
2. oldal 

7. oldal 

10. oldal 

A Magyar Köztársasági Érdemrend 
kiskeresztjével tüntették ki 
Dr. KEDVESSY GYÖRGY 

nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanárt 
A magas kitüntetés jó alkalom arra, hogy végigkíséijük a gyógyszertechnológia kiemelkedő 

i . képviselőjének, Szeged tudományos élete ejeles személyiségének szakmai működését. 
Dr. Kedvessy György egyetemi tanulmányait Budapesten végezte és a Pázmány Péter Tudományegyetem 

Gyógyszerészeti Intézetében kezdte meg oktatói és kutatói pályafutását. Rövidesen a szakma meghatározó 
egyéniségévé vált. Még nem volt 30 éves, amikor magántanári habilitációt szerzett. 

Pályafutásának nagyobb része Szegedhez köti. 1959-ben kapott megbízást az - akkor még -
Gyógyszerészeti Intézet tanszékvezető egyetemi tanári feladatainak ellátására. Az intézetvezetői feladatkört 
1984-ig, nyugdíjba vonulásáig látta el, de kapcsolata az intézettel nem szakadt meg. Azóta is bejár az 
intézetbe, részt vesz a tanszék munkájában, tudományos tanácsadóként, majd emeritus professzorként. 
Segítségére, megfontolt szakmai tanácsaira mindig számíthatunk. 

Kedvessy professzor - röviddel az igazgatói megbízás után - az intézet nevét Gyógyszertechnológiai 
Intézetre változtatta. Ez nemcsak nevezéktani, de tartalmi változás is volt. Az intézet igazgatójaként nagy 
energiával és céltudatos munkával fogott hozzá, hogy megteremtse a korszerű gyógyszertechnológiai oktatás 
tárgyi, személyi és szervezeti feltételeit. 

A gyógyszertechnológia e század közepéig tapasztalati megfigyelésen alapuló praktikus ismeretanyag 
volt. Az ötvenes-hatvanas években, főként német és svájci kutatók munkássága teremtette meg a 
gyógyszerkészítés, főként az ipari gyógyszergyártás elméleti alapjait. Mellettük és velük egyidőben 
Magyarországon Kedvessy professzor munkássága révén vált a gyógyszertechnológia korszerű, elméletileg 
megalapozott tudománnyá. Az elméleti alapok kimunkálásához felhasználta a fizikai kémia, a kolloidkémia 
az orvosi és műszaki tudományok alapvető összefüggéseit. A gyógyszerek szerkezetének és stabilitásának 
vizsgálatában elsőként használt fel olyen modem vizsgálati módszereket, mint az elektronmikroszkópia vagy 
a reológia. 

Korszerűsítette az elméleti és gyakorlati oktatás tematikáját. A tantermi előadások jelentékeny részét 
maga tartotta, de munkatársainak is biztosította az előadásokhoz szükséges rutin megszerzését. Hallgatói 
nemcsak korszerű, jól rendszerezett ismeretanyagot kaptak tőle, hanem a szakma műveléséhez 
nélkülözhetetlen szemléletet és logikus gondolkodásmódot is. , Rendszeresen látogatta a gyakorlati 
foglalkozásokat is. 1963-ban jelent meg először a Gyógyszerésztechnológia c. tankönyve, - az első kiadást 
még további négy követte - melyet nemcsak a szigorlat és az államvizsga előtt álló hallgatók, de a 
gyógyszerészet bármely területén tevékenykedő szakemberek jó haszonnal forgattak. 
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Kutatói, kutatás-szervezői és témavezetői aktivitását nagyszámú dolgozat, hazai és külföldi 
kongresszuson tartott előadás, disszertáció fémjelzi. Munkatársai közül nyolcán szerezték meg a 
gyógyszerészeti tudomány kandidátusi, ketten a tudomány doktora fokozatot.

Kedvessy professzor nagy részt vállalt országos szakmai feladatok megoldásából is. A gyógyszerészek 
szakmai továbbképzése, a szakgyógyszerészképzés megteremtése fontos része életművének.

Szólni kell még széleskörű nemzetközi és hazai tudományos kapcsolatairól. Fontosnak tartotta, hogy 
intézete tudományos eredményei közül minél többet hasznosítson a gyógyszeripar, ezért gyümölcsöző 
kapcsolatot épített ki számos hazai és több külföldi gyógyszergyárral.

E felsorolás közel sem teljes. Nem esett szó az egyetem vezetésében végzett munkájáról: rektorhelyettesi, 
dékáni megbízatásairól, számos bizottsági tagságáról, a szakmai közéletben viselt funkcióiról és a különböző 
helyi, illetve országos testületekben végzett rendkívül sokoldalú munkájáról.

Ha választanom kellene, hogy mit hangsúlyozzak legnagyobb nyomatékkai e gazdag életműből, akkor azt 
a tényt emelném ki, hogy Kedvessy professzor mindig szélesre tárta intézete ajtaját a tudományos kutatás 
iránt érdeklődő hallgatók előtt. Kiemelten fontos feladatnak tartotta a tudományos diákköri munkát, a kutatói 
utánpótlás nevelését.

A tanítványok népes serege és a munkatársak nevében őszinte tisztelettel gratulálok Kedvessy professzor 
úrnak munkássága szép elismeréseként kapott kitüntetéséhez:

Erős István

Az Egyetemi Tanács 1994. október 11.-i ülésének
határozatai

Napirend előtt
Az Egyetemi Tanács csak 12 tagja támogatta azt az indítványt, hogy tárgyalja Dr. Sándor László 

' alkalmazásának,'visszavételének ügyét, így a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

1. Napirendi pont
Az Egyetemi Tanács tudomásul veszi, hogy a Gyógyszerhatástani Intézetbe, a Gyógyszertechnológiai 
Intézetbe, a Radiológiai Klinikára, az Onkotherápiás Klinikára tanszékvezető egyetemi tanári állás, a 
Testnevelési Tanszéki Csoport és a Központi Klinikai Mikrobiológiai Laboratórium vezetésre 
pályázatot kell kiírni. Javaslat érkezett egyetemi tanári állás kiírására az Élettani Intézetbe és a 
Gyógyszertechnológiai Intézetbe. Egyetemi docensi pályázat kiírását kell megfogalmazni a 
Szemészeti Klinikára, az Orvosi Vegytani Intézetbe, a Fog- és Szájsebészeti Klinikára, a 
Pharmacológiai Intézetbe, a Gyermekgyógyászati Klinikára. Az Egyetemi Tanács tudomásul veszi, 
hogy a lista nem végleges. A pályázatok végleges szövegét a tanszékvezető, a Tanári Testület 
véleményezi és az Egyetemi Tanács hagyja jóvá. Főiskolai docensi és egyetemi adjunktusi 
pályázatokra érkezett javaslatot az Egyetemi Tanács tudomásul veszi.

2. Napirendi pont
Az Universitas koncepció megfogalmazásánál a működési táblázat átdolgozandó, a 6. oldalon a közös 
habilitációs bizottság helyett a karonkénti habilitációs bizottságot kell megvalósítani. A működés 
tekintetében a kvalitásos szavazás nem elfogadható az Egyetem részére. Az Egyetemi Tanács 
egyhangú szavazással megbízza a rektort, hogy ezt az álláspontot képviselje az Universitas vezetősége 
előtt.

