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Kiadja az Egyetem Rektora 

A T A R T A L O M B Ó L : 

Az oktatói 
véleményezésről 11. oldal 

A tankönyvkiadás 
anomáliái 14. oldal 

Az automatából jön a pénz!? 
avagy 
az Agrobank ajánlata 16. oldal 

Doktoranduszképzés '93/94.. . 17. oldal 

„hogy a hallgatók együttgondolkodjanak velem" 
Dr. Szabad János, az Orvosi Biológiai Intézet új vezetője 

Március elsején Göncz Árpád államfő egyetemi tanárokat nevezett ki a Parlamentben, akik 
között hatan egyetemünk oktatói. Másnap közülük háromnak dr. Fráter Loránd rektor inté-
zetvezetői megbízást adott át. 
Lapunkban folyamatosan bemutatjuk valamennyi kinevezettet, elsőként dr. SZABAD 
JÁNOST, aki az Orvosi Biológiai Intézet élére került. 

Szabad János biológusként 
végzett a JATE-én 1969-ben, 
majd az ezt követő két évben a 
Biofizikai Tanszéken tanított, 
többek között orvostanhallgató-
kat is. 1972-ben doktorált bio-
fizikából, de a következő évtől 
kezdve fejlődésgenetikával kez-
dett el foglalkozni. Időközben 
munkahelyet is változtatott és 
az MTA Biológiai Központjá-
ban folytatta kutatásait. Innen-
től kezdve több évet töltött kül-
földön. Először 1975/76-ban 
egy évet Zürichben; 1980/81-
ben másfél évet Irvine-ban (Dél-Kalifornia); 
hazatérése után 1982-ben pedig megszerzi a 
kandidátusi fokozatot fejlődésgenetikából. 
1982-84 között genetikát tanít a KLTE-en; 

1982-től címzetes docens a 
JATE-n. 1985-ben fél évet 
Tübingenben tölt; 1988-89-ben 
Salt Laké City-ben dolgozik; 
1990-ben a tudomány doktora 
lesz. 

A Magyar Genetikusok 
Egyesületének főtitkára, a 
SZAB Genetikai Munkabizott-
ságának titkára, két európai 
kongresszus és a II. Magyar 
Genetikai Kongresszus egyik 
szervezője. 

Ha szabad a professzort 
idézni „kokettál az egész világ-

gal", de mégis úgy tűnik a tucatnyi szakdol-
gozójára és a keze alatt doktorált 6 tanítvá-
nyára a legbüszkébb. 

- A kérdéseket egy megállapítással kell 
kezdenem: Ön meglepte a hallgatókat. Hallottam, 
mikor hitetlenkedve mesélték egymásnak, hogy az 
óráin írásban megkapták az előadás anyagát és 

kíváncsian várják meddig tart Önben a 
„lelkesedés"? 

- Ez minden órán így lesz, mert az a leg-
főbb célom, hogy a hallgatók együtt gondolkoz-
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zanak velem, hogy pontosan értsék miért is ke
rült elő a kérdés. Az általam kiosztott vázlaton 
először is van egy rövid összegzés, majd fel 
van sorolva, hogy milyen kérdéseken megyünk 
végig az órán, a végén pedig az egész órai 
anyag lényege és a felhasznált irodalom.

Azért tartom ezt a fajta módszert célraveze
tőnek, mert én 24 évig kutatóként éltem az éle
tem és világosan láttam, hogy a kérdések ho
gyan fogalmazódnak meg. Ha valaki azt megér
ti, mi miért van így, mi miért hibásodik meg, 
tudja a választ is. Tehát rendkívül fontos magá
nak a kérdésnek a megértése, ez vezet el a dol
gok belső logikájához. Ha ezt a hallgató előre 
leírva megkapja, az órán nem a körmöléssel 
megy el az ideje, tudja követni a gondolatmene
tet. Azért gépelem szellősen a szöveget, ha bár
mi megjegyzésük, kiegészíteni valójuk van, oda 
tudják írni. A vázlatokat önköltségi áron 15 
vagy 20 Ft-ért vásárolhatják meg a hallgatók, 
attól függően hány oldalról van szó. Tervezem, 
hogy az egészet megírom majd jegyzet formájá
ban, mert e pillanatban se végleges jegyzet, s 
tankönyv nincs, amiből tanulni lehetne. Persze 
az igazi az lenne, ha mindenki tudna angolul, 
mert angol nyelven jó könyvek vannak. Össze
sen 6 ilyen könyvből áll össze a kurzus.

Az óráimon egyébként könyvekből kifényké
pezett diákat is bemutatok, melyekről másolat 
készül és ezt szintén megkapja az órán a hallga
tó.

-  Tervez-e egyéb változásokat az oktatás terüle
tén?

-  Nálam nem lesz az előadás anyagából de
monstráció, mert a hallgatónak heti két órája 
van arra előadásonként, hogy valamit megtanul
hasson. Mivel felnőtt emberekként kezelem 
őket, rájuk bízom, hogy mikor, s mi módon ta
nulják meg az anyagot. Ez az ő dolguk, nekem 
nem kötelességem ezt számonkérni évközben, 
majd a vizsgán! Ellenben az előadások végén 
írásban kérdéseket adok ki az aznapi témával 
kapcsolatban, melyekre az adott választ a kö
vetkező alkalommal összeszedem. Egyáltalán 
nem érdekel, hogy ki milyen segédeszközöket 
vesz igénybe a válaszokhoz, hisz ha csak lemá
solja valakiéről, saját magát csapja be. Tehát a 
kollégáimmal ezeket a válaszokat átbogarásszuk
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és kiértékeljük, majd rendezünk ebből egy ver
senyt. Akik a legjobban szerepeltek azoknak 
megajánlom az ötöst, meg sem kell jelenniük. 
De lesznek egyéb jutalmak is.

-  Érdeklődve a hallgatóktól, eddig túl sok jó t  
nem hallottam az intézetben zajló gyakorlatokról. 
Hogyan kíván ezen javítani?

-  Én igazi gyakorlatokat szeretnénk bevezet
ni, ahol a hallgatónak valamilyen kézzel fogha
tó feladata lesz és a végén eredményt kell fel
mutatnia. Tehát meg kell valamit mérnie, meg 
kell tanulnia alkalmazni az eszközöket és a 
többi. Fontos, hogy megtanuljon magáról is va
lamit kimutatni, természetesen molekuláris 
módszerekkel.

Amit még újításként tervezek, hogy egy hé
ten csak egyfajta gyakorlat lesz. Ezért egy vagy 
két munkatárs lesz a felelős és az lesz a cél, 
hogy az ő hatáskörébe eső gyakorlatokat né
hány hét alatt fejezze be. A többi idejét töltse a 
kutató laboratórumban. Számomra ugyanis leg
alább olyan fontos a kutatás, mint az oktatás. 
Ráadásul a kutatólabor arra is kiváló lehetőség, 
hogy a hallgatót bevonjuk a kutató munkába.

Ami pedig az egyéb terveimet illeti, elsősor
ban az intézetet szeretném felszerelni, hisz itt 
akarom folytatni az SZBK-ban elkezdett kutatá
saimat. Mielőbb egyfajta műhelynek kell itt ki
alakulnia, egy olyan támaszpontnak ahová a 
többi intézetek munkatársai is segítségért for
dulhatnak.

-  Tervezi-e, hogy a régi munkatársai közül ku
tatókat hoz az intézetbe?

-  Természetesen annál is inkább, mert nem 
szeretném azt a 10 éves munkámat elveszíteni, 
amit ezekkel az emberekkel kezdtem. Mihelyt 
megteremtődik annak a feltétele, hogy ők ide 
jöhessenek, ez megtörténik.

Az intézet beindításában számítok az 
egyetem segítségére, természetesen vannak pá
lyázataink, amelyek eredményes kutató mun
kánkat fogják segíteni. De vannnak nemzetközi 
nyertes pályázataink is, melyek lehetővé teszik 
azt, hogy folytathassuk kokettálásunkat az 
egész világgal.

Közel Anita



Az egyetemi tanári kinevezésre pályázók bemutatkozó előadása

Pályázó előadó Cím
ideje

Előadás
helye

Évfolyam

Ideg- és Elmegyógyászati Klinika
dr. Janka Zoltán Organicus mentális zavarok III. 22. 10-10.50 Új klinika tanterem V.
dr. Járdánházy Tamás lsehaemiás cerebrovascularis megbetegedések III. 22. 11-11.50 Új klinika tanterem V.
dr. Vécsei László Fejfájás III. 24. 13-13.50 Új klinika tanterem V.

dr. Engelhardt József Idegrendszeri demyelinisatiós kórképek III. 29. 10-10.50 Új klinika tanterem V.

Igazságügyi Orvostani Intézet 
dr. Kósa Ferenc Személyazonosítás csontvázlelet alapján III. 25. 9-9.50 Anatómiai Int. tanterem V.
dr. Balogh István Bevezetés az igazságügyi toxicológiai 

vizsgálatokba, a mérgezés bizonyítása
III. 26. 8-8.50 Anatómiai Int. tanterem V.

dr. Nagy László Az igazságügyi orvosszakértő élőszemély 
vizsgálatokról általában

III. 26. 9-9.50 Anatómiai Int. tanterem V.

Szemészeti Klinika 
dr. Hammer Helga Uveitiszek III. 24. 10-10.50 Szemészeti KI. tanterem V.
dr. Kolozsvári Lajos Retina betegségek III. 24. 11-11.50 Szemészeti KI. tanterem V.

