a mákos gubát, ahogyan én.
Nincs különbség az emberi érzések között. Ha ő boldog, akkor az
ő boldogsága neki ugyanolyan fontos, mint nekem a sajátom. Azt
, hogy mi a boldogság forrása, vagy hogy milyen szociokulturális
közegben éljük azt meg, sok mindenen múlik, de maguk a belső
érzések között egyenlőség van.

A hallgatóknak is látniuk kell, hogy az
egyetem akkor tud jól működni, ha ők tényleg
kollegaként kerülnek ide és kollegaként mennek
tovább, ha nem úgy emlékeznek erre az egészre,
mint egy gyárra, ahol muszáj volt ezt a munkát
elvégezni.

Az SZTE Alma Mater 2014
tavaszán indította el Munkaerő-piaci
Mentorprogramját. Az első szakaszt
lezárva már számos pozitív
visszajelzés érkezett a mentoroktól
és a hallgatóktól, akik négy
hónapos mentorálási időszakra
jelentkezhettek
a
különböző
szervezeteknél elhelyezkedett volt
SZTE-s szakemberekhez.
Az
SZTE
ÁJTK
hallgatói
személyesen
Dr.
Harangozó
Attilához, a Szegedi Ítélőtábla
elnökéhez jelentkezhettek, aki szinte
példátlan odaadással fogadta
leendő kollégáit. A vele készült
interjút nem csak jogászoknak
ajánljuk.

Én azt gondolom, hogy a gyenge hallgatók
sem gyenge hallgatók, csak vagy nem
motiváltak, vagy nem tanították meg őket
általános és középiskolában tanulni, vagy
nem érzik magukban azokat a képességeket,
amelyek bennük rejlenek, vagy nem találják
meg azokat a szakterületeket, amelyekkel
érdemes foglalkozniuk. A mentorprogram
arra jó, – ezért kellene minél szélesebb
körben kiterjeszteni – hogy leszűrje, ki
miben jó. Az összes hallgatót ki lehetne így
közvetíteni a programban, csak meg kell
találni a mentorokat, a hallgatóknak pedig a
saját érdeklődési területüket.
Jó lenne, ha ez működne, és nem egy unikum
lenne, amit 5-10 szervezet vállal, nem egy
főkegyúri jog. Én azt gondolom, hogy ez
kötelezettségünk. Itt jön be a kapcsolat az
egyetemmel, az Alma Materrel. Ha mindenki
látja a feladatát, akkor mi jól járunk, mert
tulajdonképpen van egy előválogatásunk.
Akkor is jól járunk, ha valaki nem hozzánk
kerül később, mert ha itt jó élménye volt,
akkor ez egy kapcsolati tőkévé alakul, amivel
ha valaki nem tud élni, akkor nagyon buta.
Pont az a lényeg, hogy ha már két ember
ismeri egymást és találkoznak az utcán,
akkor egészen másképp néznek egymásra,
más dolgokról tudnak beszélni, mintha most
látnák egymást először. Szerintem nagyon
fontos, hogy maga az egyetem is tud ebből
profitálni, hiszen a későbbiekben a jelenlegi
hallgatók lehetnek azok a mentorok, akik
fogadják az újabb mentoráltakat, vagy akik
az innovációt, a befektetést hozzák és viszik
az SZTE jó hírét, bevonják kutatásaikba.

Nálunk most az a rossz szemlélet él, hogy
én vagyok ott valahol fönt, van valaki lent, és
mindegy, hogy munkahely-hallgató vagy egyetemhallgató kapcsolatról van szó, „Te örülj, hogy
egyáltalán kapsz lehetőséget, mi úgy csinálunk
mindent, ahogy nekünk jó.” Nagyon fontos a
visszajelzés a hallgatóktól, meg kell őket
hallgatni arról, hogy mi volt a jó, mi volt a rossz,
mit kell másképp csinálni, mi az, ami ne változzon,
mi az, ami így volt szuper, stb.
A lényeg, hogy kétcsatornás kommunikációnak kell zajlani. Nem
azt mondom, hogy ezáltal holnaputánra megváltozik a magyar
felsőoktatás, mert ahhoz 100 év is kell, de szükségesek ezek a
pici lépések, amelyek ezt a nagyon ijesztő képzési struktúrát, ezt
a tömegképzést átalakítják.
Milyen finomításokra volna még szükség a mentorprogram kapcsán?
Fontos lenne látnunk a többi szervezethet tartozó mentort
és mentoráltat is, függetlenül attól, hogy más szakterületen
dolgoznak. Például a Contitech tevékenysége nagyon eltér az
Ítélőtábláétól, de azt megállapíthatjuk, hogy mi az alap, amire ők
építik a mentorprogramjukat, általános, absztrakt szinten meg
lehet fogalmazni a technikákat.
Nálunk például felmerült az, hogy bizonyos hallgatóknak, akik
nem jogász szakra járnak, rá kell hangolódniuk a szervezetünkre.
Az egyik nemzetközi kapcsolatok szakos hallgató kapcsán több
hét után jöttem rá, hogy nagyon sok dolog, amit mondtam, neki
kínai, és azon gondolkodott, mikor mondja meg, hogy amiről én
beszélek, azt ő nem érti. Amiatt lenne jó összehasonlítani a mentori
helyeket, hogy lássuk, szükségesek-e elméleti ismeretek vagy
valamilyen előképzés a programban való részvételhez, például
egy 5-10 fős kiscsoportos képzés, ahol az azonos területekre
(ügyészség, bíróság, rendőrség, stb.) készülő hallgatókat össze
lehetne gyűjteni.
A visszajelzések azért is fontosak, mert egyrészt mindenki
szereti, ha pávatollal simogatják, és – bármennyire tiltakozunk
is ellene – valahol a kritikát is szeretjük. Ha valaki azt mondja

nekem, hogy hadarok, az lehet, hogy az első pillanatban rosszul
esik, de amikor hazamegyek és elkezdek azon gondolkozni, hogy
ez igaz lehet, és ezen nekem változatnom kell, akkor mégiscsak
jónak bizonyul a kritika. Én még nem láttam olyan embert - még
a leghiúbbak közül sem - akinek ha valaki megmondta, hogy nem
áll jól a haja, akkor ne fésülte volna át.
Jó lenne még, ha nemcsak a program befejezésének pillanatában
kérdeznénk meg a mentoráltak véleményét a kezdeményezés
hasznosságáról, hanem 2-3-5 év távlatában is, amikor már
elkezdtek dolgozni. Ez egyelőre nagyon utópisztikusnak tűnik, de
valójában akkor derül ki minden, amikor már munkába állnak. Én
kaptam már dolgozó jogászoktól e-mailt azzal, hogy „de jó volt,
hogy ezt vagy azt, és nem pedig amazt csináltuk”. Akik nekem
írtak, azok a jót írták vissza, mert úgy érezték, hogy ez fontos.
Jó lenne negatív visszajelzés is, mert olyan ember még nem
született ezen a Földön, aki csak jó dolgot csinált, és ezeket a
jelzéseket is lehetne hasznosítani.