3. Napirendi pont
Az Egyetemi Tanács elfogadja, hogy a FEFA Universitas részére kiírt pályázaton elsősorban a 
regionális műszerpark sorsának rendezése, a könyvtár fejlesztése, a gazdasági számítógépes hálózat és 
menedzsment-támogatási rendszer valamint a telefon- és számítógépes hálózat befejezése szerepeljen.
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4. Napirendi pont
Az Egyetemi Tanács tudomásul veszi a Pathológiai Intézet hisztokémiai vizsgálatainak 
költségvetéséről készült beszámolót és javasolja, hogy a finanszírozást a jövő évi költségvetésbe 
tételesen építsék be.

5. Napirendi pont
Az Egyetemi Tanács tudomásul veszi a Számvevőszék jelentést, valamint a költségvetési beszámolónk 
auditálását. Az Egyetemi Tanács következő ülésén tárgyalja a PhD Szabályzatot. Az Egyetemi Tanács 
egyhangú szavazással elfogadja Dr. Papp Gyula beterjesztését, mely szerint Fekete Csaba VI. éves 
orvostanhallgató részére az 1994. évi Apáthy emlékérmet adományozza az Egyetem. Az Egyetemi 
Tanács tudomásul veszi, hogy a Hallgatói Önkormányzat Egyetemi Tanácsi képviselői 
tevékenységükért havi 400,- Ft ösztöndíjkiegészítésben részesülnek, amit a kedve? nényezettek a 
Gyermekgyógyászati Klinika Alapítványába fizetnek be. '

5jí jfc

Az Egyetemi Tanács 1994. október 18-i ülésének
határozatai

1. Napirendi pont
Az Egyetemi Tanács titkos szavazással javasolja a Rektornak Dr. Gőnczöl Éva (Mikrobiológiai 
Intézet) 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodással; Dr. Duda Ernő (Mikrobiológiai Intézet) 25 igen, 3 nem, 0 
tartózkodással; az egyetemi tanári cím odaítélését.
Az Egyetemi Tanács titkos szavazással javasolja a Rektornak Dr. Gőnczöl Éva (Mirobiológiai 

, Intézet) 26 igen, 2 nem, 0 tartózkodással a Mikrobiológiai Intézetben a tanszékvezetői megbízás
megadását.
Az Egyetemi Tanács a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva a Traumatológiai Klinika tanszékvezetői 
egyetemi tanári állásra kiírt pályázat újbóli kiírása mellett döntött.
Az Egyetemi Tanács -  figyelembe véve a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórház 
osztályvezető főorvosi ill. Egyetemünk tanszékvezetői egyetemi tanári állásra kiírt pályázat 
értékelésében a felek között meglévő érdekkülönbséget -  úgy döntött, hogy a tanszékvezető egyetemi 
tanári állást az Urológiai Osztály ill. esetlegesen létrehozandó Urológiai Klinika végleges helyzetének 
kialakításáig nem kívánja betölteni.

2. Napirendi pont

Az Egyetemi Tanács egyhangú szavazással megbízza a Rektori Hivatalt, hogy az Egyetemi Tanács 
határozatait szó szerinti formában leírva -  észszerű határidőn belül -  minden egyetemi tanácstagnak 
eljuttassa.
Az Egyetemi Tanács nyílt szavazással ellenszavazat nélkül, két tartózkodással elfogadta, hogy 
üléseinek teljes anyagát magnetofonra rögzítve archiválja, de az nem kerül szó szerinti leírásra.

3. Napirendi pont
Az Egyetemi Tanács a Doktori (PhD) Szabályzat tervezetét kiegészítés megtételére visszadta a 
szerkesztő bizottságnak és elfogadásra a következő ülésére kéri újra beterjeszteni.
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1. Doktori (PhD) Szabályzat

Az Egyetemi Tanács a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Doktori Szabályzatát 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

2. A Térítéses Képzési Szabályzat:

A térítéses szabályzatot az Egyetemi Tanács az alábbi módosításokkal egyhangúlag elfogadta.
4.b) Az Egyetemi Tanács a tiszta nyereség felhasználására vonatkozóan úgy foglalt állást, hogy annak 
5096-a a pontrendszer alapján, 40%-a pedig pályázat útján kerüljön felosztásra.
6.pont törölve

3. Az 1994.év harmadik negyedévi vezetői mérlege:

Az Egyetemi Tanács egyhangúlag elfogadta, hogy a Bánomkerti sori, és az Indóház téri ingatlan 
megvásárlásra kerüljön a majdani Fogászati Kar és a Családorvosi Intézet kialakítása céljából.

4. Egyetemi tornacsarnok építése:

Az Egyetemi Tanács állást foglalt egy egyetemi tornacsarnok létesítése mellett. Az Egyetemi Tanács 
határozata alapján erre a célra 25 millió Ft különíthető el a devizás képzés nyereségéből.
Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár és Molnár Ferenc főmérnök vezetésével felmérik a lehetőségeket 
és tájékozódnak a Fodor József Szakközépiskola hasonló létesítményének építési költségeiről; 
tapasztalatairól a következő Egyetemi Tanácsülésen beszámolnak és javaslatot tesznek a további 
teendőkre.

5. Kollektív Szerződés módosítása:

Az Egyetemi Tanács úgy foglalt állást, hogy az egyetemi vezetők az öt Orvosegyetem legközelebbi 
(1994. november 11.), debreceni konferenciája elé terjesztik a veszélyességi pótlék ügyében az 
Egyetemi Tanácshoz érkezett beadványt, közös állásfoglalás kialakítása céljából. Az állásfoglalást a 
SZOTE Naplóban a Rektor közzéteszi.
A 42. § 7. bekezdés üresen marad, az Egyetemi Tanács a kérdést, fontosságára való tekintettel (a 
veszélyességi pótlék ügye), megoldásig napirenden tartja. A fentieket az Egyetemi Tanács 
egyhangúlag jóváhagyta.
Az Egyetemi Tanács a módosítás A pontját egyhangúlag elfogadta. A rendelkezések 1994. november 
1-től lépnek érvénybe.
Az Egyetemi Tanács a 31.§ 5. bekezdés, a 112 oldal 1., 2. pontját az előterjesztett formában, a 117. 
oldal 42.§-át 75%-kai egyhangúlag elfogadta.
A 131. old. 5. bekezdését, valamint a 60. §-t a beterjesztett formában egyhangúlag elfogadta.
Az Egyetemi Tanács egyhangúlag felhatalmazza a Rektort a módosított Kollektív Szerződés 
aláírására.
Az Egyetemi Tanács Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Tudományos 
Felsőoktatási Alapjától kapott 450.000,- Ft-ból 50.000,- FT-ot a II. sz. Belgyógyászati Klinika 
számára a Cserháti Emlékérem elkészíttetésére, 350.000,- Ft-ot a kongresszusokon résztvevő 35 éven 
aluli oktatók utólagos támogatására szavazott meg.

Gazdasági Főigazgatói állás:

Az Egyetemi Tanács határozata alapján, Bizottság alakul Dr. Penke Bolond, Dr. Mészáros Tamás, 
Dr. Lakos Júlia és Balog Viktor részvételével a gazJasági főigazgatói állásra kiírandó pályázat 
megfogalmazására.
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Urológiai Tanszék

Az Egyetemi Tanács felhatalmazza a rektort, hogy az önálló Urológiai Klinika alapítására lépéseket 
tegyen. ,

Az Egyetemi Tanács 1994. december 13-i ülésének
határozatai

1. Napirendi pont
Az Egyetemi Tanács egyhangú szavazással elfogadja a Tudományos Bizottság javaslatát Dr. Vizi E 
Szilveszter részére a Jancsó Miklós Emlékérem és Jutalomdíj adományozását. Az Egyetemi Tanács 
egy ellenszavazattal tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a jutalomdíj összegét 50.000 Ft-ról 
100.000,- Ft-ra emeli.

