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Lehetőség és kihívás 

Jelenleg azt is mondhatnám, hogy mélyebben ismerkedek az Egyetemmel, így többek között azokat a 
dokumentumokat tanulmányozom, amelyek ennek a hatalmas intézménynek a működését biztosítják — 
kezdte beszélgetésünket Szabó Gábor professzor, a Szegedi Tudományegyetem megválasztott 
rektora. 

— Az elmúlt 3 évben az Egyetemi Tanács több mint 50 határozatot hozott, s bár én a Tanács 
tagjaként jelen voltam ezeken az üléseken, most mégis más szemmel, ha szabad így mondanom, a 
gazda tekintetével tanulmányozom át újból ezeket a határozatokat. Ismerkedem a karok munkájával, 
személyi összetételével, kutatási programjaikkal, és folytatom eddigi jó szokásomat: beszélgetek. 
Most már azonban célirányosabban, érdeklődöm a karok, az egyetem egészének helyzetéről, 
közéletéről. Érdekel az egyetem a padlástól a pincéig bezárólag, mindent szeretnék tudni, ami fontos. 
Nyitó sajtótájékoztatómon már említettem: szeretném hasznosítani mindazt, amit pályázó-társaim a 
pályázataikban leírtak, megvalósításra javasoltak az egyetemen. Ezek figyelembevételével több 
koncepcionális dolgozatot is elkészítek, így az egyetem stratégiájáról, a bolognai folyamatról, az 
önálló fogorvosi és műszaki karról, az élethosszig tartó tanulás és az elektronikus univerzitás 
jövőképéről, az egyetem tudományos és művészeti alkotó tevékenységéről, a hallgatói életkeretek 
formálásáról, egyetemünk külső és belső szolgáltatásairól. Szeretnék azután egy tervezetet letenni az 
asztalra arról, hogyan képzelem el felelős intézmény-irányítóként az egyes területek vezetőinek 
munkáját. Teszem ezt annál is inkább, mert tisztemből adódóan felelős leszek az akadémiai és az 
adminisztratív menedzsment munkájának irányításáért. Egyszóval leírom, hogy a vezetők 
együttműködését, partnerségét a gyakorlati életben hogyan kívánom segíteni, ösztönözni. 

— Az egyetem rektorának erősítenie kell az egyetemi integrációt. Miképpen kíván ezen az úton 
továbbhaladni ? 

—Pályázatomban is hangsúlyoztam, hogy az integráció első szakasza az elmúlt 3 évvel lezárult. Ez 
volt az erőgyűjtés és a szervezet-átalakítás folyamata, melynek eredményeként stabilan működik a 
Gazdasági-műszaki Főigazgatóság, megszerveztük az Idegen nyelvű Lektorátust, a Testnevelési 
Központot, és több más központi egységet is kialakítottunk. Elsősorban a gazdálkodás és az 
intézmény-adminisztráció területén jöttek létre jól működő szervezetek. Főhatóságaink véleménye és a 
személyes tapasztalatom is az, hogy eredményes, sőt példaszerű integrációs folyamat zajlott le 
Szegeden 2000 és 2003 között. Az Állami Számvevőszék megvizsgálta a Magyarországon 
megvalósult egyetemi integrációkat, és a szegediek munkájáról nagyon elismerő véleményt alkottak. 
Gazdasági helyzetünk stabil, és ez a körülmény is kiváló feltételeket teremt a magas szintű oktató-
kutató munkához. Rendkívül fontosnak tartom, hogy egyetemünk hallgatóknak nyújtott szolgáltatásai 
is meghaladják a hazai átlagot. Kiemelt fontosságot tulajdonítok annak a ténynek is, hogy bár az idén 
országosan mintegy 8 ezer fővel csökkent a hallgatói jelentkezések száma, Szegeden még mindig 
növekvő érdeklődést tapasztalunk a képzéseink iránt. Ez egyértelműen a Szegedi Tudományegyetem 
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sikere, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az ország diák-közvéleménye továbbra is 
úgy gondolja: érdemes a Szegedi Tudományegyetemre jönni.

— Ma még csak sejthető, mit is jelent hazánk európai uniós csatlakozása. Mennyire érződik majd 
a változás az egyetem életében ?