Ennek az egésznek, amit mi életnek nevezünk,
egy célja van, hogy a jövő generációja ne csak
abból induljon ki, amit ő tapasztal, hanem abból,
amit átadunk.
Olvastam egy nagyon jó cikket arról, hogy az emberiség állítólag
azért tudott idáig fejlődni, azért alakult át a gondolkodása az
állatokhoz képest, mert az állatoknál mindig mindent elölről kell
kezdeni. Nálunk vannak édesanyák, akik kimondják a ’ne’ szócskát,
amikor egy gyerek elkezd nyúlni a konnektor felé vagy készül
magára önteni a forró vizet. Ha egyikünk se öntötte magára a
forró vizet és egyikünk se nyúlt bele a konnektorba, akkor is
tudjuk, hogy milyen, amikor az embert megrázza az áram vagy
leönti magát forró vízzel: az állatokhoz képest nekünk nem kell
megtapasztalnunk mindent.
Egy 3 éves gyerek többet tud az elektronikáról, mint egy 100
évvel ezelőtti ember, aki azt se tudná, hol kell felkapcsolni az
áramot.
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A mentorprogram lényege is az, hogy ami nekünk
ebben a pillanatban a tudásunk teteje, az nekik
annak idején a tudásuk kiinduló pontja lesz.
Csodálatos, hogy ezek az emberek minket egészen
biztosan „meg fognak haladni”.

Milyen tanácsokat ad a mentorált hallgatóknak?
Fontos, hogy higgyenek magukban, legyenek bátrak, kreatívak,
merjenek belefolyni dolgokba, ne legyen az a fajta rossz érzésük,
hogy a mentorprogram az egyetemi képzésnek csak egy
szegmense, hanem lássák meg azt, hogy nekik most lehetőségük

Volt egy kandidátusi dolgozat, amit ’91-ben olvastam és
teljesen hanyatt estem tőle. Elolvastam tavaly és egészen mást
láttam benne, ami így normális. Ugyanaz az érték, csak a világ
változott. Akkoriban, ha valaki külföldi irodalmat szerzett be az
Országgyűlési Könyvtárban, mindenki tapsikolt boldogságában,
most pedig egy évfolyamdolgozatnál is azt mondjuk, hogy „Hát
csillagom, fuss már egy kicsit még neki”, mert most annyira
kevésnek tűnik ennyi információ.

van saját egyéniségüket megjeleníteni ebben az egészben.
Mindezt már az előkészítésnél, a jelentkezésnél, a kiválasztásnál
is lehet jelezni a velük való kommunikációban, ugyanis fontos
lenne, hogy ők eleve oldottan jöjjenek ide. Kell, hogy meglegyen
az a bátorság, hogy ha valami még kell, akkor rá merjen kérdezni,
lemenjen érte az irattárba, felhozza, csinálja, önálló munkát
végezzen. Nálunk a bírói életpályának van egy első szakasza a
fogalmazó képzés, amit most szeretnénk átalakítani, mert úgy
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tűnik, hogy már kibővített egyetemi képzéssé
alakult át: ők bejönnek, ők a legkisebbek,
végig kell csinálniuk egy oktatást, aminek a
végén kapnak egy értékelést és önhibájukon
kívül nem folynak bele a munkába. Ők ezt
tanuló-oktató viszonynak élik meg, pedig
nekik itt már hasznos munkaerőként kellene
működniük, akiknek különböző feladataik
vannak, csak ennek a szocializációja itt
Magyarországon nagyon más.
Azt hiszem, hogy amin lehet változtatni,
az mindenkinek a szemléletmódja. Úgy
gondolom, ha valaki kiírhatja a munkahelyére,
hogy egyetemi mentori hely, az egy
megtiszteltető cím. A szervezetnek legyenek
elvárásai magával szemben, de a külső
értékelőnek is velük szemben.
Mi augusztusban csináljuk a mentorálási
naplók végső verzióját. A napló, ami a teljesítés igazolásához szükséges, lehet nagyon
formális is: „körbenéztünk, megvizsgálta,
odaadta, megcsináltuk, elkísért, előadott”,
de fontos, hogy magukat a produktumokat
is mellé kell tenni. Nyilván munkahelyfüggő,
hogy ki mit tud produkálni egy munkahelyen,
de én a gyakornoki program végén is azt
szoktam mondani, hogy „Amit itt csináltatok,
azt adjátok be az életrajzotok mellé, mert az
mutatja majd, hogy mi értelme volt ennek az
egésznek.” A PPT-k kapcsán a lányok mindig
megkérdezték, hogy odaírhatják-e a nevüket. Hát ez kérdés? Írják oda enyémet vagy a
mentorprogramét? Ő csinálta, ott kell lenni a
nevének, akkor is, ha 80 bíró előtt tart előadást. Az ő neve nem ugyanolyan név? Azért,

mert a középiskolai ünnepségen, aki csinált
egy PPT-t, annak a felkészítő tanára nevét
kellett beírnia? Azért alakult ez ki, mert nem
jó a szemléletmód.
Az, hogy valaki változtatni akar ezen a
személetmódon, mégis rendhagyó…
Hát én bízom benne, hogy mindenhol
„rendet hagynak” egyszer.

Van ez a kifejezés
Magyarországon, hogy „így
szoktuk”. Erre mondom én azt,
hogy „szokjuk másképp”, ha amit
szoktunk, az rossz.
Van egy nagyon kedves norvég családi
barátom, akinek a felesége mesélt az ő
oktatási rendszerükről. 5-16 éves korig járnak
általános iskolába, ahol egy tanár tanít minden
tantárgyat. Döbbenten hallgattam, hogy
miket tanítanak matematikából, földrajzból,
történelemből. Nálunk egy másodikos
gyerek többet tud, mint ott egy 14 éves.
Egy nyolcadikos osztály a félévi gimnáziumi
felvételi előtt már majdnem középfokon tud
idegen nyelveket, már majdnem középiskolai
szinten tudja a kémiát, a fizikát, a biológiát,
stb., aki pedig lemarad, azzal küzd, hogy
nem tudja magát utolérni, ezért semmilyen
tudás nincs már a fejében. A középiskolában
mindenki az egyetemi belépőszintig tanulja
meg a fizikát, a földrajzot, az irodalmat és
a történelmet, de ha megkérdezek meglett
30 éves embereket, hogy miről szól például

’A kőszívű ember fiai’ vagy ’Az ember tragédiája’ vagy, hogy van
a másodfokú egyenlet megoldó képlete, akkor azt mondják, hogy
„Hagyjál már engem ezzel békén!”. Ehhez képest a norvégok 19
éves korra átadják a nálunk általános iskola végén elsajátított
tudást, választanak egy-két természettudományt, egy-két két
társadalomtudományt, bekerülnek az egyetemre és gazdaságilag
a világelsők között tartó ország szakemberei lesznek.
Nálunk az a hozzáállás, hogy mindenkinek mindent kell egyszerre
tudni, megöli a lehetőséget, hogy valakinek maradjon arra
kapacitása, hogy igazán tudjon is valamit.
Az az igazi baj, hogy nálunk a tanulást stresszként éljük meg. Ha
én azt mondom, hogy „Főzzél nekem egy tejbegrízt, de az olyan
legyen ám, hogy a Gianni éttermében is felszolgálják!”, akkor te
szederjes kézzel állsz a gáznál, és izgulsz, hogy ez a gríz, akkor
most híg vagy nem, odakozmál-e, megpuhul-e. Ha azt mondanám,
hogy „Te, én úgy kívánom a tejbegrízt, főzzél már nekem, légy
szíves, akkor te kipenderülsz, főzöl nekem, behozod, és álmaim
gríze lesz, mert nem volt benne a stressz.
Ha valakinek azt mondják, hogy fessen valamit, akkor szívesen
fog festeni, de ha azt mondják, hogy „Rajzolj egy kockát, van rá
30 perced!”, akkor erőlködve fogja rajzolni a kockát és soha nem
akarja többet. Nagyon szerettem gyerekkoromban rajzolni, de
meggyűlöltem, mert azt sem lehet jegyre, órára, időre.
A rendhagyásnak a lényege, hogy a hallgatók ne úgy éljék meg
a mentorprogramot, hogy itt van egy teher és annak meg kell
felelni, hanem azt érezzék, hogy amit ők most megtanulnak vagy
elsajátítanak, azt két-három év múlva hasznosítani fogják. Mindig
azt szoktam mondani a saját csoportomnak az egyetemen, hogy