2. Napirendi pont
Az Egyetemi Tanács nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a tanszékvezető egyetemi tanári beszámoló 
megvitatásával egyidejűleg az érdekelt fél meghívásra kerüljön (4 szavazat a meghívás mellett, 0 
szavazat a jövőbeli meghívás mellett, 18 szavazat a meghívás ellen).

Tanszékvezetői egyetemi tanár, egyetemi docens és tudományos tanácsadói megbízások 
meghosszabbítása:

Név igen nem tart.
i  _

Dr. CzignerJenő 26 2 0
Dr. Kovács László 25 3 0
Dr. Penke Bolond 27 1 0
Dr. Szemere György 24 3 1
Dr. Telegdy Gyula 25 3 0
Dr. Baltás Béla 24 2 2
Dr. Bártfay György 22 4 2
Dr. Farkasné Dr. Mándy Yvett 27 0 1
Dr. Gorzó István 25 1 2
Dr. Járdánházy Tamás 25 2 1
Dr. Pető Zoltán 26 1 1
Dr. Szenohradszky János 17 8 3
Dr. Tóth Lajos 17 10 1
Dr. Thurzó László 27 0 1
Ugriné Dr. Hunyadváry Éva 27 0 1
Dr. Vámos Károly 25 1 2
Dr. Papp Gyuláné 26 0 2

ÁOK előteijesztése klinikai főorvosi címre:

Név . igen nem tart.

Dr. Beviz József 26 0 0
Dr. Kiss Attila 26 0 0
Dr. Letoháné Dr. Hortobágyi Anna 25 0 1
Dr. Praefort László 24 2 0
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Az Egyetemi Tanács egyhangúan elfpgadta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 82. § (2) módosítását, 
mely szerint a klinikai-, laboratóriumi, főorvos is vizsgáztatási joggal rendelkezik.

3. Napirendi pont
Az Egyetemi Tanács elfogadja, hogy az Orvosi Biológiai Intézetbe is kerüljön meghirdetésre egy 
docensi állás. Az Urológiai Klinika megalapításáig ilk az Onkotherápiás Klinikára pályázatot nem ír 
ki az Egyetem. A klinikavezetői pályázatoknál meg kell követelni a habilitáció meglétét, «7*7 az 
Egyetem nem hirdet meg egyetemi docensi állást klinikavezetői megbízással (egyhangú). Ugyanitt a 
klinikai tapasztalathoz be kell írni az adott szakterületen szerzett legalább tizenkét éves szakmai 
gyakorlatot (1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül). Mindenütt meg kell követelni az egyetemi szintű 
oktatásban szerzett legalább tíz éves gyakorlatot (egyhangú). A Testnevelési Csoport vezetői 
pályázatát külön feltételekkel kell meghirdetni. •
A fenti és egyéb kisebb módosításokkkal a pályázatok szövegét az Egyetemi Tanács egyhangúan 
elfogadta.

4. Napirendi pont
Az Egyetemi Tanács a Statútum tervezetéhez megjegyzéseket fűzött és megbízza a főtitkárt a végleges 
javaslat 1-jei határidővel való elkészítésére.

5. Napirendi pont
Az Egyetemi Tanács a Kollégiumi Szabályzat tervezetét jogi szakértő bevonásával dolgozza ki ‘és a 
Szabályzat végleges tervezetét elfogadásra teijessze a Tanács 1995. januári ülése elé. A szerkesztéssel 
Dr. Dux Lászlót, Dr. Dombi Györgyöt, Dr. Praefort Lászlót és Benke Csabát bízza meg az Egyetemi 
Tanács.

6. Napirendi pont
Az Egyetemi Tanács a Gyógyszerésztudományi Kar fejlesztési tervét egyhangúan elfogadta. Az 
Egyetemi Tanács egyhangúan elfogadta a Gyógyszeranalitikai Tanszék létesítésével kapcsolatos 
beterjesztést avval, hogy a Tanszék a gyógyszerészképzés színvonalának emelését célozza és a Kar 
intézeteinek eddigi tevékenységét nem korlátozza és sérti. A Tanszék létrehozásának hely-, pénzügyi- 
és személyi igényét 1995-ben ki kell dolgozni.

7. Napirendi pont
Az Egyetemi Tanács egyhangú szavazással elfogadta a tervezett szerződésről adott tájékoztatót és 
felhatalmazta a rektort a Kaáli-féle befektetőcsoporttal tervezett beruházási szerződés (Családorvosi 
Intézet és az In vitro Fertilizációs Központ) ügyében való engedélyezési eljárásra.

8. Napirendi pont
Bejelentések
a) A rektor a SZOTE Naplóban megjelent Igazságügyi Orvostani Intézetben meghirdetendő 

álláspályázat téves volta miatt sajnálatát fejezte ki.
b) A rektor PSP Hallgatói Lapot színvonaltalan volta miatt felfüggesztette és kéri a HOK-öt a 

hallgatóság megfelelő tájékoztatásának biztosítására.
c) Az Egyetemi Tanács az idegenyelvű képzésben alkalmazott nyelvi óradíjak 1.200,- Ft-ban való 

megállapítását egy tartózkodással elfogadta. Egyhangúan elfogadta az Egyetemi Tanács az 
idegennyelvű képzésben az óra- és tiszteletdijak a befizetéskori (szeptemberi) USD/HUF 
arányban való automatikus változtatását (az óradíjak 25, 15, stb. USD-nak megfelelő HUF 
értékben való rögzítését.)

d) Az Egyetemi Tanács két tartózkodással, ellenszavazat nélkül tudomásul veszi és támogatja a 
Csanády M.-Csanádiné-Kolozsvári L.-Lonovics J.-Penke B.-Varga J. által benyújtott javaslatot 
a nővérszállásokon kialakult zsúfoltság megoldásáról: felsorolt alternatívák közül 5-6 2x2 
szobás panellakás vételével (mintegy 10-12 millió Ft értékben) a probléma (zsúfoltság, klinikán 
kialakított szálló megszüntetése) megoldható lenne. Itt szálláslehetőséget kapnának a kiemelkedő 
munkát végző PhD hallgatók is.
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e) Az Egyetemi Tanács felkéri az ÁOK dékánját, hogy a SZOTE Klubban november elején történt
verekedés ügyében folytasson vizsgálatot (erről írt a Szegedi Egyetem is) és annak eredményéről 
tájékoztassa a Tanácsot. ,

f) Az Egyetemi Tanács egy tartózkodással elfogadja Dr. Dux László beterjesztését Dr. Becsei 
Attila oktatási bizottságba való bevonását.

g) Az Egyetemi Tanács a következő ülésén a Sportcsarnok ügyét napirendjére tűzi.
h) Az Egyetemi Tanács tudomásul veszi az ÁOK tájékoztatását az adjunktusi, tudományos 

munkatársi meghosszabbításról, valamint előléptetésről.

Gla\c a Gastrcenterclcaiáért
1994. december 2-3. között rendezték meg a SZOTE Oktatási Épületében a családorvosok 

gastroenterológiai továbbképzését a Glaxo(Medicom) támogatásával. Ez a kurzus első ízben volt 
nyitott orvostanhallgatók számára. Sajnos a hallgató résztvevők száma nem igazolta a beléjük 
vetett bizalmat, hiszen az 5 évfolyamból csak 5-6 ember jelent meg. Holott nagyon színvonalas 
előadások voltak, melyeket az ország különböző részéről érkezett hazai szaktekintélyek tartottak. 
Az előadások nívóját emelte az is, hogy a tanfolyamok történetében először az éppen tárgyalt 
betegségeket endoszkópos vizsgálatok során mutatták be az I.sz.Belgyógyászati Klinikával való 
élő videoösszeköttetés révén.