Pathológiai Intézet ÍN
dr. Szepesházy Károly A központi idegrendszer vascularis 

megbetegedései
III. 16. 8-8.50 Pathológiai Int. III. <

c?

dr. Kovács Gyula A központi idegrendszer vírusos és 
bakteriális betegségei (meningitisekkel együtt)

III. 23. 8-8.50 Anatómiai Int. Tanterem III.
C/l

Folytatás a következő oldalon

SZOTE NAPLÓ



Pályázó előadó Cím Előadás Évfolyam ftK,4***>
ideje helye ô

dr. Iványi Béla A központi idegrendszer demyelinizációs és III. 30. 8-8.50 Anatómiai Int. III.
degeneratív betegségei Cf>

dr. Mikó Tivadar Leucaemia III. 30. 9-9.50 Anatómiai Int. tanterem III.

Anatómiai Intézet 
dr. Liposits Zsolt Máj III. 26. 10-10.50 Anatómiai Int. tanterem I.

Számítástechnikai Központ
dr. Hantos Zoltán Az o rv o si-b io ló g ia i m érési adatok  

számítógépes gyűjtése és feldolgozása
III. 23 . 9 -9 .5 0 O ktatási É pü le t tanterem I.

Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika
dr. Gellén János A női klimaktérium III. 25. 9-9.50 Szülészeti KI. tanterem IV.

Fogászati- és Szájsebészeti Klinika
dr. Fazekas András A temporomandibularis izületi szindróma 

pathológiája
III. 25. 8-8.50 Fogászati KI. tanterem IV.

Főiskolai Kar 
(Főiskolai tanári címre) C/5
Ápolási tanszékvezető

Ápolói magatartás
o

dr. Helembai Kornélia III. 23. 14-15.30 Főiskola (Temesvári krt. 21.) II. H
m

O x
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PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENY MEGHIRDETÉSE
Ez év november 20-án lesz dr. Ábrahám Ambrus akadémikus, a József Attila Tudományegyetem 
volt tanszékvezető professzora születésének 100. évfordulója. A külföldön is elismert neurohiszto- 
lógus kutató centenáriumának megünneplése november 19-én egész napos ünnepségsorozat kereté
ben történik. Az események szervezését és lebonyolítását egy kuratórium intézi.

Az ünnepségsorozathoz kapcsolódva meghirdetem az

Ábrahám Ambrus neurohisztológiai tanulmányi versenyt.

Pályázatot nyújthatnak be a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem, a Kossuth Lajos Tudományegyetem, a Jannus Pannonius Tudományegyetem és a József 
Attila Tudományegyetem hallgatói.

Pályázni lehet a neurohisztológia témaköréből egyénileg, vagy teamben készített dolgozatokkal.
A pályázók maximum 25 oldal terjedelmű dolgozatot nyújthatnak be. A terjedelem magában 

foglalja a mellékleteket (fényképtáblákat, táblázatokat, irodalomjegyzéket) is. A szöveges rész 
szabvány nagysága: egy oldalon 25 sor, 1 sor 60 karakter.

A kéziratot jeligével kell benyújtani, mellékelve ugyancsak jeligével feltüntetett zárt borítékban 
a szerző(k) nevét, az egyetem és tanszék (intézet) megnevezését, a szakvezető vagy konzulens 
nevét és beosztását.

A pályázatokat a következő címre kell megküldeni: dr. Farkas Gyula tszv.egy.tanár, JATE 
Embertani Tanszéke, 6701 Szeged,Pf.: 660.

Benyújtási határidő: 1993. július 31.
Minden pályázónak lehetősége lesz eredményeit az 1993.november 19-én de. 9 órakor, a JATE 

TTK előadótermében tartandó előadóülésen 15 perces előadás keretében bemutatni.
A kéziratokat három tagú szakértői bizottság fogja elbírálni és értékelni. Az első helyezett 

10 eFt, a második 5 eFt, a harmadik 3 eFt. díjazásban részesül. A pályázat eredményének kihirde
tésére 1993. november 19-én du. 14 órakor az előbb jelzett helyen az előadásokat követően kerül 
sor.

A kívánt színvonalat elért kéziratokat az Acta Biologica Szegediensis 39. kötetének 3-4. 
füzetében angol nyelven fogjuk megjelentetni. A magyar szöveg angol nyelvre történő fordításáról 
a szerző(k)nek kell gondoskodni. Az angol nyelven benyújtandó kézirat formai követelményiről és 
a határidőről a szerző(k) időben tájékoztatást fognak kapni.

A szerző(k) honoráriumban nem részesülnek, viszont a közölt cikkből 100 db különlenyomatot 
kapnak.

Szeged, 1993. március 1.

D r. C sirik  János  
a JATE rektora 
a kuratórium elnöke



Egészségügyi menedzser képzés!
A Debreceni, a Pécsi, a budapesti Semmelweis és a szegedi Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Egyetemek valamint a londoni King's Fund College, az amsterdami 
Hogeschool van Amsterdam és a milánói Universita Bocconi részvételével zajló 
„Hungárián Medical School's Management Training Institutions and Network" című 
TEMPUS közös Európai Project egészségügyi menedzserképző tanfolyami helyeire 
pályázatot hirdetünk.

A tanfolyam 1993. április 13-án kezdődik.
A tanfolyamra 35 év alatti, egyetemi diplomával rendelkező, az egészségügy iránt 

elkötelezettséget vállaló szakemberek jelentkezését várjuk.
A sikeres pályázók 2 éves kísérleti jellegű egészségügyi menedzserképző tanfolya

mon vesznek részt, amely tanfolyami végbizonyítványt, és a tervek szerint 1994-ben 
induló, a nemzetközi ekvivalens MSc képzésben elszámolható érvényes kreditpontokat 
ad, amelyekkel a későbbiekben az elismert diploma rövidebb idő alatt megszerezhető.

A 2 éves képzés első éve teljesidejű nappali képzés, amely három részből áll.
Magában foglal:

egy Budapesten tartandó alapozó jellegű tanfolyamot,
egy három hónapos külföldi (Anglia vagy Hollandi) gyakorlati elhelyezést, ezen belül 
egy rövid, orientációs jellegű tanfolyamot, 
valamint itthoni, felügyelt gyakorlati időszakot.

A tanfolyam második éve munka mellett havi egyszer egyhetes, bentlakásos képzési 
periódusokból áll, ahol a személyes munkakörnyezet problémái adják a képzés témáját.

A jelentkezőknek meg kell szerezniük egy mentor támogatását, aki menedzseri 
feladatokat, menedzseri felelőséggel rendelkező munkakört biztosít a pályázó számára.

A tanfolyamon való részvétel ingyenes. A budapesti képzési szakaszban ösztöndíjat 
és ingyenes szállást biztosítani nem tudunk, azonban igény esetén segítséget tudunk 
nyújtani olcsó szállás lehetőség felkutatásában. Ezért kérünk minden jelentkezőt, 
pályázati anyagában jelezze, hogy a budapesti tartózkodás idejére szállását hogyan 
tudja megoldani. A külföldi tartózkodás idejére, a biztosítás díját, az utazás költségeit 
biztosítjuk.

A programban együttműködő intézmények előzetes megállapodásai alapján a buda
pesti egyetemről 4, a debreceniből, a pécsiről és a szegediről 2 -2  pályázó nyerhet fel
vételt a program első évében.

Nagyszámú minőségi pályázó esetén lehetséges a előfelvétel a program második 
évében induló kurzusra. A második évi kurzus a TEMPUS pályázat sikeres megújítása 
esetén indul, 1993 őszén.
A pályázati anyagokat a következő címre kell eljuttatni:

SZOTE TEMPUS Iroda (6724 Szeged, Apáthy u.4.)
dr. Papp Eszter részére. Tel: 62/312-671, 62/323-133
Jelentkezési lapokat a fenti címen lehet beszerezni.
Jelentkezési határidő: 1993. március 31.

A pályázatokat a négy résztvevő egyetemről szerveződő tanári csoport tagjaiból álló 
bizottság bírálja el. A bizottság döntéseit a pályázati anyagok és személyes felvételi 
beszélgetés alapján hozza meg. A személyes elbeszélgetés keretén belül részletes 
tájékoztatást adunk a programról. A meghallgatásra 1993. áprilisának első hetében 
kerül sor. A beszélgetések pontos helyéről és időpontjáról a formai feltételeknek 
megfelelő pályázókat levélben értesítjük.
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MEGHÍ VÓ
A SZEGEDI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG KLUBJA és a 
SZOTE BARÁTI KÖRE RENDEZÉSÉBEN

„AZ ORVOSI KÖZÉLET KÉRDÉSEI"
témakörben megtartandó vitaülésekre

SZOTE NAPLÓ --------------------------------------------------------
4. évfolyam 3. szám

Értékek és azok megítélése a klinikusok munkájában 
Vitavezetö: Prof. Rák Kálmán dr.

Értékek és azok megítélése az elméleti orvostudományban 
Vitavezetö: Prof.Penke Botond dr.

SZEGEDI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG KLUBJA 
(Szeged, Somogyi u.7.)

A vitaülések időpontja: A hónapok MÁSODIK SZERDÁJA, 16 óra.

PROGRAM

1993. április 14.

1993. május 12.