— Az április 12-i ügydöntő népszavazás eredménye nagyon bölcs döntés volt. Az Európai Unióhoz 
történő csatlakozás számunkra lehetőség és kihívás is egyben. Természetesen ma még inkább csak a 
feladatainkat látjuk, azt a versenyhelyzetet elemezzük, amelybe szükségképpen bekerül majd 
egyetemünk, hallgatói, kutatói és oktatási vonatkozásban egyaránt. Ahhoz, hogy az új körülmények 
között eredményesek legyünk, föl kell vennünk az átalakulásnak azt a ritmusát, amely egy modem, 
sok szempontból versenyképes, európai egyetemet a 21. század elején jellemez. Azonban azt is 
figyelembe kell vennünk, hogy egy ilyen nagy méretű, nagy múltú intézménynek van egy sajátos 
önmozgása, amelyet fölösleges, meggondolatlan irányváltási kísérletekkel kár lenne megzavarni. 
Olyan módon kell alkalmazkodnunk az európai intézményekkel szemben támasztott 
követelményekhez, hogy az minél kevesebb kárt okozzon, így nem veszélyeztethetjük az egyetem 
munkahelymegtartó-képességét, kialakult jó hírünket és vonzerőnket. Ezzel együtt kétségtelen, hogy 
meg kell hoznunk bizonyos fontos döntéseket, amelyek sokakat érintenek, például a korábban is 
többször emlegetett párhuzamosságok ügyében. De bizonyos vagyok abban, hogy ezeket a kérdéseket 
közmegegyezéssel le tudjuk zárni.

— Tervezi-e Rektor úr jobban megismertetni a város közvéleményével ennek a hatalmas 
óceánjárónak a benső életét? Javitanak-e a "píáron "?

— Igen, szeretnénk. A város és az egyetem kapcsolatainak javítása, bővítése persze nem csak 
ebből áll. Meggyőződésem, hogy a szegedi szolgáltatók, gazdasági társaságok, intézmények éppen 
olyan fontos szereplők ebben a kapcsolatban, mint az önkormányzat A kérdés az, mit tud hozzátenni 
ennek a határokon átnyúló régiónak a tudásközpontja, a Szegedi Tudományegyetem, ehhez a 
kapcsolatrendszerhez, amelynek már hagyományai vannak. Álláspontom szerint szolgáltatásainkkal 
fogunk hozzájárulni a város nevének, hírének öregbítéséhez. Ezzel segíthetjük a térség tőkevonzó
képességének, kulturálisközpont, tudásközpont szerepének erősítését. Elég csak azokra a kulturális 
"gyöngyszemekre" gondolni, amelyet a Zeneművészeti Főiskolai Karunk, továbbá a 
Bölcsészettudományi Karunk jelent. Talán fölös szeméremből nem beszélünk ezekről eleget, pedig a 
város közéletében egyetemünk alkotói fontos szereplők. A külföldönjáró szegedi professzorok, kutató 
tudósok is követeink, hírünk-nevünk öregbítői, akik mindannyian ezt a tudásközpontot szolgálják. 
Prózai, de fontos törekvésünk a város és az egyetem viszonyában, hogy mielőbb egyezzen meg a két 
fél az ingatlancserék ügyében. Az is fontos, hogy segítsen a város az egyetemen folyó kutatások 
gyakorlati kötődéseinek elmélyítésében, hasznosításában, mert az innováció-transzferre országos 
pályázatokon jelentős támogatást lehet elnyerni. Ezt nevezik gyakorlati, tartalmi tudományos 
munkának, aminek egyre nagyobb jövője ígérkezik. Ezzel együtt tudatában vagyunk annak, hogy a 
Szegedi Tudományegyetem meghatározó tudományos profilja az alapkutatás, és ez nem változik a 
jövőben sem.

Megújul a centrum-elnök és dékán munkája is
interjú prof. dr Lonovics János leköszönő dékánnal-