„Amikor már te leszel az ügyész, én meg a bíró, akkor nem
arról fogunk beszélgetni, hogy én ezt nem így tanítottam,
hanem majd ülök, és például azon gondolkodom, ez vagy az
nekem miért nem jutott eszembe.”
Terjeszteni kell ezt a szemléletmódot, mint a jó vicceket, hogy
mindenki próbálja meg a saját érdekében. A legfontosabb, hogy
itt kell tartani az értelmiséget Magyarországon, mert óriási
nagy dolog, ha valakinek sikerül kijutni külföldre, de nem fogyhat
el egy ország értelmisége. Ha nem látjuk magunk előtt azt a
perspektívát, hogy van értelme tanulni, dolgozni, kreatívnak
lenni, és mindenki elmegy, akkor ki fog nekünk házakat tervezni,
ki fog minket meggyógyítani, függetlenül mindenféle politikai
vagy világnézettől. Egy normális társadalomnak szüksége van
azokra az emberekre, akik azt érzik, hogy megbecsülik őket,
és ha itt az ápolónőtől az ácson keresztül az orvosig mindenki
azt érzi, hogy valamit nem kap meg, akkor az itt élőknek kell
változtatni.
Fontos, hogy tiszteljük a másikat, fogadjuk el a dolgait,
persze az sem jó, ha átesünk a ló túloldalára. Nyilván ne a
sebészgyakornok tanítsa meg a sebészprofesszort műteni, de
ha azt látja, hogy a professzor úr bennhagyott egy törlőkendőt,
akkor merjen szólni. Nem hiszem, hogy volt ilyen, de

nem is erről kell, hogy szóljon a történet,
hanem arról, hogy közösen gondolkodjunk.
Egyébként nem kell messzire menni, ki kell menni az
Egyesült Államokba, ahol klasszikusan team munkák vannak.
Magyarországon egyéniségek vannak, de nézzük meg, hogy
az az eredményesebb, ha egyedül akarom felhúzni a kocsit a
hegyre, vagy ha teamben akarom…
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Kontakt/Lencse
Fotókiállítás
a Rektori Hivatalban
Az Egyetemi Tavasz keretein belül megvalósult kiállítás
egyik legfőbb célja volt, hogy megteremtse a kontaktust
a hallgatói generáció és az idősebb öregdiák nemzedék
között. E kapcsolat létrehozására talán a nemrégiben
végzett hallgatók a legalkalmasabbak, akiknek még friss
élmény az egyetemi lét, de már elindultak egy másik úton.
A Kontakt/Lencse Fotókiállítás az ő lencséjükön keresztül láttatta
a világot.
Az április 28-i megnyitó a Sanzon Trió produkciójával indult. Gyüdi Eszter, Gyüdi Sándor és Bitó János a párizsi utcák hangulatát
hozták el az átriumba, ahol Dr. Görög Márta, az SZTE Alma Mater
vezetője köszöntötte a látogatókat és a kiállítókat, hangsúlyozva
a rendezvény értékteremtő és hagyományteremtő célzatát.
Dömötör Mihály fotóművész hozzáértő szemmel mutatta
be az alkotókat és képeiket. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy
volt hallgatóink már tervekkel a fejükben fényképeztek, hogy
először gondolataikban születtek meg a fotók, utána kapták csak
lencsevégre alanyaikat. A művész külön felhívta a figyelmet a
fiatal fotográfusok legértékesebb műveire, ami után nem maradt
más hátra, mint újra a francia dallamok és a képek hatása alá
kerülni.
Kiállítók voltak:
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Horváth Petra
(volt) Kereskedelem és marketing (BA) szakos hallgató
Török Rozália
(volt) Rajz és vizuális kultúra és intézményi kommunikátor
szakos hallgató
Kőrös Ákos
(volt) Történelem (BA) szakos hallgató

Az
2013
őszi,
egyetemi
oktatók
és
dolgozók
fotóiból
berendezett MÁSKÉP(P) című kiállítás
után 2014 április 28. és május 9.
között az SZTE Alma Mater és az SZTE
Kulturális Iroda volt SZTE-s diákok
képeiből a Rektori Hivatal Átriumában
berendezett tárlatát tekinthették meg
az érdeklődők.

Júliusban ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a szegedi közgazdászképzés,
amely alkalomból a július 5-i jubileumi diplomaátadó ünnepséget követő napon az első
közgazdász évfolyam találkozó keretében
idézte fel a ’90-es évek történéseit.
A múltidézés nem csupán a közös
beszélgetéseken keresztül zajlott, az SZTE
Alma Mater által készített hangulatos kisfilm
is sokat segített a nosztalgiázásban. A film
’94-ben kezdett évfolyam gyermekkorától
napjainkig segített emlékezni a legfontosabb
történelmi-közéleti eseményekre, de ami
még fontosabb, az őket személyesen
érintő pillanatokra is, különös tekintettel az
egyetemi évekre. Az évfolyamtablók, a tanári
fotók, a tankönyvek, a bulik, a korszak zenéi,
a közös helyszínek felidézése és a változások
megjelenítése után szóban zajlott tovább
az emlékezés, olyan új témákkal, amelyek a
videó nélkül talán várattak volna magukra az
újabb találkozásig.

évfolyamtalálkozóra ajánljuk
Az évfolyamtalálkozók megszervezését megkönnyítendő
alumni szervezetünk az alábbi szolgáltatások lebonyolítását is
vállalja:
Ingyenes szolgáltatások:
• Segítségnyújtás az évfolyamtársak, az évkönyv névsorának
felkutatásában (csak az adatvédelmi törvény előírásainak
megfelelően),
• Egyetemi épületekbe való belépés megszervezése
(Tanulmányi és Információs Központ, kari épületek, SzentGyörgyi emlékszoba stb. megtekintése),
• Oktatók felkérése a programon való részvételre,
• Helyszín biztosítása a vacsorához (JATE Klub, vagy egyéb
egyetemi helyszín) – étkezés megrendelés esetén,
• Alma Mater oklevél készítése a találkozó emlékére,
• Online évkönyv összeállításának indítása a
www.sztealmamater.hu oldalon,
• Üzenet a jövőbe személyre szóló borítékban a következő
találkozóig -Időkapszulás kezdeményezésünk lebonyolítása,
• Szálláslehetőség
az
Alma
Mater
szervezésében
résztvevőknek 15% kedvezménnyel a Dóm Hotelban, 20%
kedvezménnyel a Hotel Soleil-ban, 10% kedvezménnyel a
Mátrix Hotelban, a SZTE Móra Ferenc Szakkollégiumban
és 2500 forint+ÁFA+IFA áron az SZTE Károlyi Mihály
Kollégiumban,
• Hangulatidéző kisfilm összeállítása az adott kor képeiből,
archív felvételeiből, az évfolyamtól kapott fényképekből és
ötleteik segítségével.