A vitaülések helye:

TUDOMÁNYOS ÜLÉS
F ül-O rr-G ége K linika
1993. április 20-án Újklinika tan tem e

1. Rovó László dr., Kiss József Géza dr., Czigner Jenő dr.:
Újabb adatok a gége sensoros beidegzéséről

2. Csanády Miklós dr. jr., Bohus Klára dr., Sávay László dr., Kiss József Géza dr., Duba 
Ernő dr. (SZAB):
C 02-lasersugár direkt hatásának kísérletes vizsgálata

3. Iván László dr., Czigner Jenő dr.:
Gégefunkciót megtartó, rekonstruktív műtéti megoldás hypopharynx tumor szelektált esetében 
(videó)

4. Nagymajtényi Emőke dr.:
Acut otitis média szövődményei napjainkban (esetismertetések)

5. Szabados Éva dr., Kiss József Géza dr.:
Az acusticusan kiváltott agytörzsi potenciálok és otoneurológiai vizsgálatok értékelhetősége 
sclerosis multiplexben

6. Fekete Szabó Gabriella dr.:
Congenitalis orrháti fistula posttraumás abscessusa kisgyermeknél



Future Programmes On the EuroTransMed NetWork

T uesday 23rd  M arch -  13 .30  (12.30 UK )
Subject: Urinary and Fecal Incontinence: A compilation of two EuroTransMed programmes

broadcast last year thet highlight a continuing problem fór many patients and detail 
the current status of their treatment and management.

T uesday 6th A pril -  13 .30  (12 .30  UK)
Subject: The role of neurohormones in heart failure

T uesday 20th A pril -  17 .30 (16 .30  UK)
Subject: Molecular aspects of prostatic growth

T uesday 27th  A pril -  13 .30 (12 .30  UK)
Subject: European Atherosclerosis Society

New EAS guidelines

Our Stúdió numbers fa r  your calls during the programme are...
Tel: (+ 4 4 )  (0) 8 1 -7 6 3 -9 0 8 0  
Fax: (+ 4 4 )  (0) 7 1 -2 6 1 -3 8 0 5
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SZEGED -  W00DS H0LE
SZENT-GYÖRGY1 centenárium

Ez év szeptember 16-án lesz Szent-Györgyi 
Albert születésének centenáriuma, mellyel kapcsolat
ban szerte a világon megemlékeznek a világ géniu
száról. Szeged, ahol alkotó életének fénykorát töltöt
te, nem maradhat ki a megemlékezők közül. Szent- 
Györgyi életének legszebb és legeredményesebb sza
kasza volt az a szűk két évtized (1928-1945), midőn 
a szegedi egyetemen, mint tanár, dékán, majd rektor 
nemcsak a legnagyobb tudományos elismerést, a 
Nobel dijat, hanem az egyetemi ifjúság és a város 
társadalmának szeretetét is elnyerte. A város díszpol
gára, az egyetem díszdoktora lett. 1987-ben az Or
vostudományi Egyetem felvette a nevét, jelezve azt a 
megbecsülést, amelyet ma is érzünk a kiváló magyar 
tudós iránt.

1947-ben politikai üldözés elől az USA-ba távo
zott. A szegedi izomkutatások folytatásához 1948-tól 
Woods Hole-ban a Maríné Biological Laboratory ke
retében létrehozták a Muscle Research Institute rész
leget. Ott dolgozott haláláig, 1986-ig és kiemelkedő
en járult hozzá a tudományos élet haladásához.

Szent-Györgyi Albertról, munkásságáról igen 
sok könyv és közlemény jelent meg. E sorok írója 
munkatársával dr. Szabó Tiborral másfél évtizede

gyűjtötte és publikálta a Szent-Györgyivel kapcso
latos, ma már tudománytörténeti értékű adatokat. 
Munkánk során kialakítottuk egy múzeum értékű 
különgyűjteményt is, amely természetesen zömmel 
Szegedre és Magyarországra szorítkozik. A Woods 
Hole-i időszak dokumentumainak megszerzésére 
kevés reményünk volt.

Az események folyamán a SZOTE Központi 
Könyvtárának igazgatójaként személyre szóló megbí
zást kaptam a Szent-Györgyi család tagjaival való 
kapcsolattartásra. A Nobel-díjas tudós özvegyének 
meghívása alapján körvonalazódott egy esetleges ki
utazás lehetősége az USA-ba, Woods Hole-ba. A 
Soros Alapítvány és a SZOTE vezetése biztosította a 
kiutazás és a Woods Hole-ban való tartózkodás felté
teleit az elmúlt év szeptember 20-tól október 5-ig. 
Abban reménykedtem, hogy a személyes kiutazás 
kedvezően befolyásolhatja az özvegyet a birtokában 
lévő nagyobb mennyiségű és értékű Szent-Györgyi 
hagyaték kiválasztásában és egyetemünk részére 
ajándékként történő átengedésében.

Reményeinket az a tény táplálta, hogy Szeged és 
a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 
rendelkezik azokkal az erkölcsi alapokkal, amelyek
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feljogosíthatnak hagyatéki anyagok átvételére.
Az eredmény minden várakozást felülmúlt, 

Marcia Szent-Györgyi nemcsak lehetővé tette Szent- 
Györgyi Albert életművét reprezentáló anyagok át
nézését és kiválasztását, hanem fáradtságot nem kí
mélve segítette is a munkát. A rendelkezésre álló idő 
rövidsége miatt az ő önzetlen támogatása nélkül a ki
utazás csekély eredménnyel járt volna. A közel 
30-35 fm. anyag átnézése, a szelektálás és a kivá
lasztás munkája óriási megterhelést jelentett, napi 
12-14 órányi munkavégzést igényelt.

Igen sok segítséget nyújtottak Szent-Györgyi 
Albert volt munkatársai, tanítványai is, akik rajongó 
tisztelettel övezik ma is a „Prof” személyét, emlé
két.

Megható melegséget sugárzó önzetlen segítséget 
nyújtott Jane A.McLaughlin, aki harmincnégy évet 
töltött Szent-Györgyi mellett. Túlzás nélkül állíthat
juk, hogy ő volt a Woods Hole-i Bangi Ilona. Ha
sonló érdeklődén és segítőkészséget nyújtott Ben
jámin Kaminer professzor is (Department of Physi- 
ology, Boston University School of Medicine), aki 
több alkalommal Bostonból utazott Woods Hole-ba a 
szegedi „Szent-Györgyi ügyben” érkezett vendég lá
togatására, számtalan kérdésben segítve a források 
kutatását.

Sikerült az elsődleges értékű diplomákat, családi 
és személyes dokumentumokat, fényképek egy részét 
utazó bőröndömben elhozni. A Magyar Követség 
vállalta, hogy a személyi csomagban nem szállítható, 
összességében igen súlyos anyagokat konténerben to
vábbítja Budapestre.

A becsomagolt, ajándékként átadott értékes do
kumentumok, oklevelek, fényképek, érmék és pla
kettek óriási értéket jelentenek, értékük messze túlnő 
Szeged és a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi 
Egyetem keretein.

Szent-Györgyi Albert özvegye az ajándékozásról 
és a Magyar Követség útján tett intézkedéséről a 
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem rek
torát, dr. Fráter Lorándot írásban értesítette. Az 
egyetem rektora a számunkra igen értékes ajándéko
zást írásban megköszönte.

Az eddig ismertetett események kedvező folyta
tást ígérnek.
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Ez év január 25-én kelt levélben a Washington-i 
Magyar Követségről értesítést kaptunk, hogy a 
Szent-Györgyi hagyatéki anyag konténeres szállítása 
megoldodótt. A küldemény várhatóan február 25. 
után érkezik Budapestre, majd Szegedre kerül és a 
SZOTE Központi Könyvtárának Szent-Györgyi Al
bert különgyűjteményét fogja gazdagítani.

A szegedi centenáriumi ünnepségek (szeptember 
16-18.) megrendezését a Szent-Györgyi Albert Or
vostudományi Egyetem vezetése szívügyének és 
megtisztelő kötelességének tartja. Az ünnepség je
lentőségére való tekintettel magas szintű Centenári
umi Szervező Bizottságot hoztak létre a tudományos 
rektorhelyettes elnökletével.

A tervek szerint zenei műsor, megemlékező és 
tudományos előadások hangzanak el, sor kerül a 
„Szent-Györgyi Albert” -  díj átadására és a „Szent- 
Györgyi Albert Alapítvány” kiosztására. A meghí
vandó vendégek között számos külföldi kutató és tu
dós is szerepel.

Az ünnepség egyik kiemelkedő eseménye lesz a 
Szegedi Városi Múzeumban megrendezésre kerülő 
„Szent Györgyi kiállítás” és annak megnyitása.

A kiállítás a SZOTE Központi Könyvtár külön- 
gyűjteményi anyaga és az ott dolgozó Szent-Györgyi 
kutatók útmutatása és tervei alapján készül. A Városi 
Múzeum adja a reprezentatív termeket és az összes 
muzeológusi és technikai hátteret.

Ezen a kiállításon kerülnek bemutatásra a Marcia 
Szent-Györgyi által adományozott felbecsülhetetlen 
értékű tudományos és egyéb kéziratok, dokumentu
mok, fényképek és tárgyak, amelyek az egyetlen, 
magyarországi tevékenysége alatt Nobel-díjjal kitün
tetett tudós életét és munkásságát fogják bemutatni.

Bízunk abban, hogy a kiállítás kedvezően befo
lyásolja a szegedi egyetemek és a város vezetőit, 
hogy közös erővel megteremtsék az állandó kiállítás 
elhelyezésének a lehetőségét.

Azzal, hogy tudománytörténeti értékeinket köz
kinccsé tesszük, tartozunk Szent-Györgyi emlékének 
és özvegye elvárásának.

dr. Zallár Andor 
SZOTE Központi Könyvtár

TDK -  1993. Februárban zajlott egyetemünkön a TDK konferencia, melynek 
díjazottjait az alábbiakban ismertetjük. A díjakat a Hallgatói 
Önkormányzat ajánlotta fel.