Három év nem hosszú időszak, egy sok évtizedet megélt egyetemi kar, jelesül az AOK életében. Mégis, 
egy ilyen ciklusnak is vannak tapasztalatai, amelyekre érdemes visszatekinteni. Ezért kezdtem 
beszélgetésünket egy kéréssel: vegye számba dékánsága legfontosabb eseményeit, hasznosítható 
tapasztalatait, Lonovics János professzor úr, a leköszönő dékán.
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— Az elmúlt három év az integráció időszaka volt. Ez alatt az időszak alatt alakult ki a Szent- 
Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem alkotó karai közül és lett a Szegedi Tudományegyetem 
része az Általános Orvostudományi Kar, röviden: Orvos Kar. Ez a kar ugyan létszámában és forrásait 
tekintve az SZTE legnagyobb kara, de mégis csak egy kar. És a kari funkció gyakorlása 
mindenképpen más, mint az egyetemi. Ez alatt a nehéz időszak alatt meg kellett tanulnunk karként 
működve beilleszkedni az integrált egyetem struktúrájába, ami nem volt egyszerű feladat. A „váltást” 
rendkívül megsínylette az Orvos Kar, amely az integráció egyik legnagyobb, reméljük átmeneti 
veszteseként élte meg ezt az időszakot: a hosszú évtizedek alatt megszokott struktúrát egy teljesen új 
működési és gazdálkodási forma váltotta fel, a korábbi önállóság kényszerű feladásának elfogadása 
mellett szubordinációs struktúrában kellett megtanulnunk, hogyan kell egy jogelőd egyetem helyet 
egy kart működteni. A három év talán legnagyobb eredményének az tartható, hogy sikerült megőrizni 
mind az akadémiai, mind a betegellátó szféra vonatkozásában azokat az értékeket, amelyeket a 
SZOTE felhalmozott. A legnagyobb hozama viszont az a felismerés volt, hogy a kar túlságosan nagy 
és komplex struktúra ahhoz, hogy egyszemélyi dékáni vezetés mellett elég hatékonyan lehessen 
irányítani és fejleszteni úgy, hogy a dékán, akinek praktikusan a korábbi vezető (rektor) feladatait kell 
ellátnia, miközben nélkülözi a korábbi vezetői jogosítványokat. Ezt felismerve úgy véltük, időszerű 
megtenni a kar működtetésében azokat a struktúrális átalakításokat, amelyek alkalmassá teszik a kart 
az előrelépésre. Hosszú viták után jutottunk arra a felismerésre, hogy szükségszerű az akadémiai 
funkciót és a betegellátás menedzsmentjét szétválasztani úgy, hogy ugyanakkor megőrizzük a kar 
egységét! Természetesen ehhez szükséges volt a két szféra forrásainak elkülönítésére, amelyet az 
érintettek bevonásával rendkívül nagy körültekintéssel végeztünk el. A két szféra funkcionális 
szétválasztásának nem titkolt célja volt az is, hogy a jelenlegi tulajdonos, az Oktatási Minisztérium 
mellett nyissunk az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium felé, a korábbi természetes 
tulajdonos felé is.

— Ez a feladat-megosztás új kari struktúrát is jelent, továbbá változik a Centrum munkája,
helyzete is..

Természetesen, de mindezt az átalakítást annak érdekében kívánjuk elvégezni, hogy akár a dékán, 
akár a centrum-elnök munkáját hatékonyabbá tegyük. A dékán dolga lesz az ÁOK akadémiai (oktatás
kutatás) tevékenységének irányítása, míg a centrum elnök a betegellátással kapcsolatos klinikai 
tevékenységet irányítja és menedzseli. A centrum elnök tevékenységét a Szent-Györgyi Albert Orvos- 
és Gyógyszerésztudományi Centruma keretébe illesztve végzi úgy, hogy ugyanakkor a betegellátás 
menedzselése vonatkozásában az ÁOK OEP bevételeivel gazdálkodik. Ez döntő különbség a Centrum 
jelenlegi működésével kapcsolatban, mivel eddig ebben gazdálkodási tevékenység nem folyt. A 
Centrum valódi gazdálkodási tevékenysége létfontosságú a klinikai gazdálkodás szempontjából, mivel 
az sokkal hatékonyabban működtethető az un. vállalati gazdálkodási, mint a túlságosan rigid 
költségvetés-szemléleltű formában. Szándékunk szerint a hatékonyságot nagymértékben növeli, ha a 
dékán és centrum elnök energiáit adott célfeladatra (oktatás-kutatás, illetve klinikai tevékenység) 
koncentrálva végzi feladatát, tárgyal az illetékes tárcákkal (OM és EüSzCsM) a továbblépés és 
fejlesztések érdekében. A Centrum esetében kézenfekvő az Eü Minisztérium felé való nyitás, hiszen 
onnan részesültünk az adósság-könnyítő program forrásaiból és onnan irányítják azt az országos 
egészségügyi reformot, amelynek végrehajtásában az orvosegyetemeknek kulcsszerepet szánnak. 
Fontos megjegyezni, hogy a reform egyik fontos eleme, hogy az egyetemeknek (Egészségügyi 
Centrumoknak) nemcsak a progressziv ellátás csúcsszerepének megvalósítását, hanem az Európai 
Unióba való belépést követően regionális egészségügyi irányító szerepet is szánnak. Ilyen értelemben 
a Centrumnak a délalföldi statisztikai régió egészségügyi regionális központja szerepére való 
felkészülés is fontos és sürgető feladatává válik.