Térítéses szolgáltatások:
• A rendezvény pénzügyi részének koordinálása (díjak
beszedése, elszámolás),
• Meghívók elkészítése, kiküldése,
• Étkezés biztosítása (állófogadás), - egyeztetés alapján
vállalkozók keresése,
• Zenei program szervezése (dj, zenekar, stb.),
• Ajándéktárgyak-emléktárgyak készítése (póló, bögre, stb.) a
találkozóra érkezőknek, oktatóknak,
• Papíralapú évkönyv elkészítése.
Ha felkeltette érdeklődését ez a lehetőség, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot Alma Mater referensünkkel az alábbi elérhetőségek
egyikén.
Schwimmer-Tóth Tímea - SZTE Alma Mater referens
Szeged, Honvéd tér 6.
Tel: 62/54-4775
info@sztealmamater.hu
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„Csokoládé és bormustra” Dr. Gyimes Ernővel
Mi vezette a Szegedi Tudományegyetemre, az élelmiszermérnöki
pályára?
Általános iskolás koromtól alapvetően vegyész szerettem volna
lenni, de ez nem sikerült. A ’70-es években Magyarországon és
a világban a vegyipar egy nagyon perspektivikus terület volt, és
engem nagyon érdekelt mindenféle vonatkozásában. Végül nem
sikerült ez a pályaválasztás és mondhatni véletlenül kerültem
Székesfehérvárra egy élelmiszeripari szakközépiskolába, ahol
meg is pecsételődött a sorsom, mert annyira megszerettem ezt
a dolgot.
Eredetileg gabonafeldolgozással kezdtem el foglalkozni,
ahonnan már mondhatjuk azt, hogy szinte egyenes volt az
út, mert felvételiztem az akkor még Szegedi Élelmiszeripari
Főiskolának nevezett jogelőd intézménybe. A végzés évében az
akkori tanszékvezető, Huszka tanár úr, aki azóta sajnos már nincs
köztünk és Véha tanár úr, aki a mostani intézetvezető, felajánlott
egy lehetőséget.
Egy gyesre menő kolléga helyettesítését ajánlották fel egy évre,
aztán behívtak katonának. Végzés után ez a kolléganő a második
gyermekáldással ismét elment gyesre, én ismét visszajöttem
helyettesítő tanszéki mérnöknek és itt ragadtam. Elvégeztem
munka mellett az egyetemet, Phd-ztam és tulajdonképpen úgy
vagyok az SZTE oktatója, hogy hallgatója is voltam. Az Alma
Mater-hez úgy is csatlakoztam, mint volt hallgató, mert úgy
gondolom, hogy ez legalább olyan erős kötöttséget ad, mint az
oktatói lét.
Mint minden területen, az élelmiszeriparban is kell igazodni a
változó igényekhez. Melyek a legfontosabb változások az Ön
számára a kezdetektől?
Nagyon sok dolog változott. Kezdjük azzal, hogy amikor mi
tanultuk azt élelmiszer feldolgozás technológiáját, és amikor
elkezdtem dolgozni, akkor Magyarországot egészen másfajta
berendezkedés jellemezte: nagyon erős élelmiszeriparral
rendelkező ország voltunk. Ez az ipar jelentős részben átalakult
ismert és kevésbé ismert okok miatt.
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De nemcsak Magyarországon, az egész világon átalakult az
élelmiszeripar, amihez nyilván alkalmazkodni kellet. Például
a nagyüzemi feldolgozás-technológiák egy része átalakult
kisüzemivé, hiszen a nagyvállalatok egy része hazánkban meg
is szűnt. Az összes cukorgyár megszüntette a tevékenységét, de
ugyanígy mondhatnám a malomipart, hiszen a 90-es években
közel 150 malom volt az országban. Ez a szám drasztikusan
lecsökkent, az igaz viszont, hogy az üzemméret megnövekedett,
így jóval koncentráltabban folyik a termelés.
Az egyik fő szakterületem, „a magyar édesipari vállalkozások”
a 90-es évekbeli rendszerváltás utáni privatizációval szinte
megszűnt. Értelemszerűen oktatóként erre reagálni kell.

A SZTE Mérnöki Kar docense Dr.
Gyimes Ernő a vegyészi pályára
készült, de szerencsésnek mondhatjuk,
amiért végül letért erről az útról.
Azaz talán nem is teljesen, hiszen
élelmiszermérnökként
számos
tudományterületbe van lehetősége
„belekóstólni”. A kóstolni majdnem
szó szerint értendő, hiszen számos
édesipari
termékkel kapcsolatos
kutatás fűződik a nevéhez, mint például
a csokoládéé és egy különleges
„desszerté”, a jégboré.

Én azt szoktam mondani, hogy nem elég a
hallgatókat biztatni az élethosszig tartó
tanulásra, ez az oktatókra ugyanúgy kell, hogy
vonatkozzon.
Számos külföldi tanulmányúton vett részt. Mi illeszthető át a
hazai tevékenységébe a tapasztaltakból?
Rengeteg dolog. Nagyon szerencsés vagyok, amiért ennyi külföldi
út van a hátam mögött, amiket egyébként pályázati forrásból
hajtottam végre egyénileg vagy kollektívával együtt.
Tapasztalatok szempontjából nemcsak az USA-béli tanulmányok
számítanak, mert ugyanolyan fontos egy balkáni vagy egy másik
kelet-európai egyetemen szerzett információ, ha azt az ember
a saját munkájába bele tudja illeszteni. A jó példákat össze kell
gyűjteni és megvalósítani.

Például azt a nyitottságot, ami a legtöbb
nyugat-európai egyetemre jellemző, hogy az
oktató és a hallgató között jó értelemben vett
partnerségi viszony alakuljon ki.
Ki kell használni azt, hogy ha a hallgatók szeretnek az adott
intézményben lenni, akkor ők szívesen emlékeznek vissza arra,
hogy az volt az ő Alma Materük.

Mit hoz a jövő?
Örvendetes módon a karra jelentkező
külföldi hallgatók száma növekszik, akár a
mi karunk, akár az egyetem, akár az ország
vonatkozásában beszélünk.
Az egyik kutatási terület, amit továbbra is
szeretnék vinni, az élelmiszer feldolgozásának területéhez kapcsolódna azzal a céllal,
hogy ezen a területen fel tudjunk kerülni a
világ kutatási térképére.

Csokoládé
Mit kutat, aki a csokoládét kutatja?
Talán onnan kezdeném, hogy nem minden
csokoládé, ami annak látszik. A csokoládéban
természetes formában található a kakaóvaj,
annak minden előnyös tulajdonságával. A
kakaóvaj azonban egy drága termék, mindig
is a drága zsiradékok közé tartozott, és
mindig is megvolt a törekvés arra, hogy
ezt a zsiradékot egy kicsit olcsóbbá tegyük.
Modern zsírkémiai eljárásokkal ezt meg lehet
tenni, magyarul a csokira megszólalásig
hasonlító termékeket lehet előállítani.
A 2000-es évek elejétől megváltozott
a magyar fogyasztók vásárlási trendje.
Az említett termékek fogyasztási aránya
egy darabig meredeken emelkedett, jóval
elhaladt a valódi csokoládékétól, és pontosan
az olyan kritikus hangok miatt, amelyeket én
is képviselek, változott meg a trend, kerültek
egyre inkább előtérbe a valódi csokoládéból
készült termékek.
Mi valódi csokoládéval kapcsolatos
kutatásokat végzünk. Egyrészt az élettanilag
fontos összetevők között az antioxidáns
tartalmat nézzük, azt hogy különböző típusú,
kakaótartalmú csokoládétermékekben az
antioxidáns anyagok hogyan mutathatók
ki, mekkora a kimutatás biztonsága, mi
változtatja meg az antioxidáns tartalmat.
A kutatóegyetemi TÁMOP pályázatban
kezdtünk el ezzel foglalkozni, és jó néhány
publikáció, szakdolgozat, TDK készült belőle.
A kutatás másik része gyakorlatilag a
csokigyártás technológiával kapcsolatos,
s harmadik pedig olyan ízesítő anyagoknak
a használatával, kombinációival, amelyek
redukált cukortartalmat eredményeznek.