/. díj: Domoki Ferenc 
Kárai László

9.000, -  Ft
9.000, -

Hallgatói díj\ Domoki Ferenc 10.000,-
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II. díj: Gáspár Norbert 4.000,-
Bagaméry Krisztina 4.000,-
Mari Zoltán 4.000,-

III. díj: Kovács Iván 2.500,-
Szabó Sarolta 2.500,-
Kis Béla 2.500,-

IV. díj: Beranek László 2.000,-
Olasz Edit 2.000,-
Pálfi Árpád (JATE) 2.000,-

V. díj: Benedek Krisztina 1.500,-
Pusztai Zoltán 1.500,-
Stathatos Marios 1.500,-
Kiss Csaba 1^500,-
Virágh Miklós 1.500,-
Hönh József 1.500,-
Kardos Attila 1.500,-
Janusz Osada 1.500,-
Samsam Mohtasham 500,-
Tóth Csaba 500,-
Hégely Sándor 500,-
Szakál Ágnes 500,-
Balogh Zsolt 500,-
Pelényi Krisztina 500,-
Oberschall Krisztina 500,-

Mindösszesen: 70.500,-Ft

Különdíjban részesültek:

Kárai László Anesthesiológiai Társaság (10.000,-)
Gáspár Róbert Gyógyszerészeti Társaság (5.000,-)
Bagaméry Krisztina Lilly Gyógyszergyár (5.000,-)
Mari Zoltán Medicina Könyvkiadó (5.000,-)
Kovács Iván Medicina Könyvkiadó (5.000,-)
Szabó Sarolta Medicina Könyvkiadó (5.000,-)
Kis Béla Medicina Könyvkiadó (5.000,-)
Pálfi Árpád Alzheimer Társaság (10.000,-)
Hőnh József Merck Sharp Dohme (5.000,-)
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Az oktatói véleményezésről...
A hallgatóság kezdeményezésére a Hallgatói 
önkormányzat elkészítette az oktatói véleménye
zéshez szükséges kérdőíveket, melyek alapján az 
órák végén a jelenlevő hallgatók pontokkal érté
kelhetik tanáraikat. Külön kérdőív készült az 
előadások és külön a gyakorlatok értékelésére. 
Az oktatói véleményezés lehetőségét az Egyete
mi Tanács elfogadta ugyan, azonban a hallga
tóság javaslatát, -  miszerint ezt figyelembe ve
gyék az oktatók későbbi előmenetele során -  el
vetették. A Hallgatói Önkormányzat mégsem 
mondott le az oktatók „megmérettetéséről”. E 
szándékról kérdeztük minden érdekelt fél egy- 
egy képviselőjének véleményét.

DR. LONOVICS JÁNOS egyetemi tanár
-  Először is úgy vélem, hogy aki jó oktató, jó 

előadásokat tart, annak nincs mitől félnie. Én a ma
gam részéről egyáltalán nem ellenzem ezt a kezde
ményezést. Sőt, mint intézetvezető, úgy érzem segít
ségül szolgálhat abban, hogy pontosabb képet kap
junk egy-egy oktatónkról. Mivel az oktatásért az in
tézet vezetője a felelős, ez a véleményezés felhívhat
ja a figyelmét a hiányosságokra. A hallgató, aki 
részt vesz az órán meg tudja ezt ítélni. Nekünk pedig 
szükségünk van ezekre az információkra, hisz azt is 
meg kell tudnunk kivel nincsenek megelégedve.

A hallgatónak joga van, hogy kritikát mondjon. 
Az viszont nem teljesen igaz, hogy ha jobbak lenné
nek az előadások többen járnának órára és a jelenlegi 
helyzet döntően megváltozna.

Dr. ZÖLLEI ISTVÁN adjunktus, Sebészeti 
Klinika

-  Alapvető kérdésnek tartom, hogy kik és mikor 
véleményezhetnek. Választott oktatóként az oktatók 
véleményét képviselve azt mondhatom, hogy termé
szetesen minden oktató áll elébe a hallgatók vélemé
nyezésének, de csak azokénak, akik jelen vannak az 
órán. Ez sarkallatos pont, hisz a hallgatók elérték, 
hogy az előadás ma már nem kötelező, órára viszont 
nem járnak.

A hallgatói szempontok másik gyenge pontja, 
hogy az alaptárgyak esetén elképzelhető, hogy a pro
fesszor végig tartja a témát a félév során. De mi pél
dául a Sebészet oktatása esetén igyekeztünk úgy

összeállítani a témákat, hogy minden oktató a saját 
területének megfelelő specifikus témát oktassa. De 
egy félév során ez lehet, hogy csak négy óra. Aki 
éppen erre a négy órára nem jön el, mi alapján véle
ményez? Másrészt jellemezhet az is, hogy ha össze
sen öten járnak egy bizonyos előadásra, miképp szü
lethet abból érdemi ítélet?

Nem beszélve arról, hogy így nem állja meg a 
helyét az az érvelés sem, hogy ha jobbak lesznek az 
előadások, majd többen járnak órára, hisz a hallga
tók többségének fogalma sincs arról, hogy mi hang
zik el egy-egy órán.

KOVÁCS IVÁN a Hallgatói Önkormányzat 
elnöke

Tulajdonképpen már két éve tart ez a folyamat. 
Mikor elkezdtük az alapvető célunk az volt, hogy a 
hallgatóság oktatókról kialakult véleménye vala
milyen objektív formában legyen feltüntetve. Más
részt ez egyben egy továbbfejlesztett változata lett 
volna az Oktatástechnikai Központban készített fel
méréseknek. Illetve, adalékul szolgálhatott volna a 
hallgatóságnak egy olyan rendszerben, mikor meg
valósul a szabad tanárválasztás. (Ez utóbbitól 
egyelőre még messze vagyunk.)

Tehát ennek az oktatói véleményezésnek akkor 
lett volna meg az általunk eredetileg is megfogalma
zott jelentősége, ha az Egyetemi Tanács által elfo
gadható módon és „következményekkel” jár. Ez po
zitív diszkriminációt jelentett volna a mi elképzelése
ink szerint, ahol nem az a döntő, hogy kik az utol
sók, hanem hogy kik a legelsők. Az első 1 /3-t sze
rettük volna nyilvánosságra hozni, természetesen ra
gaszkodva az adatok védettségéhez.

Szerettük volna, ha a szervezési és adminisztráci
ós munkát az Oktatástechnikai Központ végzi el, 
hisz a Hallgatói Önkormányzat infrastruktúrálisan 
nincs felkészülve ilyen mennyiségű adat feldolgozá
sára. Azonban az Egyetemi Tanács végül a HŐK ha
táskörébe utalta a véleményezés lebonyolítását, s mi
vel az Oktatástechnikai Központ jelenlegi helyzete 
bizonytalan, hatásköre átalakulóban van, legfeljebb 
csak kérhetjük a segítségüket.

A legfőbb kifogást illetően pedig -  hogy ne sza
vazzanak azok a hallgatók, akik nincsenek jelen az 
előadáson -  mi is erre kéijük a hallgatókat. A 
teszten van lehetőség nullát írni. De azt hiszem, ha 
ez az aggodalom helytálló, az egész folyamat létjo
gosultságát kérdőjelezzük meg.

A tervezett kérdőív néhány fon to sa b b  szem pontját az alábbiakban olvashatják:
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AZ ELŐADÁSRÓL: 
1. kb. hány előadását hallottad az oktatónak 
2. j ó előadókészségű 
3. szemléltetése j ó 
4. logikus felépítésű 
5. lényegretörő 
6. aktualitásokat tartalmazó 
7. követhető, jegyzetelhető 
8. gyakorlati felhasználhatóságra felhívták a figyelmet 
9. anyagának elsajátítása feltétele a sikeres vizsgának 
10. a tárgy iránt érdeklődést keltő volt 

A GYAKORLATOK: 
(2-es és a 6-os pont csak a klinikum esetén töltendő ki) 
1. tartalmasak (egész időt hasznosan kitöltőek), 
2. az általános orvoslás igényeit is figyelembe vevők, 
3. a többi diszciplínához kapcsolódóak, 
4. a tárgy alapvető „fogásainak" elsajátítását segítőek, 
5. a technikai lehetőségek, módszerek megismerésére alkalmasak, 
6. a terápiai és diagnosztikai ismereteket bővítőek voltak. 

A GYAKORLATVEZETŐ: 
1. célja volt az anyag elsajátíttatása, 
2. jól szervezte meg a gyakorlatokat 
3. szakmailag jól felkészült oktató 
4. példát mutatott orvosként, szakemberként is, 
5. önálló gondolkodásra sarkallt, 
6. megkívánta az aktív részvételt (gyakorlatokon, betegvizsgálatban) 
7. felkeltette érdeklődésed a tárgy iránt. 

In memóriám 
Lázár János 

A Szent-Györgyi Albert Orvostudo-
mányi Egyetem Gyógyszerésztudomá-
nyi Kara mély megrendüléssel tudat-
ja, hogy dr. Lázár János a Gyógysze-
részi Vegytani Intézet docense, a ké-
miai tudományok kandidátusa 1993. 
március 4-én 60 éves korában elhunyt. 
Dr. Stájer Géza egyetemi tanár, a Kar 
dékánja búcsúztatta az elhunytat. 
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A Gyógyszerésztudomúnyi Kar és a Gyógyszerészi Vegytani Intézet mély megrendüléssel 
búcsúzik munkatársától, dr. Lázár János egyetemi docenstől. Kollégák és hallgatók jöttek el és 
emlékeznek a kiváló és sokoldalú oktatóra, kutatóra, a megértő jó barátra, aki 37 éven át tanított, 
dolgozott a tanszéken. Egy egész emberöltőn át.