A Glaxo képviselője elmondta, hogy 2 éve, mióta Magyarországon kialakulóban van a 
háziorvosi rendszer, szerveznek Glaxo Medicom néven (Medical Communication) a 
Gastroenterológiai Társasággal közösen tanfolyamokat, felvállalva azt, hogy 1998-ig az ország 
összes családorvosa elvégezhesse ezt, hiszen az itt megírt tesztek eredményeit beszámítják a 
szakvizsga eléréséhez szükséges credit pontokba (ezeket a pontokat az orvostudományi egyetemek 
is elismerik).

Magyarországon már tíz ilyen tanfolyamra került sor -  az elsőt Hatvanban rendezték meg -  a 
gastroenterológia mellett neurológiából, infectológiából és pulmonológiából. Tavaly Szeged már 
otthont adott egy neurológia konferenciának, amelyet jövő tavasszal újra szeretnének 
megrendezni. Budapesten havonta tartanak rendszeresen gyermekgyógyászati tanfolyamot, 
Békéscsabán pedig a közeljövőben gyermek-asztma-konferenciát szerveznek.

Eleinte ezek a tanfolyamok a családorvosoknak térítésmentesek voltak, most jelképes összeggel 
kell hozzájárulniuk a költségekhez, az orvostanhallgatók számára viszont ingyenes. Sőt Pécsett 
kifejezetten hallgatók számára is rendeznek ilyen konferenciákat.

Szeretnék Szegeden is megvalósítani ezt, mivel a hallgatóknak is előnyére válna, ha ilyen 
szemléletes előadásokat hallgathatnának, viszont ehhez tantárgy átcsoportosításra lenne szükség -  
mondta Lonovics professzor úr.

A Glaxo sokat fordít az orvostudomány támogatására, különböző kiadványokat is megjelentet a 
tanfolyamok mellett, melyek jól követhetően tartalmazzák a nemzetközi konferenciák anyagát 
(legutóbb a Helicobacter pylori szerepét tárgyalták). Ezeket a SZOTE-n szeretnék jegyzet 
formájában is kiadni, hogy a hallgatók minél tájékozottabbak legyenek az újdonságok felöl.

Reméljük erre mihamarabb sor kerül!

Babai László 
Nagy Ilona 
Újházy Tünde
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A „ZERTIFIKAT DEUTSCH als FREMDSPRACHE (ZDaF)

...... vizsga leírása

A ZERTIFIKAT DEUTSCH als FREMDSPRACHE vizsga az EURÓPA TANÁCS tagállamaiban 
mindenütt elismert érvényességű nyelvvizsga.

A vizsga sikeres letételével a vizsgázó a német nyelv olyan ismereteiről tesz 
tanúbizonyságot, mely lehetővé teszi számára, hogy a mindennapi élet alaphelyzeteiben 
eligazodjék, ilyen helyzetekben kialakuló beszélgetéseket megértsen illetve azokban 
résztvegyen, egyszerűbb tényeket írásban és szóban megfogalmazzon, a hétköznapi élettel 
kapcsolatos kérvényeket, szerződéseket megértse és szükség esetén formanyomtatványokat ki 
tudjon tölteni.

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga

-  az olvasás utáni szövegértést egy 45 perces írásbeli teszt formájában

-  az írásbeli kifejezőkészséget egy 30 perces levélírás formájában

-  a hallás utáni szövegértést egy 30 perces teszt formájában,

-  a nyelvtani-lexikai ismereteket egy 40 perces teszt formájában

ellenőrzi <.

Az írásbeli vizsgák összidőtartama 2 óra 55 perc.

A szóbeli vizsga

A jelölt öt, valamely szituációval kapcsolatos feladatot kap, melyre a vizsgán azonnali választ 
várnak el.

A szituációs beszélgetések időtartama 5 perc.
A szóbeli vizsga második részében egy magadott témáról interjúszerű beszélgetést 

folytatnak a jelölttel, melynek időtartama 10 perc.

A ZDaF vizsga értékelése

Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán a jelöltnek legalább 60%-os teljesítményt kell 
felmutatnia ahhoz, hogy a vizsga sikeres legyen.

A ZDaF vizsga előnye, hogy minden németül beszélő államban elfogadják, nemzetközi 
vonatkozásban jegyzett vizsga, ösztöndíjak, tanulmányi utak és egyéb pályázatok esetében 
általában a Goethe-lntézetben letett vizsga igazolását kérik.

A ZDaF vizsga letehető Magyarországon a Goethe-lntézetben, s 1995 tavaszán a SZOTE 
Idegennyelvi Intézetében is.

A ZDaF vizsgát jó teljesítmény esetén a Magyar Állami Nyelvvizsga Bizottság A típusú 
vizsgának fogadja el, amely egy 8 -9  soros szöveg magyarról németre és kb. 18 soros szöveg
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németről magyarra való fordításával C típusú középfokú nyelvvizsgává bővíthető, így a vizsgázó 
nemcsak egy a világon mindenütt elfogadott nyelvvizsgával rendelkezik, hanem a Magyar Állami 
Nyelvvizsga Bizottság által kiállított nyelvvizsga bizonyítvánnyal is.

A ZDaF vizsga ára 6000 Ft.

KÖZLEMÉNY
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Idegennyelvi Intézete megfelelő érdeklődés esetén 

január 26-án és 27-én nyelvvizsgára előkészítő Un. próbavizsgát rendez, mely teljes egészében 
megegyezik a GOETHE-INTÉZET Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaF) nemzetközi 
nyelvvizsgájának követelményrendszerével.

A modellvizsga is írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga időtartama 2 óra 55 perc, a szóbeli vizsga 15 perces.
Az értékelés a nemzetközi vizsga normáinak megfelelően történik. A próbavizsga eredményét 

oktatóink a szóbeli vizsga napján, vagy másnapján közük, s ennek függvényében a jelöltek nagyobb 
biztonsággal vehetnek részt intézetünkben tavasszal rendezendő ZERTIFIKAT vizsgán, ahol a GOETHE- 
INTÉZET munkatársai fognak vizsgáztatni.

A modellvizsga díja: 2000.- Ft

Jelentkezési határidő: 1995. január 10.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a SZOTE Ideggennyelvi Intézetében.
Szeged, Szentháromság u.5.
Tel: 62/312 521

AZ ICC NYELVVIZSGÁRÓL
Az ICC (International Certificate Conference) nemzetközi nyelvvizsga szervezet, amelynek a TIT 
a magyarországi tagszervezete.

Az ICC nyelvvizsgák Európaszerte több okból is igen vonzóak:

1. Ennek a háromszintű vizsgarendszernek az 1. szintje a magyar állami nyelvvizsga alapfokánál 
alacsonyabb szintű nyelvtudást igazol. Ez jó egyrészt azért, mert a nyelvet tanulók már 
viszonylag rövid, mintegy 1 50 órányi tanulás után is lemérhetik tudásukat, másrészt azért, mert 
társadalmilag hasznos nyelvtudást tanúsító nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek azok is, 
akiknek tanulási céljai megvalósítására elegendő ez az alacsonyabb szintű nyelvtudás (ilyenek 
pl. a bolti eladók).

2. Az ICC nyelvvizsgák egynyelvűek, így az olyan másodlagos nyelvi készséget, mint pl. a 
fordítás, a nyelvtanuló ráér akkor elsajátítani, amikor az elsődleges nyelvi készséget (a 
beszédet, a beszédértést, az olvasást és az írást) már elsajátította, sőt az ezeket a készségeket 
vizsgáló ICC nyelvvizsgát már sikeresen letette.