Milyen csokoládét érdemes vásárolni? Csak a 70%
kakaótartalmút?
Én arra biztatnék mindenkit, hogy valódi csokoládét vegyen. Hogy
étcsokoládét vagy tejcsokoládét? Az emberek egy jelentős része
természetéből fakadóan az édes ízt szereti, persze azt is hozzá
kell tenni, hogy az embernek az ízlése tudatosan változtatható,
alakítható. Ha valaki nem kedveli az étcsokoládét, de elkezd
fogyasztani a tejcsokoládénál magasabb kakaóanyag tartalmú
étcsokit, megszokja, aztán még magasabb kakaóanyag tartalmú
csokoládét eszik és azt is megszokja, esetleg eljut odáig, hogy
egy 70-75%-os csokit is kedvelni fog. Ha nem, akkor nem szabad
erőltetni, mert ezek mégis olyan termékek, amelyeket azért kell
fogyasztani, mert az embernek pozitív gasztronómiai élményt
is nyújtanak, viszont az biztos, hogy magasabb kakaóanyag
tartalmú csoki magasabb antioxidáns hatással rendelkezik.

valaki azonban teljesen átlagos életmódot folytat, amit sajnos
többnyire az irodai dolgozók folytatnak, akkor egyharmad tábla
már kellően sok antioxidánst is tartalmaz, de még nem olyan sok
az energiatartalma, hogy azt a normál étkezésbe ne lehessen
beiktatni. Arra szavazok tehát, hogy 30 gramm csoki nem lehet
probléma.
Jégbor

Én elég elvetemült csokifogyasztó vagyok, de
egy 99 %-os kakaótartalmút azért az ember
nem olyan lelkesedéssel eszik, mint a 60-70%-os
fajtát.
Érdemes megnézni a terméken az összetevőket, ugyanis ha
betartják a gyártók az előírásokat, akkor csökkenő mennyiségi
sorrendben kell azokat feltüntetni. Ha úgy kezdődik a sor,
hogy cukor, akkor a termék legnagyobb mennyiségben cukrot
tartalmaz.
Mennyi csokoládét érdemes naponta fogyasztani?

Csokifogyasztásból az alapvető mértékegység
az „ameddig van”.
A csokinak egy jelentős része – ezzel szoktam riogatni
azokat, akik számolják a kalóriát – nagyjából a 30%-a zsiradék,
tehát egy 100 grammos tábla 30 gramm zsírt tartalmaz, ami
300 egynéhány kilokalória zsiradékot jelent számunkra. Ha
valaki megeszik egy tábla csokit naponta, de napjában fut,
biciklizik, sétál, vagy bármilyen testmozgással lemozogja ezt az
energiamennyiséget, akkor nem fog elhízni ettől a ténytől. Ha

Mi volt a cél a jégbor mintaüzem létrehozásával?
Mindig az az elsődleges, hogy legyen valamire kereslet. Szükség
van innovatív gondolkodásra, kell egy olyan ember, mint Dr.
Sümegi József, a Keller Kft. vezetője, akinek van egy nagyon szép
pincészete, de úgy gondolja, hogy a hagyományos borokkal már
nincs fejlődési lehetőség.
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A piacon a nagyon édes borokat általában nem keresik, kivéve
a jégbort, amit 0,35-ös térfogatú palackba töltenek. Egy ilyen
palack akár az 1000 dollárt is elérheti, ami a legjobb évjáratú,
leghíresebb francia borokkal vetekszik. Miért ilyen drága? Azért,
mert viszonylag keveset lehet belőle előállítani. A készítése úgy
kezdődik, hogy fennhagyják a tőkén a szőlőt az első fagyokig és
akkor szüretelik.

Ahhoz, hogy igazán jó legyen a must, a bor a
kitermelése a szőlőszemekből, éjszaka kell
szüretelni, Holdtöltekor, fagyott állapotban
(ma már nincs szükség a Holdtöltére, hiszen
lámpákkal is elérhető a világosság).
Ez törvényi előírás és a bor minőségét is befolyásolja. A
fajtakérdés nagyjából adott volt, de ki kellett választani, hogy
melyik adja igazán jól a minőséget, van-e esetleg alternatív
lehetőség a jégbor készítésében, mi az érés dinamikája, és adott
szőlőtermő területen adott fajtánál melyik az, amelyiket érdemes
meghagyni jégbornak. Tulajdonképpen mi ezekkel kapcsolatban
adtunk kutatási támogatást a közös pályázat keretein belül.

A mintaüzem, a kutatások mennyire elérhetők a hallgatók
számára?
Az előbb említett munkába az oktató kollégákon kívül
hallgatók is be voltak vonva. Bizonyos részterületeket vizsgáltak
szakdolgozat készítésük során. A céggel azóta is folyamatos
kapcsolatban állunk, mennek hozzájuk gyakorlatra, közös
publikáció készül. Most is arról beszéltünk, hogy a következő
időszakban hallgatókat viszünk hozzájuk gyárlátogatásra. Ha az
akadémiai és a vállalkozói szféra megtalálja egymással a hangot
és a kölcsönös, előnyökön alapuló kapcsolat kialakul, akkor
az gyümölcsöző mindkettőjük számára, hiszen mi tudunk egy
megvalósult innovációs eredménnyel szolgálni, a cégnek pedig
reklám az, hogy ezt a munkát az SZTE-vel közösen végezte.
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Újabb időkapszulákat
gyűjtöttaz SZTE Alma Mater
Az öregdiák szervezet időkapszulás szolgáltatását idén is
minden végzett hallgató igénybe vehette a diplomaátadó
ünnepségeken (vagy esetleg otthonában, honlapunk
segítségével), ahol kézhez kapta Alma Mater mappáját, benne
egy „űrlappal”, melyet időkapszulánkba dobhatott be, ami
tavaly egy hatalmas földgömb volt, idén pedig egy nagyméretű
talár sapka alakú doboz.
A szóban forgó üzenetet - melyet az SZTE Alma Mater
szervezet megőriz – írója 5 év múlva kapja majd meg e-mailben, így felidézheti hogyan képzelte el az egyetem utáni éveket,
milyen álmokkal és tervekkel zárta le ezt a nehéz, ám annál
boldogabb időszakot. Az időkapszulás űrlap kitöltésére persze
nem csupán a frissdiplomásoknak van lehetősége: a volt
SZTE-s öregdiákok évfolyamtalálkozójukon írhatnak üzenetet, a
beiratkozó elsőévesek pedig szintén üzenhetnek 5 évvel későbbi,
végzős önmaguknak. Az SZTE Alma Mater a tavalyi évhez
hasonlóan idén is nyereményjátékot szervezett időkapszulás
kezdeményezéséhez kapcsolódóan: 2014-ben az időkapszulát
kitöltők között három egész évre szóló JATE belépőt sorsoltak ki.
Válogatás az időkapszulába írt sorokból:
„Az egyetemen megszerzett tudásod, munkatapasztalatod,
kapcsolatrendszered, és nem utolsó sorban az életre szóló
barátságok fognak hozzásegíteni az adódó nehézségek
megoldásához. Becsüld meg a saját, és mások értékeit és
mindig nézz előre!”
„Maradj ilyen jóképű, mint most!”
„Kedves Zsolt! Gratulálok feleségedhez, első gyermekedhez,
és új lakásodhoz, sok sikert ahhoz, hogy igazgató lettél! Üdv.”
„Live more!”