Lázár tanár úr fiatal gyógyszerészként eljegyezte magát a kémiával, a nagy kalanddal, a 
mélységében ismeretlen csodálatos világgal, azzal a roppant színes és változatás tudománnyal, 
amelynek avatott értője lett. Szerencsés ember volt, mert egész életében kémiával foglalkozott, 
azzal, amit igazán szeretett. Gondolkodásában a vegyületek részelemei logikusan kombinálódtak 
olyan rendszerekké, melyek kulcsát igazából csak ő ismerte. Hosszú ideig foglalkozott oxidált 
kénatomot tartalmazó organikus vegyületek előállításával és szerkezetével, ami fő kutatási területe 
volt. De ő erről a helyről gyakran máshova kalandozott. Megismerkedett gyógyszer-színreakciókkal, 
különböző heterociklusos vázú gyógyszervegyületekkei, majd szintetikus munkája a 
nitrogéntartalmú heterociklusok területén folytatódott. Foglalkozott radioaktív diagnosztikus 
alapvegyületek szintézisével is. Sokoldalú kémiai gyakorlata, szakértelme és tudása meghozta a 
sikereket, 33 tudományos közleménye jelent meg, 4 szabadalom és 51 előadás társszerzője. 
Gyógyszerészdoktor, vegyészdoktor, majd a kémiai tudomány kandidátusa és egyetemi docens lett.

Kiváló oktató volt. Gyógyszerészhallgatóknak analitikai kémiát, szerves kémiát, gyógyszerészi 
kémiát és gyógyszeranalízist adott elő és gyakorlatot vezetett. A hallgatók szerették, mert szerény, 
jóindulatú és segítőkész tanárként foglalkozott velük és szigorát csak néha mutatta. Négy egyetemi 
jegyzete van, az ötödik jegyzetet már csak félig ju tott ideje megírni.

Lázár Jánost sokoldalú kollégaként ismertük. Nemcsak gyógyszerész és kémikus volt, hanem 
elsősorban művelt ember. Szerette az irodalmat, a zenét, a színházat, a jó  képeket, táncművészetet 
és a Filmeket. Szerette a napfényt, a szép természeti környezetet, egyáltalán az életet igenlette és 
tudott szépen élni. Rajongott a családjáért.

Távozása az Intézetből nemcsak lényének fizikai és szellemi hiányát jelenti. Lázár Jánost 
mindenki szerette. Nem volt haragosa, mert közvetlensége és empátiája lefegyverezte a hozzá 
indulattal közeledőt. Figyelmességével, kedvességével mindenkihez utat talált.

Kedves János!
Többé m ár nem adsz baráti tanácsot, vagy bonyolult kémiai művelethez jó szakmai ötletet. Eltá

vozott veled az intézet egy része, a vegyszerek, könyvek és eszközök mindent tudója, az, aki a vegy
szeres edényeket személyesen ismeri, minden könyv helyét tudja, meg azt is, hogy mit rejt a könyv 
magában. Laboratóriumodban soha be nem fejezett elegyek állják türelmesen a végtelen időt; 
lombikok, melyeket az utolsó hétvégén még védőn befedtél. íróasztalodon az új Gyógyszeranalízis 
jegyzet ötven oldalát hagytad megírva, de a folytatást már égi tintával fogod rájegyezni.

Nyugodj békében!

ORSZÁGOS HÍREK
AZ OTKA 1993-ban 2440 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGŰ 

TÁMOGA TÁST KAP AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL
Az OTKA eredetileg 3 milliárd Ft-al szerepelt az 

1993. évi állami költségvetés tervezetében, de -  a 
költségvetési hiány csökkentése érdekében -  már 
csak 2 milliárd szerepelt az országgyűlés elé terjesz
tett költségvetési tervezetben. Végül azonban az or
szággyűlés azt az - Elek István képviselő által be
nyújtott -  módosítási javaslatot fogadta el, amely 2 
milliárd 440 millió Ft-al támogatja 1993-ban az 
OTKA-t. Hozzá kell tenni, hogy voltak ennél maga
sabb -  3,0 milliárd Ft összegű -  módosítási javasla
tok is az országgyűlés előtt (Fodor István, Sasvári 
Szilárd és Szentágothai János javaslatai).

A megszavazott 2 milliárd 440 millió Ft lehetővé 
teszi, hogy az OTKA 1993-ban folyamatosan mű
ködjék, szerény összegű tematikus pályázatot újon 
ki. Ha 1994-re az OTKA azonos nominális összegű 
költségvetési támogatást kap, akkor az 1994. évi fo
lyamatos működés is biztosítottnak látszik, nagyobb 
összegű támogatás esetén pedig a tudományos kuta
tás támogatását ki lehet teijeszteni. S mivel 1994. 
végére befejeződik az 1991. évben elfogadott kuta
tási pályázatok támogatása, jelentősebb összeg fog 
rendelkezésre állni újabb tematikus pályázati fordu
lóra.
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Új finanszírozás?
Előző lapszámunkban már beszámol
tunk arról, hogy július 1-től új finanszí
rozási rendszer lép életbe az egészségügy 
területén. Hogy ez az országos program 
pontosan mit jelent, februárban, szól
tunk róla. Rácz M iklós főkönyvelő urat 
most arra kértük ismertesse, mit jelent 
ez az egyetemünk számára.

-  Mint ismeretes július 1-től a Társadalombiztosítás nem 
bázis, hanem teljesítményarányos finanszírozást fog 
megvalósítani az országos egészségügyi szakellátás területén. 
Bennünket ebből mind a fekvő -  mind a járóbeteg ellátás 
érint, mely területeken pontrendszert kívánnak bevezetni. 
(Erre a célra már el is készült egy részletes táblázat arról, 
hogy milyen beavatkozás, pontosan hány pontot ér.)

Ennek a rendszernek a bevezetése persze szakaszosan 
történik. A járóbetegeknél 70%-bán meghagyják a bázisfinanszírozást és csak a 30%-át támogatják a 
pontrendszer szerint. Míg a fekvőbetegek esetén először csak egy kísérleti szakasz lesz. Mérik ugyan a 
teljesítményt, a TB kiszámolja, hogy ez hány pontot ér, azonban a finanszírozás egyenlőre a régi marad.

Ennek a teljesen új típusú finanszírozásnak az előkészítésére egyetemünkön létrejött egy 5 fős bizott
ság. Ennek feladata, hogy megnézze, hogy a kormányrendeletben leszabályozott dolgok illeszthetők-e a 
SZOTE-ra vagy esetleg végzünk olyan tevékenységeket is, melyet a pontrendszerben még nem szabályoz
tak. . ■

Másrészt meg kell bontani az egyetem működésének bér és dologi kihatásait, megvizsgálni mennyi 
kell az egészségügyi ellátásra, mennyi az oktatásra és mennyi a kutatásra. Ez esetben figyelembe kell ven
ni a rövid és hosszútávé érdekeket egyaránt, melyek e pillanatban még úgy tűnik, hogy ütköznek egymás
sal. Tehát nagyon fontos lesz, mit szabályoz majd a Felsőoktatási Törvény.

A Bizottság feladata közé tartozik még, hogy pontos helyzetképet adjon a fekvő- és járóbetegellátás je 
lenlegi költségvonzatairól, felhívva a figyelmet azokra a pontokra, ahol az előírttól eltérő pont és forint 
értékek vannak. Ha ez meg van, akkor a reális képet kell továbbítani a TB felé. Negyedik feladatként pe
dig megemlíteném, hogy fel kell térképezni az esetfinanszírozott egészségügyi ellátást is, -  szívsebészet, 
érsebészet stb. -  és pontosan regisztrálni kell már májusban a járóbetegforgalmat.

Azonban ez a teljesítményarányos finanszírozás sem fogja feloldani azt az ellentmondást, ami az 
egészségügy teljesítőképessége és a Társadalombiztosítási finanszírozási lehetőségek között áll fenn.

-  közel -

A tankönyvkiadás anomáliái
A Hallgatói Önkormányzat vendégeként Szegeden já r t  HORVÁTH 
LÁSZLÓ, a Népjóléti Minisztérium Pénzügyi főosztályának helyet
tes vezetője. Arra kértük, ossza meg véleményét velünk az egyetemi 
tankönyvellátással kapcsolatos anomáliákról.

-  Már évekkel ezelőtt felvető
dött, hogy az egyetemek közös 
összefogással létrehoznak egy 
tankönyvkiadót, mely biztosítaná 
a jegyzetek zavartalan megjelené
sét és mérsékelné az árakat. Ez 
azóta sem tudott megvalósulni?!

-  A jövő útja valóban az, 
hogy az egyetemek rendelkezze
nek a jogosítvánnyal és a forrá
sokkal is.

A minisztérium, e hatáskörök 
és források átadását előkészíten
dő, kb. másfél évvel ezelőtt létre
hozta a SOTE bázisán a Semmel
weis Kiadót. Szándékunk az volt, 
hogy a Kiadót az öt egyetem tulaj
donában működő vállalkozási 
szervezetté alakítsuk.

Ennek leglényegesebb előnyei: 
-  A tankönyv (kiadás, teijesz- 

tés, támogatás, stb.) egy szerveze
ten belül, zárt láncot alkotott vol

na;
-  A folyamatban képződő nye

reség vissza forgatható lenne a 
tankönyvek és hallgatók dotáció
jára;

-  Az egyetemek közvetlenül 
diktálhatnák az árakat;

-  Forrásaik mérlegelésével 
dönthetnének a hallgatói dotáció 
mértékéről;

-  A tankönyv előállítás egyedi 
igények alapján is „megfizethető
vé” válna;

-  Direkt módon érvényesíthe
tőek volnának az egyetemi és hall
gatói igények minden tekintetben;
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Sajnos ajánlatunkat az egyete
mek, egyetlen racionális érv ki
nyilvánítása nélkül elutasították, 
többszöri kérésünkre sem álltak a 
mai napig elő a tankönyv kiadásá
ra és ellátására vonatkozó más ja 
vaslattal.