3. Az ICC nyelvvizsgák nemzetközileg ismert és elismert, korszerű kommunikatív vizsgák:
-  a köznapi életben és az üzleti életben legfontosabb témákat, szókincset, nyelvi szerkezeteket 
és beszédszándékokat vizsgálják a köznapi- és az üzleti életben legfontosabb szituációkban.
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4. Az ICC vizsgák megbízhatóak:
a. az értékelést mindenhol és mindenkor azonos vizsgakörülmények között végzik,
b. az értékelés objektív és/vagy analitikus félobjektív módszerekkel történik,
c. könnyen lehet rájuk felkészülni, mert a számonkérendő anyag megtalálható a részletes 

vizsgalefrásban.

A különféle TIT egyesületek (TIT Szövetségi Iroda, a nyíregyházi, pécsi, szegedi, szekszárdi, 
székesfehérvári, szolnoki, miskolci, stb. TIT egyesület) évente kétszer rendeznek vizsgát: 

az első félévben áprilisban vagy májusban, 
a második félévben novemberben vagy decemberben,

Az ICC nyelvvizsgák
-  írásbeli csoportos vizsgából és
-  szóbeli egyéni vizsgából állnak.

Az ICC angol és német nyelvvizsgák tudásszintjei:

-  az 1-es szint: turista szintű és „túlélési" szintű nyelvtudást bizonyít,
-  a 2-es szint: (közismertebb nevén a „Certificate szint") 60-79% -o s  

ponteredménye: alapfokú nyelvtudást, 80-90% -os ponteredménye: középfokú 
nyelvtudást bizonyít.

1995-től kezdődően angolból bevezetjük a 3. szintű vizsgát is. Ennek a honosítása várhatóan a 
következőképpen alakul:

60-79% -os ponteredménye: középfokú nyelvtudást,
80-100% -0s ponteredménye: felsőfokú nyelvtudást bizonyít majd.

Az ICC nyelvvizsgák mindazoknak javasolhatók, akik megfelelő nyelvtudásukat egy 
nemzetközileg elismert korszerű, kommunikatív vizsgán szerzett nyelvvizsga bizonyítvánnyal 
kívánják tanúsítani.

Remélem, hogy mindez majd arra készteti Önt, hogy a jövőben az ön intézménye is indítson 
ICC nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat és a jövőben az Ön intézménye is elfogadja 
hallgatóitól/tanulóitól az ICC nyelvvizsgákat és felvételinél megfelelő pontszámmal jutalmazza az 
ICC nyelvvizsgával rendelkező jelölteket.

Megújult a Konzerváló Fogászati Osztály
Dr. Mari Albert professzornak, a Fogászati és Szájsebészeti Klinika igazgatójának megnyitóbeszédé 
után adta át 1994. december 5-én, ünnepélyes keretek között Dr. Fráter Loránd, egyetemünk rektora 
az új Konzerváló Fogászati osztályt.

A Fogászati és Szájsebészeti Klinika kezelőhelyiségeiben lévő 30 fogorvosi munkahely (ún. 
egységkészülékek és kezelőszékek) többsége elöregedett, már régóta cserére érett. A Népjóléti Minisztérium 
által 1994-ben, cserepótló beruházás céljaira a SZOTE rendelkezésére bocsátott 63,5 millió Ft-ból az 
egyetem vezetése 7 fogorvosi munkahely cseréjére 8.750.000,- Ft-ot biztosított a klinika számára. Ez 
lehetőséget teremtett arra, hogy legrégebbi, 20-24 éves egységkészülékeket és 30-32 éves kezelőszékeiket 
újakra cseréljék. Annak érdekében, hogy ezzel a beruházással a klinika egyik osztálya, nevezetesen a 7 
munkahelyes konzerváló fogászati osztály teljes felújítása, korszerűsítése megvalósuljon, az egyetem 
vezetése önerőből, központi egyetemi forrásból 5.590.000,- Ft-ot adott hozzá a fenti összeghez. így 
összesen 14.340.000,- Ft-ból valóban modem, a jelenlegi világszínvonalnak megfelelő rendelő létesült.
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A FRAMIDENT Rt. által szállított és telepített ANTHOS berendezések minden szolgáltatásra képesek -  
belértve az ún. négykezes, fekvekezelés lehetőségét is -  ami ma egy fogorvosi munkahelytől elvárható. Az 
alagsorban elhelyezett, bővíthető kapacitású, nagyteljesítményű központi kompresszor és szívóberendezés 
csaknem zajtalan üzemelést biztosít. A kiegészítő bútorzat jól illeszkedik az osztály modem felszereléséhez. 
A lehetőségek teljes kihasználását csak a helyiség (épület) szűkös viszonyai korlátozzák.

Az új fogorvosi munkahelyek megfelelő környezetbe kerültek. A helyiség padlója és falai új burkolatot 
kaptak, újak a vizes szerelvények is. Korszerű térmegvilágítás és légkondicionáló berendezés teszi 
kényelmessé a kezelések körülményeit.

A konzerváló fogászati osztály felújításával együtt elkészült a szomszédos sterilizáló helyiség átépítése is, 
amit előkészítette a közeljövőben várt, szintén egyetemi központi forrásból, fentieken felül 640.000,- Ft 
összértékű berendezések: műszermosogató és formaldehides sterilizáló befogadására.

A konzerváló (fogmegtartó) fogászat -  a fogpótlástan mellett -  a fogorvosképzésben az egyik 
legmegasabb óraszámmal oktatott tantárgy. A hallgatókat mind elméletben, mind gyakorlatban úgy fel kell 
készíteni, hogy a végzés után fogbeteg ellátásra önállóan képesek legyenek. Tanulmányaik 4. és 5. évében, a 
konzerváló fogászati klinikai gyakorlatokon összesen 345 órában végeznek sajátkezű betegellátást. A képzés 
eredményessége, minősége szempontjából rendkívül fontos az, hogy milyen körülmények között, milyen 
anyagokkal, eszközökkel dolgozhatnak a hallgatók. Nagyjelentőségű tehát hogy -  legalább már a konzerváló 
fogászati osztályukon -  megfelelő feltételeket tudunk biztosítani az oktatáshoz.

PALYAZAT
Az OMFB < meghirdette a magyar-dél-koreai TÉT (Tudományos és Technológiai 

Együttműködés) 1995/1996-t. Pályázhatnak egyetemi tanszékek, intézetek, kutatócsoportok. A 
pályázóknak a külföldi féllel egyeztetett projekt-javaslatot kell benyújtania.

Beadási határidő: 1994. december 20.

Az INSERM két kategóriában hirdetett pályázatot:

1. Pályázati felhívást tett közzé ösztöndíj lehetőségekről 1-3 hónapos időtartamban. Korhatár 
nincs. Fogadó intézetről a pályázónak kell gondoskodnia.

Határidőt az INSERM nem jelölt meg.

2. A Közép és Kelet-európai országok együttműködési politikája keretében az INSERM 1995-ben 
nyolc kelet-nyugati együttműködési szerződést kínál fel. Elfogadási feltétel az INSERM és egy 
Kelet vagy Közép-európai laboratórium között fennálló projekt.

A válogatás kritériumai: -  tudományos minőség;
-  a kutatócsoportok kölcsönös kiegészítése;
-  a projekt kivitelezhetősége.

Pályázat leadásának határideje: 1995. február 1.