Az időkapszula virtuális formáját elérhetik ITT,
melyet bejelentkezés után tudnak kitölteni, ha egy
kis időutazásra vágynak.

Kornai János professzor az életművét
méltató egyetemi kurzust tisztelte
meg, és többek között arról szólt,
hogy szükség van tandíjra a magyar
felsőoktatásban, hiszen abból például
maguk az egyetemek is fejlesztéseket
hajthatnak végre.

A
2013/2014-es
tanév
második
szemeszterében Kornai János munkásságát
feldolgozó kurzuson vehettek részt az
érdeklődők az SZTE Gazdaságtudományi
Karán. A vezető hazai közgazdászok
közreműködésével
megvalósuló
előadássorozat célja, hogy korunk egyik
legnagyobb
közgazdász
tudósának
életművével ismertesse meg a résztvevőket.
A kurzust előadásával egy alkalommal
Kornai professzor úr is megtisztelte.
Kornai János volt az SZTE GTK és az SZTE
GTK Doktori Iskolájának vendége 2014. május
8-án. A Kornai kurzus sorozat tetőpontja
volt a „közgazdaságtan élő legendájaként”
tisztelt, 86 esztendős professzor látogatása,
akivel a GTK aulájában Farkas Zoltán, a Heti
Világgazdaság főmunkatársa beszélgetett.
Kornai János a rendezvényen az SZTE
Gazdaságtudományi Kar hallgatói által
feltett kérdéseket válaszolta meg.

Az szte gtk vendége volt a közgazdaságtan
“élő legendája”
Észak-Korea, az egykori kommunizmus egyetlen mai maradványa
Elsőként közgazdasági elméleti kérdések kerültek terítékre, és
Kornai János többek között vázolta, hogy annak idején marxistaként
indult, majd határozottan szakított ezzel az irányzattal. Második
„szerelme” a neoklasszikus elmélet volt, majd néhány évet
követően ennek a kritikusává vált. A neoklasszikus elmélet
gyengéiről írt Anti-Equilibrium című művében, mely komoly
visszhangot váltott ki, és sokakra nagy hatást gyakorolt.
A folytatásban a világgazdaság aktualitásait elemezte a
professzor. Ázsiából indulva Észak-Korea modelljét egyedülálló
kísérletnek nevezte, az egykori kommunista rendszer egyetlen
mai maradványának. A szinte teljesen bezárkózott országról aligalig áll információ a szakemberek, az elemzők rendelkezésére. Így
– mondta – teljesen bizonytalan minden jóslat arra vonatkozóan,
hogy meddig tartható fenn egy ilyen struktúra, egy ilyen
gazdaság: lehet, hogy három év múlva összeomlik, de az sem
zárható ki, hogy csak ötven esztendő múlva, így analógiák alapján
is felelőtlenség lenne bármit előrevetíteni. – A sztálinizmus idején,
az internet előtti korszakban drótsövénnyel még körül lehetett
keríteni egy országot, az izolálás mellett akármeddig mehetett
a brutális elnyomás. Ennek az úttörő kísérletnek a fő kérdése,
hogy ma, amikor csak részben lehet például megakadályozni
a dél-koreai televíziók besugárzását, vételét, elegendő lesz-e a
fennmaradáshoz a brutális represszió – fogalmazott.
Totalitárius Kína kapitalista gazdasággal
Kínát már sokkal nyitottabb, kutathatóbb, mégis sajátságos
képződményként ábrázolta. Azt mondta, ebben az iszonyatosan
nagy országban a komoly történelmi múlt máig hat, és Kínával
kapcsolatban is sántít bármiféle analógia. A jövőre nézve
szintén nehéz jósolni, ugyanakkor alternatívákat fel lehet
állítani azzal kapcsolatban, meddig tartható fenn a csodaszerű
fejlődés, meddig tudja megtartani meghatározó gazdasági
szerepét. –Kína egy egyedülálló kombinációja a diktatórikus,