Annál többet, mint, hogy az 
egyetemek maguk akaiják eldön
teni, hogy milyen tankönyvet 
használjanak -  és ezt a minisztéri
um egyedileg finanszírozza -  egy 
egyetemtől sem kaptunk. Úgy 
gondolom, hogy ez az autonómia 
sajátos értelmezése, mely sem el
vi, sem pedig financiális okokból 
nem teljesíthető. Visszatérve a 
kérdésre: a változtatás előbb- 
utóbb elkerülhetetlen.

-  Milyen lehetőség van addig 
is a hallgatók támogatására, hisz 
a könyvek árának felső határa 
lassan a csillagos ég?

-  A Kormány 2004/199l.sz. 
határozatával a tankönyvek fo
gyasztói árát felszabadította, sza
bad ár kategóriába sorolta, elren
delte egyűttal á hallgatók számára 
tankönyv vásárlási támogatás biz
tosítását. Ugyanakkor a tanköny
vek előállítási költségei -  a nor
mál inflációs hatásokon túl -  nem 
változtak, „csak” a fogyasztói 
árak hatósági jellege szabadult fel.

Ebből következően a szabad 
forgalomban beszerezhető és a 
hallgatók által korábban is megvá
sárolt könyvekre (szakkőnyvek, 
stb.) a támogatás értelemszerűen 
nem vonatkozhat, hiszen azok fo
gyasztói ára korábban is szabad 
árformába tartozott, a hallgatók 
számára ezen könyvek megvásár
lása nem jelent többlet költségeket 
a korábbi árrendszerhez képest.

A minisztérium által megren

delt tankönyvek teljes fogyasztói 
árát, a minisztérium kénytelen a 
megrendeléssel egyidőben a kiadó 
számára átutalni. Ennek az az 
oka, hogy sajnos a várakozással 
és sokszor a kellően alá nem tá
masztott híresztelésekkel szem
ben, a tankönyv kiadás piaca még 
nem jött létre.

A Kiadók csak „biztos” üzlet 
tudatában fogadnak el megrende
lést, saját üzleti kockázatukra 
semmilyen előzetes tőke befekte
tésre nem hajlandók.

A teljes fogyasztói ár megelő
zésén túl a minisztériumnak még 
biztosítani kell a hallgatók tan
könyv vásárlási támogatását is. A 
tankönyvek kiadására rendelke
zésre álló forrásaink évek óta vál
tozatlanok, azok növelésére nincs 
lehetőségünk. Ebből következően, 
az értékesített tankönyvekből be
folyó árbevételre elengedhetetle
nül szükségünk van, hiszen a kö
vetkező évi tankönyv rendelés fe
dezetét ez az összeg jelenti. A mi
nisztérium által támogatott tan
könyvek vételára pedig nem jut el 
a minisztériumhoz.

Ezért tehát csak a minisztéri
um által rendelt tankönyvek vá
sárlását tudjuk támogatni, mert 
minden más esetben a nem hoz
zánk befolyó bevétel, a jövő évi 
lehetőségeinket csökkenti.

-  Milyen lehetőséget lát a jö 
vőben arra, hogy a helyzet meg
változzon?

-  A magam részéről teljesen 
természetesnek tartom, hogy az 
egyetemi autonómia elválasztha
tatlan része a tankönyvek megvá
lasztásának, kiadásának, forgal
mazásának, támogatásának joga 
is.

4. évfolyam 3. szám

A jogokkal azonban kötele
zettségek is járnak.

A felsorolt jogosítványokat 
csak akkor gyakorolhatják az 
egyetemek, ha az ebből következő 
számlákat is kiegyenlítik.

Az említett Kormányrendelet 
megjelenésekor a Művelődési Mi
nisztérium ezeket a jogosítványo
kat, a rendelkezésre álló források 
hallgatói létszám arányában tör
tént elosztásával együtt eladta a 
felügyelete alatt álló egyetemek 
részére.

-  Nem szeretek megalapozat
lan információkra hivatkozni, de 
tudomásom szerint azóta a tan
könyv ellátás enyhén szólva nem 
zökkenőmentes területükön.

A  Népjóléti Minisztérium 
szakmai vezetésének az volt az ál
láspontja, hogy az orvostudomá
nyi egyetemeket nem szabad ha
sonló helyzetbe hozni.

Tekintettel arra, hogy valósá
gos tankönyv piac még nem ala
kult ki, az átmeneti időszakra 
mindenképpen szükséges minden 
évfolyam minden tantárgyából 
legalább egy tankönyv megjelen
tetését biztosítani.

A tankönyv ellátásért érzett fe
lelősséget pedig csak ügy lehet ér
vényre juttatni, ha a minisztérium 
a tankönyvrendelés jogát és finan
szírozási kötelezettségét egyenlőre 
fenntartja.

Ettől még természetesen egye
temeinknek jogában áll nem mi
nisztérium által megrendelt tan
könyvet használni, azonban a 
döntés anyagi konzekvenciáit is 
viselniük kell.

K.A.
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GAZDASÁGI ROVAT
Az automatából jön a pénz'?

Egyre többet hallunk arról, hogy hamarosan 
valamennyi egyetemi dolgozó és hallgató egy 
automatából kapja a fizetést. Többen felkeresték 
már személyesen is az Agrobankot, hogy megkös
sék egyénileg a szerződésüket, mások viszont két
ségbe vonják ennek a leendő szisztémának a gya
korlati hasznát, sőt akadtak olyanok is, akik a jo 
gosultságát kérdőjelezik meg.

Ezért is jártunk utána annak, mikortól és mi
lyen szisztéma alapján működik egyetemünk és az 
Agrobank között ez a megállapodás és hogy pon
tosan mire is terjed ki. A válaszokat Rácz M iklós 
főkönyvelőtől kaptuk.

-  Az Agrobank a SZOTE és a JATE között létre
jött keretmegállapodás értelmében az egyetemek te
rületén ezentúl a pénztár megkerülésével, fizető 
automaták biztosítják majd a különböző kifizetése
ket.

A francia Bull nevű cég eddig két ilyen fizető 
automatát gyártott le, melyek közül az egyik a mi 
Gazdasági Hivatalunk területén van elhelyezve. A 
hivatal dolgozói közül eddig 140-en kötöttünk egyé
ni szerződést a bankkal és már a múlt hónapban a 
géptől kaptuk a fizetésünket. A másik automata je 
lenleg a bankban van, de hamarosan a bank Egyete
mi Irodája beköltözik a Boldogasszony sugárútra és 
ott kizárólag erre a célra egy külön fiók nyílik.

-  De ez ugye nem azt jelenti, hogy mindenkinek 
kötelező az Agrobankkal szerződést kötni?

-  Természetesen nem, holott a legtöbben épp ezt 
sérelmezik, mondván a személyi jogaikba való be
avatkozás, hogy ilyen szerződéskötésre késztetjük a 
dolgozót. Holott erről szó sincs. Akinek van átutalá
si számlája vagy már eddig is egy másik bankkal állt 
szerződésban kérheti, hogy a pénzét ezentúl oda 
utaljuk. Természetesen nekünk az az érdekünk, hogy 
egy-egy szervezeti egységen belül minél többen az 
Agrobankkal kössék meg a szerződést, hisz 
különben követhetetlenné válik a hivatalon belül az 
átutalási rendszer, nem beszélve arról, hogy nem 
könnyíti, hanem nehezíti a munkát.

*  *  * *

Milyen lehetőséget jelent a dolgozónak illetve a 
hallgatónak az Agrobankkal köthető szerződés? 
Mit tud a kártya és az automata?

Többek között ezekre a kérdésekre vártunk 
választ KÓSZÓNÉ LANTOS GABRIELLÁTÓL, 
a bank Egyetemi Irodájának vezetőjétől.

Az alapvető célunk az, hogy ezentúl nagy kifize
tések a hivatalon belül ne történjenek, ne kelljen a 
pénzt kísérni és őriztetni. Ez óriási költségmegtaka
rítást jelentene az egyetemnek.

Nem beszélve arról, hogy eddig a főnővér, vagy 
aki egy-egy egység fizetését elvitte, kiborítékolta 
óriási felelősséget vállalt egy nagyobb összegért, 
amit rendszerint nem tudott egy nap alatt kifizetni és 
rengeteg idejét vette igénybe ez a feladat.

A pénztár a továbbiakban a hóközi kifizetéseket 
intézi illetve fogadja a befizetéseket, de már csök
kentett óraszámban.

-  Van-e valamilyen határidő arra nézve, hogy 
mikortól lehet kapcsolódni a rendszerhez?

-  Az időpontot mindenki önkéntesen választja 
meg, de az lenne a jó  ha minél előbb minden egység 
jelezné a kapcsolódási szándékát. Ha pedig egy egy
ség többfelé kér majd átutalást az sem baj, csak nul- 
lázódjon ki, vagyis nálunk ne maradjon senkinek 
sem a pénze.

-  Milyen előnye van még ennek a rendszernek, 
ami mindenki számára fontos lehet?