Formanyomtatványok és bővebb tájékoztatás a Rektori Hivatalban kapható.
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A Francia Nagykövetség kulturális, tudományos és kooperációs osztálya tanulmányi 
ösztöndíjakat hirdet az 1995/96-os tanévre. Jelentkezhetnek utolsó éves egyetemisták és azok az 
orvosok, akik megkezdték a szakosodást. Fiatal kutatók, akik már dolgoznak disszertációjukon. 
Korhatár: 32 év. Francia nyelv megfelelő szintű ismerete szükséges.

Bővebb felvilágosítás: Francia Intézet, Budapest, Fő u. 17. Tel: 202-1133

XXII. Országos Tudományos 
Diákkonferencia, 

Természettudományi Szekció
2. Körlevél

Az 1. sz. körlevélben (Felhívás, SZOTE Napló korábbi számában) közzétettük a részvétel feltételeit, a 
dolgozatok beküldésének és értékelésének módját. Kérjük a jelentkezési határidő (1995. jan u á r 10.) pontos 
betartását. A kiegészítő szervezési információkat jelen körlevelünk tartalmazza:

Szervezési információk
Jelentkezés módja: A jelentkezés a melléklet jelentkezési lapon történik.

-  A nevezési díj befizetéséről szóló igazolást kérjük mellékelni. A beérkezett jelentkezési díjakról 
számlát küldünk.
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Bankszámlaszáma MNB 232.sz. fiók 232-90147-4217. OTDK 
Természettudományi Szekció jelentkezési díj megjelöléssel.

-  A tudományos diákköri dolgozatot két példányban kell beadni.
(Megjegyzés: A bírálat titkosan történik, ezért kérjük a szerző és a küldő intézmény adatait 
tartalmazó lap kiemelhető betétlapként kerüljön be a bekötött dolgozatba).

-  A dolgozat maximálisan egy gépelt oldal terjedelmű összefoglalását három példányban kell küldeni.

-  Levelezési cím, további információk.
GATE Rektori Hivatal Tudományos Titkársága Ujj Ágnes főelőadó 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. 
Tel: 06-28-320-200/1014 mellék. ~ ~

A konferencia véglelges időpontja: 1995. április 11-13.

Előzetes program: április 11. 8-11 Regisztrálás
11-12 Megnyitó
14-19 Alszekciók ülései

április 12. 9-12 Alszekciók ülései
14-18 Alszekciók ülései
18-19 Szakzsűrik ülései

április 13. 8-10.30 Zsűrielnökök és a Szakmai Bizottság együttes ülése
11-13 Záróülés, díjátadás
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A konferencia részletes programját, valamint az előadások összefoglalóját regisztráláskor adjuk át a 
résztvevőknek.

Étkezés: Az egyetem menzáján „á la carte” rendszerben, reggeli -  ebéd -  vacsora. A szolgáltatások az 1. 
napon ebéddel kezdődnek és a 3. napon ebéddel fejeződnek be. Az étkezési létszámok felmérése céljából 
kérjük a várhatóan igénybe veendő étkezéseket a jelentkezési lapon szíveskedjenek bejelölni. Az előadó 
hallgatók és a zsűritagok étkezéseihez az OTDT támogatást nyüjt, amelyet az étteremben beváltható, 
meghatározott értékű bónok formájában a regisztráláskor adunk át. A kísérő hallgatók és oktatók készpénzzel 
fizethetnek az étkezésért.

Elszállásolás: A résztvevők számára előzetes jelentkezés alapján az egyetem kollégiumában biztosítunk 
szállást, háromágyas szobákban 400,- Ft/fő szállásdíj ellenében. Az előadó hallgatók és a zsűritagok 
szállásköltségéhez az OTDT támogatást nyújt. A kísérő hallgatók és az oktatók a regisztráláskor készpénzzel 
egyenlíthetik ki a szállásköltségeket.

Jelölés Pro Scientia Eremre

A dolgozatok és előadások értékelésének módját és menetét első körlevelünk (Felhívás) tartalmazta. A 
legkiválóbb teljesítményt nyújtó hallgatók Pro Scientia Éremre történő jelölésére a záróülés előtt a 
zsűrielnökök és a Szakmai Bizottság együttes értekezlete tesz javaslatot. Ezt követően nyújthatják be a 
javasolt hallgatók pályázataikat az OTDT Természettudományi Szakmai Bizottságához.

A Szakmai Bizottság későbbi időpontban a Konferencia Tiszteletbeli Bizottságának véleményét 
figyelembe véve dönt a Pro Scientia Érmek odaítéléséről. A Konferencia Tiszteletbeli Bizottsága az ELTE, a 
KLTE, a JATE és a JPTE Természettudományi Karainak dékánjaiból áll.

Semsey Szabolcs Dr. Heltai György
egyetemi hallgató egyetemi tanár, rektorhelyettes
a Szekció titkára a Szekció ügyvezető elnöke

Tisztelt Hivatalvezető úr!

Ön, aki az egyetem gyakorlati vezetését végzi jól tudja, és bizonyára Önnek is gondot jelent, 
hogy a hallgatók és azok szülei csak nehezen tudják kifizetni a taníttatással kapcsolatos 
költségeket. Arra is nehéz forrásokat teremteni, hogy az egyetem technikai feltételeit javítsák. 
Alapítványunk ezen a nehéz helyzeten kíván enyhíteni. Hogy az egyetem anyagi lehetőségei 
bővüljenek, Alapítványunk ezennel kiírja

I. Országos Adománygyűjtő Versenyét

„ Magam is időszerűnek és szükségesnek találom e kezdeményezést

Kívánom, hogy az Alapítvány vállalását a társadalmi környezet megértése és a rászorulók 
nehéz helyzetét belátó segíteni akarás kísérje.

Dr. Fodor Gábor
Művelődési és Közoktatási Miniszter”
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A verseny epv adománygyűjtő akció, amely 1995. januárjától az év végéig tart. A gyűjtést a 
hallgatói-oktatói Kör elsősorban családi és ismerősi körben végzi. Ez a gyűjtés arra irányul, hogy 
a megkeresettek havi rendszerességgel 50 és 500 Ft közötti összeget juttassanak az Alapítvány 
javára. E hozzájárulásokról az adakozók igazolást kapnak, hiszen adományuk adóalap csökkentő.

Miért gondoljuk, hogy intézményének érdemes a versenyben részt vennie:

1. Viszonylag kis erőfeszítéssel és szervezéssel nagymértékben hozzájárulhat az egyeterrm 
tanuló hallgatók számára nyújtható támogatások emeléséhez.

3. M ivel a versenyt területenként szervezzük a szokásos pályázatokhoz képest igen nagy 
eséllyel számíthat több milliós támogatásra is. A versenykiírás megoldja, hogy azonos 
eséllyel indulhasson a kis létszámú főiskola és a nagy egyetem is.

4. A további években a jelen versenyben az Alapítványhoz beérkezett összegek 
hozadékaira csak a versenyben részt vett iskolák pályázhatnak

5. 1996-ot követően az Alapítvány nem csak a hátrányos szociális helyzetű hallgatók 
támogatására (bár többségében erre) írja ki pályázatait, hanem az iskolák tantechnikai 
felszereltségének javítására is.

6. Ha az egyetemnek vannak saját alapítványai is, versenyünkben akkor is érdemes részt 
venni, hiszen ez a verseny átfogja az ország egészét, így olyan összegek akkumulálódnak 
általa, amelyek évtizedeken keresztül garantálják, hogy a részt vevő iskolák a saját 
alapítványuk lehetőségein felül is támogatáshoz juthassanak.