totalitárius, monopolisztikus politikai rendszernek és a kapitalista
gazdaságnak. A magát kommunistának nevező párt messze
áll a Lenin-féle kommunistáktól, ha lenne Internacionálé, ki is
zárnák onnan, hiszen a kommunisták fő célja a kapitalizmus
felszámolása volt. Eközben a Kínai Kommunista Párt jóban
van a kapitalizmussal, építi, és hasznot húz belőle. Az ország
gazdasága szabályos kapitalizmus külföldi és belföldi tőkével,
a kis vállalatoktól az óriáscégekig minden megtalálható itt,
a magánszektor mellett pedig szocialista maradványként
fennmaradt a rendszeresen veszteséget termelő jelentős
állami szektor. A jelentős beruházási hányadot csak diktatórikus
módszerekkel, a bérek visszaszorításával tudják elérni. A
versenyképes kínai termékek ára, hogy nincs komoly nyugdíj- és
egészségügyi rendszerük, és alacsonyan tartják a béreket. Ez a
szisztéma azonban nem tartható sokáig. Kínának szüksége van sok
jók képzett szakemberre, akiknek egészségügy, nyugdíj, oktatás
kell. Ahogy a jelenlegi felhalmozási hányad visszaesik, felgyorsul
a kínai gazdaság már most is érezhető lassuló tendenciája, és
egyre több helyen tör majd felszínre az elégedetlenség – jósolta.
Hozzáfűzte, az elégedetlenségi mozgalmakat ma elfojtják,
a rendszer egyre szigorodik, a demokratizálódás jelei nem
figyelhetők meg. A perspektívák között a még nagyobb szigort,
a nacionalista expanzív hatalommá válást, illetve harmadikként a
diktatúra fellazulását, az esetleges széthullást, végül optimista
forgatókönyvként a lassú puhulást jelölte meg.
Európai Unió: széthullás vagy erősödő összefogás?
Áttérve Európára, Kornai János éles különbséget tett a
reguláció és a központosítás között. A gazdasági reguláció
– szögezte le – megenged ugyan bizonyos szabályozást,
korlátozásokat az állam részéről, ám – fékekkel, korlátokkal
együtt – nem akadályozza meg a piaci versenyt. A reguláció
– melynek a válság 2008-as kirobbanásának következtében
is sok híve van Nyugaton – a gazdaság mellett mással nem
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foglalkozik. Az állami központosítás viszont nem a verseny és a
monopolhelyzet egymáshoz való viszonyáról szól. Itt a központ
egyszerre gyakorolja a politikai, társadalmi, gazdasági irányítást,
a hierarchikus piramisrendszerben minden szint a felette lévőtől
függ, a központosítás a gazdaság mellett más területeket is áthat,
például az oktatást, az egészségügyet. Kornai János kiemelte,
nagyon érzékeny a központosításra, és nem támogatja azt. Így
például nem tartja jó iránynak az Európai Unió tekintetében,
hogy Brüsszel meg akarja mondani, mekkora legyen az uborka
vagy éppen a tyúktartó ketrec. Ha egy bürokrácia kiépül,
lépésről lépésre tovább finomítja magát, ami végül is jelentős
veszély – figyelmeztetett, hozzátéve, helytelen tendencia, hogy
Brüsszel ily módon bele kíván szólni a tagállamok mindennapi
életébe. Ugyanakkor véleménye szerint a nemzeti kormányok
sem tehetik ezt, ő maga a piac szabályozó erejében hisz. – Hadd
versenyezzenek egymással a különböző méretű uborkák, majd a
fogyasztó eldönti, melyiket vásárolja meg – illusztrálta.
A professzor szerint két erős tendencia figyelhető meg az
Európai Unión belül, melyek meghatározzák majd a jövőt.
Egyrészt a széthúzás, hiszen akadnak, akik túl szorosnak érzik
a gyeplőt, és kicsinek a nemzeti mozgásteret. A felbomlás felé
mutató jelenségek mellett viszont egyértelműen érezhető az
összefogás, az összetartás is, melynek egyik mozgatórugója a
görög válságban megmutatkozó kölcsönös kisegítés lehetősége.
A jelenlegi ukrajnai események, az orosz expanzió veszélyei tovább
erősítik ezt a tendenciát. Ráadásul a történelmi és kulturális
örökség is összetartó erő, a kontinens lakóinak többsége ugyanis
mélyen átéli európaiságát. Kornai János ezzel együtt kijelentette:
nem lehet biztonsággal megjósolni, a következő időszakban mely
erők kerekednek felül. Ő maga – mint kiderült – kritikusan, de az
összefogás és a határokon kívüli és belüli szolidaritás híve.
Javítani kell a magyar vállalkozói légkört
A magyar kormány gazdaságpolitikájával, gazdaságpolitikai
eszközeivel, azok hatékonyságával kapcsolatban nem akart állást
foglalni, hiszen – szögezte le – soha nem akart politikusi babérokra
törni, nincs politikai programja, pozíciója nem a szavazatoktól
függ, ráadásként határozott véleménye, hogy az egyetem,
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a katedra nem használható fel politikai propagandacélokra.
Értékrendjére ezzel együtt is büszke, azt nem rejti véka alá.
Azzal kapcsolatban viszont megfogalmazta véleményét, hogyan
is áll most Magyarország versenyképessége. Hangsúlyozta,
egyetért a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, Chikán
Attila és kutatócsoportja megállapításaival, a helyzet ugyan nem
katasztrofális, de összességében romlottak a pozícióink az utóbbi
időben. Vannak persze sikeres vállalataink, világcéggé növő
kezdeményezéseink is, mint például a Prezi. Ám a vállalkozói
légkör nem elég jó, ami a magyar gazdaság hibáival, elsősorban
a jogbiztonság hiányával függ össze. Versenyképessé teheti
hazánkat a szellemi termék, ehhez azonban arra van szükség,
hogy kijavítsuk az oktatással, a beruházási légkörrel és a
hitelrendszerrel kapcsolatos hibákat.
A tandíj szerepe a felsőoktatás finanszírozásában
Végezetül a felsőoktatási tandíj került terítékre. Kornai János
azonnal elárulta: ő maga határozottan tandíjpárti, hiszen azt
fontos eszköznek tartja a felsőoktatás finanszírozásában. –
Elsőként természetesen pontosan tisztázni kell, mennyibe kerül a
felsőoktatás összességében, illetve egy főre vetítve. A költségeket
pedig a tandíjnak kell fedeznie. Sőt, a tandíj tartalmazzon profitot
is, melyből a hallgatót képző, szolgáló intézmény fejleszthet! –
adott hangot véleményének. Hozzáfűzte ugyanakkor, fontos
kérdés, ki fizessen – ő maga a több párhuzamos forrás híve. Ezek

között említette elsőként a családot
(annak
teherbíró
képességéhez
mérten), majd a hallgatót, aki
egyrészt kölcsönt vehet fel (pláne,
ha olyan szakmát tanul, mely később
bizonyosan jól jövedelmező állást
biztosít neki), vagy munkát vállalva
pénzt kereshet már tanulmányai
során. A következő lehetséges
szereplők a vállalatok, melyek
előre szerződhetnek hallgatókkal,
akik a tandíj átvállalásának a
fejében meghatározott ideig náluk
dolgoznak, illetve az alapítványok, melyek
fiatalok kül- vagy belföldi tanulmányait
támogathatják. A professzor ide sorolta
az államot is, melynek szerinte – bizonyos
tanulmányi szint felett – szociális
rászorultság alapján kellene segítséget
nyújtania a tehetséges, szorgalmas,
mélyszegénységben élő vagy roma
diákoknak. Végezetül az egyetem is
szerepet vállalhat a tandíj fizetésében,
ha
rendelkezik
vagyonnal.
Kornai
János úgy összegzett: szakmánként,
országonként, régiónként változhat a
tandíj finanszírozásának megoszlása, a
lényeg, hogy ne egy szűk kör határozza
meg a helyesnek vélt irányt, hanem
sok-sok egyeztetéssel, kísérletezéssel
mozduljunk el a mai kedvezőtlen
állapotból.
SZTEinfo
Fotó: Gémes Sándor

Kornai kurzus: vezető közgazdászok előadásai a GTK-n
Az előadásokról a Kar támogatásának köszönhetően
videófelvételek készültek, az előadásokon vetített prezentációkkal
együtt megtekinthetők a Gazdaságtudományi Kar honlapján.
A kurzus tematikája:
Farkas Zoltán / Főmunkatárs Heti Világgazdaság
Elmélettörténeti kalandozások, avagy Kornai János a magyar
nyilvánosságban
Prof. Dr. Katona Tamás / SZTE Gazdaságtudományi Kar
A makrogazdaság és a modern tudpmány viszonya
Dr. Simonovits András / MTA Közgazdaság- és Regionális
Tudományi Kutatóközpontja
A gazdaság vegetatív működési modelljei Kornai munkásságában
Dr. Chikán Attila / Budapesti Corvinus Egyetem
A hiány és szerepe a rendszerváltás szellemi előkészítésében
Dr. Csillag István / Óbudai Egyetem
Kornai János szerepe a rendszerváltásban
dr. Bojár Gábor / Igazgatóság Elnök Graphisoft SE
Kornai János és az innováció
Dr.Szabó Katalin / Budapesti Corvinus Egyetem
Kornai János viszonya a kapitalizmushoz
Dr. Király Júlia / Budapesti Corvinus Egyetem
Kornai János a növekedésről - A Harmonikus vagy erőltetett
növekedés-től a Gondolatok a kapitalizmusról-ig
dr. Győrffy Dóra / Pázmány Péter Egyetem
Költségvetési korlát elmélete
Dr. Mihályi Péter / Pannon Egyetem
Kornai János Anti-Equilibrium című műve és aktualitása
Prof. Dr. Botos Katalin / SZTE Gazdaságtudományi Kar
Kornai János puha költségvetési korlát elméletének kapcsolata a
létező szocializmussal
Prof. Dr. Kornai János / Budapesti Corvinus Egyetem
Q&A (Kérdések és válaszok)
Dr. Madarász Aladár / MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpontja
Kornai János és a nagy elmélet a közgazdaságtanban