-  Az egyik, hogy a fizetést ilyen módon egy-két 
nappal a megszokott kifizetés előtt is fel lehet venni, 
ha pedig ezt nem teszi, addig is kamatozik a pénze. 
A másik, hogy az automata biztosítja a részletekben 
történő felvételt, ami talán megkönnyíti a pénz be
osztását és bármikor lehetővé teszi, hogy hozzájus
sunk a pénzünkhöz. Ez persze csak hosszú távon 
igaz, mert most ha a GH bezár, hiába adná az auto
mata a pénzt, ha nem lehet megközelíteni. De mivel 
az Agrobanknak országos hálózata van, ezért ahol fi
ókkal rendelkeznek mindenütt felvehetjük a pénzün
ket. A kártyát első alkalommal az egyetem fizeti, 
ami több évig elég. Ha lejár, elveszik vagy eltörik 
stb. 250 Ft-ba kerül.

Talán még egy dolog. Sokan kérdezték már, 
hogy miért éppen az Agrobank? Hát azért mert nekik 
van automatájuk és mert előnyös feltételeket biztosí
tanak a szerződés megkötésekor.

* *  * *

-  Az egyetemek és bankunk között létrejött meg
állapodás lényege, hogy személyesen mindenkivel 
folyószámlát nyit az Iroda. A jövedelmeket erre a 
számlára utalja az egyetem, amit vagy az Iroda pénz
tárában vagy a későbbiekben kihelyezésre kerülő 7 
automatából lehet felvenni. Ezek az egyetemek terű-
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létén kerülnek elhelyezésre, úgy mint: SZOTE GH, 
Iroda, Béke épület, Ady tér, Dóm téri Oktatási épü
let, Agrobank fiókja, és az Újklinika.

A számlán lévő összeg után napi kamatot fizet a 
bank, amely évi nettó 10%. Lehetőség van a folyó
számlán betétek lekötésére is 20-90 napig teijedő in
tervallumban. Ekkor a jelenlegi kamatlábak

20-30 nap évi bruttó 15%
31-60 nap 16%
61-90 nap 18%

Természetesen a dolgozó munkabére is kamato
zik a számlán, mindaddig amíg fel nem veszi. De er
re a számlára nemcsak az egyetem utalhat át, hanem 
bárki; pl. a szülő a gyerekének ösztöndíjkiegészítést. 
Ami talán a legfontosabb, hogy mindezért kezelési 
költséget nem számolunk fel, illetve csak akkor, ha 
valaki máshová kér átutalást erről a számláról. Ha 
pl. az OTP-be akkor két ezreléket vonunk le. Termé
szetesen az egyenleget az automatából anélkül is bár
mikor ellenőrizni lehet, hogy arról pénzt vennének 
fel.

-  Fontos része az automata kezelésének a kártya 
használata. Milyen hasznos tanácsokat adna a dol
gozóknak?

-  Egy ilyen kártya két évig érvényes, az elsőnek 
az árát mindenkinek kifizeti az egyetem. De a kártya 
még magában nem elég ahhoz, hogy a pénzünkhöz 
jussunk, szükség van az egyénenként változó un. 
PIN-kóidra is. Mindenki a kártyája mellé egy lezárt 
borítékban kap egy négyjegyű számot, amit előtte 
senki sem ismert, az azt kiadó számítógépen kívül. 
Ezt érdemes mindenkinek megjegyezni, majd eléget
ni, hisz ez a kulcs az automata használatához. Azt ta
nácsolom, hogy ezt senki ne hordja a táskájában, ne 
írja fel sehová és főleg ne mondja el senkinek. Ha a 
kártyát ellopják, azonnal be kell jelenteni telefonon 
és akkor 24 órára letiltjuk a kártyát. De ez után írás-
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bán is meg kell erősíteni a bejelentést ahhoz, hogy 
végleg letiltsuk. Ez esetben hiába próbálja egy arra 
jogosulatlan személy felhasználni, ahogy behelyezi a 
gépbe, az automata azonnal elnyeli és vissza sem ad
ja. Előfordult már az is, hogy véletlenül olyan kár
tyát is elnyelt, amit szabályosan használtak. Ilyenkor 
be kell jelenteni az Irodán és mi kiküldünk egy mű
szaki embert, aki kiveszi és visszaadja a jogosultság 
ellenőrzése után.

Annak pedig, aki idegenkedik az automata hasz
nálatától nem is kell kártyát igényelnie, ő a pénztár
ban veheti fel a pénzét. Ezt az országban bármelyik 
fiókunkban megteheti egy érvényes személyi igazol
vány ellenében.

-  Mi történik akkor, ha az automata kevesebb 
pénzt ad ki, mint kellene?

-  Először is tudni kell, hogy jelen pillanatban 3 
címlet található a gépben: 100, 1000, 5000 Ft. A 
száz Ft alatti összeget a pénztárban lehet felvenni. 
Célszerű bizonylatot kérni minden pénzfelvételnél, 
amit az automata magától is felkínál. így egyrészt el
lenőrizheti magát az ügyfél, hogy eddig mennyi 
pénzt vett fel, illetve ha kevesebb pénzt kap, mint 
amit kért, a bizonylattal együtt be kell jönni az Iro
dába. A bizonylat és az automata saját könyvelése 
alapján ellenőrizhető, hogy mi történt. Ha a gép hi
bázott, természetesen ott helyben kifizetjük a hiány
zó összeget. De elmondanám, hogy ennek az ellen
kezőjére is van lehetőség, de Szegeden még nem for
dult elő.

Az automatáink egy része egyébként éjjel-nappal 
és hétvégén is üzemképes lesz.

Megnyugtatásként pedig talán a legfontosabb: a 
folyószámlákon lévő összeg visszafizetése államilag 
garantált. A Betétvédelmi Alap -  melynek az 
Agrobank tagja -  bankonként és személyenként 
1.000.000 Ft-ig garantálja a visszafizetést.

Doktorandusz képzés -  1993/94.
Országos döntés értelmében az idén először ná
lunk is lehetősége adódott minden felsőoktatási 
intézménynek pályázatot benyújtani a Ph.D. kép
zés bevezetésére. Ennek az Európában már ha
gyományossá vált képzési rendszernek a beindítá
sára az 1993-as költségvetésben elkülönített össze
get biztosított a parlament.

A képzés céljáról és a szabott feltételekről kér
deztük dr. DUX LÁSZLÓ T, egyetemünk
oktatási rektorhelyettesét.

-  A Ph.D fokozat elnyerése tulajdonképpen a ré
gi kandidátusi fokozat jogutódjának van szánva, amit 
maguk az egyetemek ítélhetnének oda. Az európai 
normák szerint ettől egyetem az egyetem.

A képzés elsősorban az utánpótlás nevelést bizto
sítaná, lehetővé tenné az önálló kutató munkába való 
bekapcsolódást, közlemények, publikációk megje
lentetését és az egészet természetesen egy 
disszertáció zárná.

A feltételek szerint a képzés jogát csak azok az 
egyetemek illetve munkacsoportok kaphatják meg, 
akik erre alkalmas programot állítanak össze és az 
értékeléskor arra megfelelő minősítést kapnak.

A projektek beadása novembertől indult és min
denki, aki rendelkezett tudományos fokozattal ba- 
kapcsolódhatott. Egyetemünkön a tudományos rek
torhelyettes úrral közösen kísértük figyelemmel, 
hogy a vártnak megfelelő, kerek programok álljanak
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össze. így összesen 9 programot juttatunk fel Buda
pestre az Akkrediticiós Bizottsághoz, melyek leadási 
határideje február 20. volt.

(Mellékelve felsoroljuk a SZOTE-n pályázatot 
benyújtott kutatócsoportokat, intézeteket -  szerk.)

A végső döntés határideje azonban csak május
június. De addig is jelentkezhetnek mindazok, akiket 
érdekel a lehetőség, hisz fgy a döntés után tudjuk ki
ket lehet értesíteni.

A kutatócsoportoknak azonban felvételi vizsgát 
kell szervezni, egy kisebbfajta felvételit lebonyolíta
ni és ha minden a tervek szerint alakul, akkor szep
temberben a megkezdődhet a képzés.

-  Milyen feltételei vannak a jelentkezésnek és mi
lyen előnyöket biztosít annak, aki elnyeri?

-  A pályázat általános feltételei között szerepel a 
diploma, a jó  átlageredmény, egy középfokú nyelv
vizsga, de előnyt jelent az eddigi TDK munka és a 
kitűnő eredmény.

A költségvetés 300 millió Ft-ot különített el erre

SZOTE NAPLÓ

a célra az idén, ami havonta nettó 15.000,- Ft-ot je 
lent az ösztöndíjasnak. Ezt 3 évig kapja és ez időre 
visszaáll a hallgatói státusza, ami több kedvez
ménnyel jár. Ez az összeg egyébként 800 ösztöndíjas 
indítását teszi lehetővé, plusz 200 határokon túl élő 
magyar diák képzését biztosítja.

Az orvosegyetemeken viszont speciális kérdés
ként fog felvetődni a szakvizsga és a Ph.D. képzés 
egymáshoz való viszonya, bár vannak elképzelések a 
megoldásra -  pl. az egyetemek saját szakmai bizott
sága döntsön ebben a kérdésben - ,  de ez még képlé
keny állapotban van, akárcsak a sorkatonai szolgálat 
letöltési ideje.

Az mindenesetre nagy előnye ennek a képzésnek, 
hogy a városon belüli más intézményekkel jó  együtt
működésre ad lehetőséget illetve megerősíti a már 
meglevő kapcsolatokat.