7. A verseny során azon oktatónak/adminisztrátornak, akinek az iskola és az Alapítvány 
közötti kapcsolattartás a feladata, fáradtságát honorálni fogjuk.

t

Az akcióban részt vehet az egyetem, illetve minden hallgató és oktató. A területi hátrányok 
kiküszöbölésére a budapesti, a dunántúli és a Duna bal oldalára eső felsőoktatási intézmények 
külön csoportban versenyeznek; természetesen a díjak és az elnyert támogatások is külön-külön 
számítódnak. Ez azt jelenti, hogy a verseny során területenként

13 főiskola és 22 hallgató

kap komoly összegű támogatást, versenydíjat.

A díjak

Az első 13 helyezett iskola kapja a területi támogatások 31%-át

Az iskolák a dijak összegét az iskola hallgatói számára szolgáló ösztöndíj alapítására 
használhatják fel. Az ösztöndíjat a hátrányos szociális helyzetű hallgatók étkeztetésének és 
tanfelszerelésének finanszírozására kell fordítani. Az ösztöndíjnak minden esetben az iskola 
rektorának, neves oktatójának vagy volt diákjának nevét kell viselnie.

Az első 22 helyezett diák vagy tanár kapja a területi támogatások 13%-át.

A 200.000,- FT feletti díjak nyertesei számára az Alapítvány ösztöndíjat alapít, ahol a hozadék 
80%-a évente kifizetésre kerül, míg 20% tőkésíthető, mindaddig, amíg a kedvezményezett (a
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nyertes hallgató vagy a nyertes oktató gyermeke, unokája) nappali tagozatos tanulmányait . 
folytatja. Ezután, ha a kedvezményezett gyermeke eléri az iskolás kort ó válik kezdeményezetté, 
és ez az öröklés mindaddig folytatódik, mfg a mindenkori kedvezményezett magyar állampolgár.

Budapest, 1994. november 25. Tisztelettel:
GYERMEKÉTKEZTETÉSI ALAPÍTVÁNY 

Király Gábor a kuratórium elnöke

Gyermekétkeztetési Alapítvány Adószám:180-49842-201
1056 Budapest, Molnár u.20. Fővárosi Bíróság: 4307
Tel/Fax: 11-87-965, 137-5586 Bankszámla:MHB 323-17-484

GAZDASÁGI HÍREK
A SZOTE Napló legutóbbi számában szóltunk a novemberi jutalomról, melynek kapcsán a Pénzügyi 
Osztály vezetői foglalták össze pár sorban, miért és milyen formában kerülhetett erre sor. Most 
Dr. THURZÓ LÁSZLÓT, a Szakszervezet Titkárát kértük ugyanerre.

-  A novemberi kifizetés kapcsán két variáció merült, de mi is a végül elfogadott és megvalósult változat 
mellett szavaztunk. Ez a pénz a bérmegtakarításokból halmozódott fel, mely üres álláshelyeket jórészt 
jelentkező hiányában nem tud betölteni az egyetem. Azonban azt is tudni kell, hogy az ilyen -  tehát 
bérjellegű megtakarításokat -  nem lehet átvinni a kővetkező évre, hanem vagy dologi kiadásra lehet fordítani 
vagy ahogy mi is tettük jutalomként szétosztható.

Az egyes intézeteken belüli differenciálás az intézetvezető feladata, azonban ez mindig csak a 
szakszervezeti bizalmi egyetértésével történhet. Úgy ahogy ezt annak idején a Kollektív Szerződésben is 
megfogalmazásra, elfogadásra került. Természetesen ez egy egyszeri kifizetés volt és senki sem 
garantálhatja, hogy jövő ilyenkor ez megismételhető.

A többi orvosegyetemhez képest azonban lényegesen jobb helyzetben vagyunk, hisz konkrétan tudok arról, 
hogy a POTE-n és a DOTE-n komoly pénzügyi gondokkal küszködnek, valószínűleg nem tudják kifizetni a 13. 
havi fizetést sem.

SZOTE HÍREK SZOTE HÍREK 
SZOTE HÍREK

-  Dr. TELEGDY GYULA tanszékvezető egyete
mi tanár, akadémikus részt vett Kyoto-ban 1994. no
vember 19-24. között megtartott II. Nemzetközi 
Patofiziológus Kongresszuson, ahol két szimpózium
nak felkért referense volt. Egyben megválasztották a 
Journal of Pathophysiology szerkesztőbizottságába.

♦ ♦ ♦

-  DR. SONKODI ISTVÁN egyetemi docens 
1994. augusztus 26-tól szeptember 2-ig Turkuban, 
Dr. KOVÁCS ÁDÁM egyetemi tanár augusztus 29- 
től szeptember 11-ig Ulmban, Dr. KOCSIS GÁBOR 
egyetemi adjunktus szeptember 4-től 11-ig Turkuban 
és szeptember 12-től 19-ig Koppenhágában, 
Dr. FEHÉR ÁKOS egyetemi tanársegéd október 3- 
tól 16-ig Ulmban szakmai látogatáson vettek részt.
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♦ ♦ ♦

-  DR. NAGY KATALIN egyetemi tanársegéd 
október 3-án visszatért angliai egy éves tanulmányút- 
járól, ahol a London Eastman Dental Hospiatal and 
School ösztöndíjasa volt.

♦ ♦ ♦

-  Dr. HE1CO KRAUSE az Ulmi Egyetem privát 
docense október 30-tól november 13-ig Fogászati- és 
Szájsebészeti Klinika vendége volt asszisztenscsere 
keretében.

♦ ♦ ♦

-  DR. MARI ALBERT tanszékvezető egyetemi
tanár október 31-tól november 5-ig az Ulmi 
Egyetem Szájsebészeti Klinikáján
vendégprofesszorként tartózkodott és a 
fogorvostanhalIgátoknak előadást tartott.

♦ ♦ ♦

-  DR. KOVÁCS ADÁM egyetemi tanár novem
ber 1-től egy évig az Egyesült Arab Emirátusokban 
tartózkodik, az Al-Aini Tawam Hospitalban kapott 
„consultant surgeon” meghívást.

♦ ♦ ♦

-  Prof.Dr. LI1SI SEWON, a Turkui Egyetem 
Fogászati Klinikájáról november 14-tól december 
lS-ig a „Szent-Györgyi Professzúra” keretében ven
dégprofesszorként vesz részt a fogorvostanhallgatók 
oktatásában.

♦ ♦ ♦

-  Prof.Dr. HUBERT N. NEWMAN, a London 
Eastman Dental Hospital and School-ból november 
21-től 26-ig tartózkodott a Fogászati és Szíjsebészeti 
Klinika. November 25-én előadást tartott a klinika 
tudományos ülésén.

♦ ♦ ♦

-  Dr. FAZEKAS ANDRÁS egyetemi tanár, a 
Klinika Fogpótlástani osztályának vezetője 
november 22-től december 1-ig Bangkokban járt a 
Framident cég támogatásával. Utazásának célja a 
Thaiföldi fogorvosi ellátás és az ottani 
fogorvosképzés helyzetének megismerése volt. Útja 
során látogatást tett a Bangkoki Egyetemen és 
szakértőként résztvett a nemzetközi frainchaise 
rendszerű fogorvosi ellátó hálózat létrehozását segítő 
szaktanácsadótestület ülésén.

♦ ♦ ♦

-  Az I.Belgyógyászati Klinika GastroenterolÖgiai 
Osztályának munkatársai (Czakó László, Hajnal 
Ferenc, Lonovics János, Madácsy László, Nagy 
István, Szilvássy Zoltán, Takács Tamás, Wittmann 
Tibor) 9 poszter-előadással szerepeltek a X. Gastro- 
enterológiai Világkongresszuson. (1994. október 
2-7., Los Angeles, CA, USA)

♦ ♦  ♦

-  A Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöksége 
megalakította az „Oktatási és Közalkalmazotti Szer
vezetét” . Az elnöki teendők ellátásával Dr. KATA 
MIHÁLY egyetemi tanárt bízta meg.