Az alkotmányozás dilemmái – bemutatták
Trócsányi László új könyvét
A SZAB-székházban ünnepélyes keretek közt mutatták be
Trócsányi László párizsi nagykövet, az SZTE Állam- és Jogtudományi
Kar professzorának könyvét, amely „Az alkotmányozás dilemmái
– alkotmányos identitás és európai integráció” címet viseli. Az
eseményen a szerző mellett beszédet mondott Martonyi János
professzor, volt külügyminiszter is.
A könyvbemutatóval egybekötött előadáson Trócsányi László
mellett meghívott vendég volt Martonyi János, az SZTE ÁJTK
Nemzetközi Magánjogi Tanszék 70. születésnapját ünneplő
egyetemi tanára, hazánk volt külügyminisztere is, aki rövid
köszöntőt is tartott.
Trócsányi László a könyve kapcsán a közjogi vitákról és az elmúlt
idők alkotmányozását érintő dilemmáiról osztott meg néhány
gondolatot. Elmondása szerint az utóbbi időszak közjogi vitáit
dilemmák formájában élte meg, melyek közé az alaptörvényt
érintő disputák is tartoznak. – Minden nagy dilemma mögött egy
intellektuális vita áll, ahol érvek és ellenérvek csapnak össze –
jelentette ki, utalva az olyan problémára, mint az abortusz és a
keresztény gyökerek hangsúlyozása. Trócsányi László beszéde
során több példát is hozott az olyan EU-beli gyakorlatokra, melyek
azonos vonásokat mutatnak a hazai megoldásokkal, bár hozzátette,
hogy a valódi dilemmákat a kontextusok sokszor elfedik.
A nagykövet a nemzeti sajátosságok (történelem, identitás)
hangsúlyozása körüli vitákról is szólt. – Magyarország vitákat
indított el az EU-ban azzal, hogy a nemzeti identitását ilyen szinten
hangsúlyozta – jelentette ki. Előadását könyvének mottójával zárta:
egy demokratikus társadalomban a problémákat intellektuális
vitákkal oldják meg.
Az előadást követő kérdésfeltevések után az előadók ünnepélyes
keretek között vehették át a részvételért járó emléklapot és az
ezüst emlékérmet.
Őszi Tamás
Fotó: Herner Donát
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Egyik legnépszerűbb képes
bejegyzésünk az 1964-es József Attila
szoboravatáshoz kapcsolódik.

Elindult a
Szegedi Egyetem Anno
a Facebookon
Szegedinek lenni jó, Szegedi egyetemistának lenni
pedig még jobb! – ez nem kétség. A Szeged Régen
oldal sikerén felbuzdulva döntöttünk úgy, hogy mi is
létrehozzuk különálló fényképes albumunkat, közösségi
kezdeményezésünket a Facebookon. Hiszen ahogy
több ezer ember kötődik Szeged városához, és szeret
régi képeket nézegetni, úgy több ezer embert érdekel a
Szegedi Tudományegyetem múltja is.
Honlapunkon az SZTE Anno menüpont alatt már található egy
nagyobb képgyűjtemény, amely szintén az SZTE épületeit, emlékeit
és életképeit vonultatja fel. Ugyanitt a Szegedi Egyetem Magazin
archív anyaga is olvasható –jubileumi számok válogatásában.
A közösségi oldal adta lehetőségeknek köszönhetően,
reményeink szerint a „Szegedi Egyetem Anno” egy olyan aktív
csoportot toboroz majd össze, akik szívesen megosztják az
egyetem alatt készült képeiket velünk és a nagyközönséggel,
vagy csak nézegetik a régmúlt fotóit, cikkeit.
A „lájkok” egyre csak gyarapodnak, mi pedig várjuk a képeket az
info@sztealmamater.hu e-mail címre, vagy szimplán az oldalon
megosztva.
Reméljük, hogy volt hallgatóink is aktívan részt vesznek majd
a szerkesztésben, és számos emlékkel, történettel segítik,
színesítik ezt a kezdeményezést!
A Szegedi Egyetem Anno: https://www.facebook.com/szteanno
A képekért nagyon hálásak vagyunk tagjainknak és az Egyetemi
Könyvtár különgyűjteményeinek és dolgozóinak!
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SZTE Alma Mater Kedvezményrendszer
és Tagsági Kártya

ód
vonalk
Az SZTE
Alma Mater regisztrált tagjai az SZTE Alma Mater Tagsági Kártya felmutatásával egyetemi kedvezményhez juthatnak a hallgatói jogviszony egyfajta meghosszabbításaként.
vonásig

Vissza

es!

érvény

A Tagsági kártya felmutatásával igénybe vehető
egyetemi kedvezmények:
SZTE Ajándékbolt – Az SZTE Ajándékboltban a 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 Füvészkert – A Tagsági Kártya tulajdonosai az SZTE
Füvészkert szolgáltatásait a mindenkori diákkedvezmények
mértékének megfelelően vehetik igénybe (jelenleg 300 Ft), kivéve
a szervezett rendezvények alkalmával, mert akkor a belépés
díjköteles, de kedvezményes!
Szegedi Csillagvizsgáló – Ingyenes belépővel várja az Alma
Mater kártyával rendelkezőket a Szegedi Csillagvizsgáló!
SZTE Sportközpont (Hattyas sor) – Az SZTE Sportközpont
szolgáltatásait a mindenkori oktatói/dolgozói kedvezmény
mértékének megfelelően veheti igénybe.
SZTE Károlyi Mihály Kollégium – A Károlyi Mihály Kollégium
vendégszobáját az Alma Mater kártya birtokosai 2.500 Ft+ ÁFA+
IFA/éjszaka áron vehetik igénybe.
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SZTE Móra Ferenc Szakkollégium – A Szakkollégium a
Tagkártyával rendelkezőknek 10% kedvezményt ad a honlapján
feltüntetett szobaáraiból, amelyet az Alma Mater által szervezett
évfolyamtalálkozók vendégei is igénybe vehetnek.

–
A
Játékdzsungel
Játszóház
Játékdzsungeles
nyereményjátékunknak
köszönhetően
minden
hónapban
öt
kisgyermek válhat egy 1 alkalmas belépő
tulajdonosává, amely kikapcsolódást biztosít
a játszóházban az év bármely szakában.

SZTE EHÖK SE Fitness Club – A Tagkártya tulajdonosai
kedvezményes, 3000 forintos áron vásárolhatnak havi belépőt,
mely magába foglalja a konditerem használatát és a különböző
edzéseket is. Ezen kívül tagjaink minden hónapban játszhatnak
EHÖK SE Nyereményjátékunkon.

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.

SZTE Klebelsberg Könyvtárban – Kedvezményes 1000 Ftos áron lehet beiratkozni, amellyel biztosított a kölcsönzési
lehetőség, a beérkezett tagdíjakat pedig a könyvtári állomány
gyarapítására fordítják.

Boci Tejivó – A tagkártya felmutatói a
mindenkori diákkedvezménynek (jelenleg
10%) megfelelő engedményt kapnak a
Tejivóban kapható ételekből és italokból,
valamint tagjaink havonta nyerhetnek tőlük
nyereményjátékunkon.

Egyéb kedvezmények SZTE Alma Mater tagkártyával:
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.
START UP Fitness és Jóga Stúdió - Az SZTE Alma Mater
tagkártyával rendelkező tagjai részére a stúdió ún. Törzsvendég
kedvezményt biztosít 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).

A
Bisztró
Irinyi
Bisztró
kávékülönlegességeiből
és
elvihető
krémleveseiből
jelentős
kedvezményt
kapnak a helyszínre látogató Alma
Mater
kártyatulajdonosok.
Tagjaink
minden
hónapban
játszhatnak
közös
nyereményjátékunkon.
Móra Ferenc Múzeum - A Móra Ferenc
Múzeumba
látogatók
Alma
Mater
kártyájukat felmutatva mindenkori 20%-os
kedvezménnyel tekinthetik meg a múzeum
állandó kiállításait.
Tiszaparti Élmény és Kalandpark – 2014
nyarától a park 10% kedvezménnyel
látogatható az Alma Mater tagkártyával
rendelkezők számára.