-K .A .-

Melléklet:
Program  címe P rogram vezető  neve

Bioaktív vegyületek kémiája dr. Bernáth Gábor 
a kémiai tud.doktora

A keringési és légzőrendszer élet- és 
kórtana, farmakológiája és klinikuma

dr. Csanády Miklós 
az orvostud. kandidátusa

Környezethygéne dr. Dési Illés 
az orvostud. doktora

Immunológia dr. Dobozy Attila 
az orvostud.doktora

Biokémia, biofizika, sejtbiológia dr. Dux László 
az orvostud. doktora

Az idegrendszer strukturális, 
funkcionális és neurokémiai 
organizációja

dr. Kása Péter 
az orvostud. doktora

Reprodukciós egészségtan dr. Kovács László 
az orvostud. doktora

Orvosi mikrobiológia dr. Rosztóczy István 
az orvostud.kandidátusa

A neuroendokrin rendszer működése 
ép és kóros körülmények között

dr. Telegdy Gyula 
az MTA levelező tagja

-k a -
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-  Az ulmi egyetem és a SZOTE Ideg- és 
Elmegyógyászati klinika orvosi pszichológiai 
oktatási csoportja közel két éve folytat tudo
mányos és oktatási együttműködést. Ennek 
keretében a Baden-Württemberg Tartományi 
Tudományos Minisztérium támogatásával 
egy, a krónikusizom fájdalmak vizsgálatára 
és gyógyítására alkalmas -  számítógéphez 
csatlakoztatható Harald C. Traue, az ulmi 
egyetem professzora által adományozott mű
szert nyert el pályázat útján a klinikánk.

A műszer alkalmas az izom eredetű fáj
dalmak diagnosztizálására, függetlenül attól, 
hogy szervi vagy pszichogén ok, például 
stressz okozza az izomfeszültséget. A géppel 
kideríthető, hogy a páciens a stresszre izom
feszültséggel reagál, avagy sem. Az egyete
münkön üzembe helyezett műszer a neurózi
sok, pszichotikus betegségek gyógyítására, 
és az érzelmek kutatására egyaránt használ
ható.

*  * *

-  Prof. Dési Illés és dr. Institoris László 
egyetemi tanársegéd az Egészségügyi Világ
szervezet meghívására és költségén 1993. már
cius 21-27. között részt vesz és a Népegészség
tani Intézet kutatási eredményeiről beszámolót 
tart Oxfordban és a WHO és az Európai Közös
ség Tudományos Bizottsága által rendezett 
nemzetközi szakértői konferencián, amely a 
környezeti szennyező anyagok kis mennyiségei
nek immunrendszert károsító hatásaival és e ha
tások érzékeny próbák segítségével történő ko
rai diagnosztikai lehetőségeivel foglalkozik.

*  * *

-  1993. április 24-30. között rendezi a Nép
egészségtani Intézet, az Intézet Tempus prog
ramja keretében, egy hetes intenzív, egész 
napos postgraduális tanfolyamát angol nyelven

„veszély felbecsülése a toxicológiában” (Risk 
assessment in toxicology) címmel. Az előadók 
az intézet vezetője és senior munkatársai továb
bá a Tempus programmban együttműködő dá
niai Odense Egyetem Közegészségtani Intézeté
nek igazgatója Prof. Philippe Grandjean és 
három senior munkatársa.

* *  *

-  1993. június 1-5 között „A Népegészség
ügy, környezet és munkaegészségügy -  átstruk- 
túrálása a Közép és Kelet európai társadalmi 
változások során” (Restructuring Public Health 
during societal transition in Central and Eastern 
Europe, implications fór environmental and 
occupational health) címmel rendez Egerben 
Nemzetközi Szimpóziumot a Tufts Univerity 
School of Medicine Department of Community 
Health, Boston USA. A szimpózium magyar 
társelnöke Prof. Dési Illés.

*  *  *

-  Prof. Dési Illés és dr. Nagymajtényi 
László tud. munkatárs a Nemzetközi Neuro- 
toxikológiai Szövetség meghívására 1993. 
június 6-11. között részt vesz és előadásokat 
tart a 4. Nemzetközi Neurotoxicológiai konfe
rencián a dániai Helsingörben.

* * *

-  Göncz Árpád köztársasági elnök a népjólé
ti miniszter előterjesztésére 1993. február hó 
25. napjával

dr. Balogh Ádám osztályvezető főorvost, 

dr. Kata Mihály egyetemi docenst, 

dr. Máté Imre tudományos tanácsadót, 

dr. Méray Judit egyetemi docenst, 

dr. Resch Béla egyetemi docenst, 

dr. Szabad János tudományos tanácsadót 

egyetemi tanárrá nevezte ki.
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- Az Országos Felsőoktatási Érdekvédel-
mi Szövetség március 18-19-én Győrben tar-
totta idei első kongresszusát. 

A két napos rendezvényen 5 szekcióban 
folyt a munka: 

- OFÉSZ belső képzés 

- Ifjúságpolitika 

- OFÉSZ szervezeti reform 

- Felsőoktatási Törvény és fejlesztés 

- Külügyek. 

A legfontosabb napirendi pont a két 
napos rendezvényen mégis az elnök és az 
elnökségi tagok megválasztása volt. Gilly 
Gyula ugyanis lemondott elnöki posztjáról és 
helyette a Közgyűlés VÁRNAGY 
JÓZSEFET választotta. 

Az új elnökségi tagok: 

Kuntár Ágnes SOTE 
Szabó Tibor BME KK 
Rózsás Péter BKE 
Visnyei Ágnes BDMF 
Révai Mariann GYTF 
Major Gábor BDTF 

* * * 

- A Kölni Kórház Radiológiai részlege 84 
db komplett röntgenkazettát adományozott 
egyetemünk Radiológiai Klinikájának. Az ado-
mányról Beyer professzor úr a részleg igazga-
tója értesített bennünket. A kazetták elsősorban 
tudományos és oktatási célokat szolgálnak. A 

szállítás lebonyolítását a Humboldt Alapítvány 
vállalta. 

* * * 

- A Magyar Tudományos Akadémia elnök-
sége az orvostudományi egyetemek munkatársai 
közül egyedül iekként 

dr. Kemény Lajos adjunktust és 

dr. Oláh Judit tanársegédet 
(Bőrgyógyászati Klinika) 

Ifjúsági Díjjal tüntette ki. 
* * * 

- Az Európai Közösségek kezdeményezésére 
létrehozott „Cooperation in Science 
Technology with Central and Eastern European 
Countries (COST)" program keretében 
egyetemünk Központi Izotópdiagnosztikai 
Laboratóriuma (Vezetője: dr. Csernay László) 
a „Quality assurance in nuclear medicine 
software" COST B2 project részeseként 25.000 
ECU-t; a Mikrobiológiai Intézetben illetve az 
„Antiparasitical chemotherapy" COST 815 
project részeként a dr. Molnár József 
vezetésével kutatott „Antibacterial and 
antiplasmid effects of acridines and 
phenothiazines" téma szintén 25.000 ECU 

támogatást nyert kétéves időtartamra. 
* * * 

- Dr. KÓSZÓ FERENC (Bőrgyógyászati 
Klinika) tudományos tanácsadó, c.egyetemi 
docens 1993. február 8 -22 . között Colombus-
ban (U.S.A., Ohio) tartózkodott, ahol, az Ohio 
State University-n vendégelőadóként két elő-
adást tartott a porphyriákról. 

* * * 

FtUlit sztrktsz'á HlUCZU (KÖZEL) ANITA 
SztHuszláségz «722 SZEGED. SZENTHÁBOMSÁO U. 5. TEL.: 310-530/4 

Szánutógéprs tárdtlés és tipográfia. SZOTE SZÁMÍTÁSTECHNIKA 
Kitilt a SZOTE Házi Nyomdttyüxm 

Vtztiá.• Naoy János 
TSrzjszékn. 266/1993 
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A  T É R V É Z É T T  P R O G R A M
április  24. (szombat)

9.30-11.20 "Regisztráció (Talent Éenter)

1 1 .3 0  M e g n y itó

11.0-5 é l e t  - h a ló i jo g i  d e fin íció ja

(a k o n fe re n c ia  támaltőreineU jogi megUözel ítése)

dr. HorvátK T ib o r

AAlsUolcl Egyetem ;Állam és Kar

Bűnügyi Tudományok Tanszéke

1 2 .3 0  B e v e z e tő
a  J o g o rv o s lá s  fo n to ssá g a

dr. Aáójzes i_ászló 

S Z O T É  igazságügyi Orvostan 

13-1 4.30 e b é d s z ü n e t

14.45 \Atatott o rv o s i te v é k e n y sé g

dr. jiKdám G yörg y

S O T £  "Társadalomtudományi in tézet

15.45 éEufhanásia (aktív, p a s s z ív )

dr. Kovács 3ószef

S O T f i  Társadalomtudományi in tézet

1Ó.30 e u th a n á s ia  a  g y a k o r ló  o rv o s  s z e m é v e l

dr. R a p  i lo n a

SZŐ TTE- Belgyógyászati intenzív Osztály

17.15 K á v é s z ü n e t

17.30 M & s te r s é g e s  m e g te rm é k e n y íté s

dr. Szóllősl 3)ános

S Z Ő T T É  Szülészeti és /s)őgyógyászatl KI.

18.15 -19.00 é le t -h a ló i  k é  r d é s e  te o ló g u s  sz e m m e l

dr. S o m fa i  B é la  

Szegedi -Hittudományi Tőlskola

21.00 F O G y v p Á s

április 25. (vasárnap)

9.30-10.30 R e g g e l i  
10.45 e lm e o s z tá ly o n  k e z e lt  
b e te g  s z e m é ly is é g i jo g a i

dr. Kovács Zoltán  

S Z O T É  idegkllnlka  

11.30 S z ó v e t  é s  s z e r v  
tra n szp la n tá c ió

12.15 ^Altruizm us, 
tá rsa d a lm i ig a z s á g o s 

s á g

dr. B lasszauer B é la  

R Ő T É  magatartástudo

mányi intézet.

13.00 z A r s z ó

13.15 eb éd




