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A Nobel-díjas tudóst születésnapi évfordulója
alkalmából ajándékozta meg az SZTE rektora és
kancellárja.

Megkoszorúzta hétfőn a rektori hivatal lépcsőjén álló Szent-Györgyi Albert-
szobrot Szabó Gábor rektor és Fendler Judit kancellár a Nobel-díjas tudós
születésnapi évfordulója alkalmából. A paprikával díszített koszorú mellé a
rektor beszédében azt a Szent-Györgyi-idézetet fűzte, amely szerinte a
társadalmi kérdésekben is hasznos eljárást ír le: „A tudományos módszer
lényege, hogy a problémákat mint problémákat kezeli, így keresi a legjobb
megoldást, előítéletek és sovinizmus nélkül. Nem azt kérdezzük, hogy kinek
van igaza, hanem azt, hogy mi az igazság."
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Témák: évforduló  koszorúzás  Szeged  szobor  SZTE

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

 

Paprikás koszorút kapott Szent-Györgyi Albert - GALÉRIA. Fotó: Karnok Csaba
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