♦  ♦  ♦

-  A SZOTE és a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerésztudományi 
Kara közötti -  eddig is eredményes -  együttműködés 
hivatalossá tétele céljából Dr. KATA MIHÁLY 
egyetemi tanár a közelmúltban tárgyalásokat folyta
tott és tudományos előadást tartott az erdélyi nagy
városban.

♦  ♦ ♦

-  MARIA RILLOSI, a Páviai Egyetem Gyógy
szerésztudományi Karának III.éves PhD. TEMPUS- 
ösztöndijasa négy hetet töltött a SZOTE Gyógyszer
technológiai Intézetében, ahol -  kooperációban -  ku
tatásokat folytatott.

♦ ♦ ♦

-  A Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöksége 
felkérte Dr. KATA MIHÁLY egyetemi professzort, 
hogy a Népjóléti Minisztérium -  „gyógyszerekkel 
folytatott promóció és gyógyszerismertető tevékeny
séggel” foglalkozó -  munkabizottságában szakértő
ként működjék közre.

♦ ♦ ♦

-  A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Ifjúsági 
Bizottsága a betegfelvilágosítás időszerű kérdései té
makörben Budapesten egynapos szimpóziumot szer
vezett. A téma jelentőségét kiemeli, hogy az 1995. 
január 1-től bevezetésre kerülő újabb gyógyszertá
mogatási rendszer lehetővé teszi számos gyógyszer
készítmény vény nélkül, teljes áron történő expediá
lását.

♦ ♦  ♦

-  Alapszabályzata elfogadásával és vezetősége új- 
jáválasztásával november utolsó szombatján -  törvé
nyes keretek között -  köztestületté alakult a Magyar
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Gyógyszerész Kamara, amelynek országos Etikai és 
Fegyelmi Bizottsága tagjává választották Dr. KATA 
MIHÁLY egyetemi tanárt. 

• • • 

- Magyar AIDS Alapítvány kuratóriuma a koráb-
ban beérkezett javaslatokat mérlegelve, a felteijesz-
tett 15 jelölt közül Dr. BARABÁS KATALINT, az 
AIDS-megelőzésben végzett kiemelkedő tevékenysé-
géért Freddie Mercury díjban részesítette. Az ünne-
pélyes díjátadásra 1994. december 1-én, este 6 óra-
kor került sor, a Francia Intézetben. (Bp. II. Fő u. 
17.), a Magyar AIDS Filmfesztivál és Konferencia 
megnyitó ünnepségén. 

• • • 

- Dr. VIZI E. SZILVESZTER akadémikus, az 
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igaz-
gatója külön levélben jegyezte meg, hogy példaérté-
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Gyermekorvosok Társaságától a társaság legmaga-
sabb kitüntetését, a Schoepf-Merey Ágost Emlékér-
met kapta. 

• • • 
- A SZOTE Gyermekklinika munkatársai közül 

Dr. PINTÉR SÁNDOR professzor Dr. MEGYERI 
PÁL és Dr. NÓVÁK ZOLTÁN adjunktusok 1994. 
szeptember 29. és október 17. között az Egyesült 
Államokban vezető gyermekgyógyászati intézeteket: 
University of Southern Califomia, University of Ca-
lifornia Los Angeles, University of Texas - Baylor 
College Houston, Yale University New Haven láto-
gatott meg. A tanulmányút célja a fenti intézetekben 
folyó graduális, postgraduális gyermekgyógyászkép-
zés és a háziorvosképzés tanulmányozása volt. A ta-
nulmányutat a SZOTE Gyermekklinika által elnyert 
FEFA ösztöndíj tette lehetővé. 

Az Egyetemi Tanács Hallgatói Képviselőinek: 
Farkas Gyulának, 
Olasz Editnek, 
Erős Annának, 
Borsos Sándornak, 

P.Nagy Orsolyának, 
Szabó Endrének, 
Nagy Miklósnak, 
Benke Csabának és 

Csengery Attilának 

Igen tisztelt Kollégák! 
A Gyermekgyógyászati Klinika valamennyi tagja nevében nagyon köszönöm a koraszülött gyermekek 

kezelésére felajánlott tiszteletdíjukat. Úgy vélem ez a gesztus azt igazolja, hogy a jövendő 
orvosnemzedék jólelkűségére lehet számítani. 

kűnek tekinti egyetemünk habilitációs eljárását, 
amely objektíven igyekszik egy magasra emelt érték-
rend alapján minősíteni a jelölteket. Úgy érzi, hogy 
ez egy nagyon fontos álláspont, mert e cím devalvá-
lása az egyetem szakmai tekintélyének nagy felezési 
idejű tönkretételét jelenthetné. 

• • • 

- Dr. HELEMBAI KORNÉLIA tanszékvezető 
főiskolai tanár 1994. november 21-24. között meg-
hívásra előadást tartott az ápolástudomány, ápolás-
képzés és ápoláslélektan témakörben a finnországi 
Haijavaltában és Poriban (Social and Nursing Col-
lege), és együttműködést előkészítő megbeszélést 
folytatott Helsinkiben (Nursing Research Institut). 

• • • 

- DR. PINTÉR SÁNDOR tanszékvezető egyete-
mi tanár eddisi munkája elismeréseként a .Magyar 

• • • 
Az European Society for Pediatric Researc 1994. 

július 3-7. között rendezett kongresszusán - ahol a 
Gyermekklinika munkatársai közül Dr. ÁBRAHÁM 
CSONGOR, Dr. KOVÁCS JÓZSEF, 
Dr. MEGYERI PÁL, valamint Dr. TEMESVÁRI 
PÉTER (Makó Kórház) vettek részt és előadásokat 
tartottak - a Társaság Közgyűlése egyöntetűen úgy 
döntött, hogy az 1997. év kongresszusának színhelye 
Szeged lesz. 

ftklós jztrkxizlt: HRICZU (KÖZEL) A.MTA 

S:trluszi&/g: 6172 SZEOED, SZENTHÁROMSÁG U. 5. TEL.: 310-530/4 

Szátiulitipes lörJtUl il Apotráfwt SZOTE ORVOS INFORMATIKAI 1>TÉZET 

Kíiztlt a SZŐTT Hizl Nyomdájában 

Vizeli: KAOY JÁNOS 
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Jelentkezési lap
XXII.Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

Természettudományi Szekció
Gödöllő, 1995. április 11-13

1. Név:......................................................................................
2. Levelezési cím:...................................... ..............................
3. Beosztás:x előadó hallgató _____

kísérő hallgató _____
kísérő tanár _____

4. Csak az előadó hallgatók töltsék ki a következő pontot:
Szerzö(k) neve:..................................................
Intézmény és tanszék neve, címe:......................

Konzulens tanár(ok) neve, címe:.......................

A dolgozat címe:................................................
Intézményi TDK minősítés (helyezés):.............

Alszekciók:x Matematika .................................

Biológia | ............ ....................

Fizika | .................................

Földtudományok | [ ................................

Az előadás technikai igényei: írásvetítő

videomagno(VHS) 

számítógép (IBM kompatibilis) 

egyéb .......................................

5. Szállásigény:x 1995. április 11/12 
1995. április 12

tudományág

tudományág

tudományág

tudományág

R E V
6. Igényelt étkezés (tájékoztató adat):x 1995. április 11

1995. április 12.
1995. április 13

x: A választ a megfelelő négyzetbe írt x-jellel kérjük megadni

TDK elnök jelentkező aláírása
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