— Akkor a Centrum feladata a gyógyító-munka irányítása, felügyelete lesz, a dé-káné pedig az
oktató-kutató munka vezetése, koordinálása...



— Ez pontosan így van, de fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek a feladatok már messze 
túlhaladták a merő tervezgetések stádiumát, ugyanis az utóbbi hónapok céltudatos és kemény munkája 
eredményeként elkészültek azok a szabályzatok és intézkedési tervek, amelyek a részben már 
megvalósult munkát rövid időn belül teljessé tehetik. Ezt szolgálják a dékáni és a centrum elnöki 
pályázatokban megfogalmazott elvárások és az olyan intézkedések, mint pl. az egyetem és Szeged 
város vezetői által aláírt szándéknyilatkozat, amely nem kisebb célt tűzött ki, mint egy olyan egységes 
szegedi egészségügyi ellátó rendszer létrehozása, amely a regionális egészségügyi ellátás központjává 
válhat..

— Említette a pénzügyi fedezet meghatározó jellegét, Professzor úr. Hogyan képzeli a Centrum
pénzügyi biztonságát?

Kulcskérdésnek mondanám a felvetést. A közelmúltban volt már egy minisztériumi adósság
könnyítő program, amelynek során az AOK 320 M Ft-os forráshoz jutott az időn túli 
kötelezettségvállalásai kifizetéséhez. Én abban bízok, hogy a a közeljövőben ezt egy másik hasonló 
akció követi, amelynek révén az AOK le tudja dolgoznia még fennálló, mintegy 450 M Ft-os 
adósságát. Ugyanis a kar, illetve a Centrum csak adósság nélkül tud arra a pályára lépni, amely a 
régóta hiányolt fejlesztés irányába vezet. Egyértelmű, hogy tovább kell lépnünk, fejlesztéseket kell 
végrehajtanunk, mert óriási és egyre növekvő a lemaradásunk. Ezt a feladatot azonban sem 300, sem 
500 M Ft-ból nem lehet megoldani. Fejleszteni csak milliárdokból lehet, mivel milliárdosak az 
elmaradások is! Sajnos egyik tárca részéről sincs olyan ígéretünk, amely szerint ezt a nagyságrendű 
fejlesztési összeget megadnák. Ez a körülmény (a szükség! ) viszont felhatalmaz bennünket arra, hogy 
működő tőkét vonjunk be tevékenységünkbe. Már túl vannak a kari döntéseken azok a tervek, amelyek 
a tőkebevonás kezdeteit jelentik. Hangsúlyozom nem privatizációról van szó. Az egyetem, kar, 
centrum nem ad el semmit, nem adja el feladatából őt megillető kapacitásait. Maga szerződik az OEP- 
el, a tőkét úgy kívánja bevonni, hogy a feladatok megvalósítását bízza a tőkeerős cégekre, akik olyan 
jelentős fejlesztési ígérettel fognak pályázni, amelyek kezdetét jelenthetik az évek alatt felhalmozódó 
elmaradások felszámolásának.

— Ezek a lépések nagyon nagy fordulatot hoznának az egyetem életében és egyben egy új korszak
kezdetét...

— Abszolút új korszakot kezdünk, amely egészen más gazdálkodást igényel, mint egy 
költségvetési intézmény megszokott szemlélete. Gyökeres változást kell megvalósítanunk, hogy ne 
maradjunk le a versenyben!

— Hogyan érintik majd ezek a változások a beosztottak és a vezetők munkáját, a Karon?

— Azt hiszem, ez kétoldalú dolog. Rendkívül magasan képzett orvosgárda dolgozik jelenleg, olyan 
elmaradott infrastruktúrával tanítva a legmagasabb rendű tudományt, hogy mára mindez 
anakronisztikussá vált! Ezért, ha céljaink meg-valósulnak úgy gondolom lényeges javulásra lehet 
számítani mind az egészségügyi szakszemélyzet anyagi körülményeiben, mind a munkafeltételek 
vonatkozásában. Számítok a technológiai elmaradás minél hamarabbi felszámolására, amely 
elengedhetetlen feltétele a korszerű betegellátási, oktatási és kutatási feladatok megvalósítása 
szempontjából. Az intézetvezetők eddig fofeladatukat tekintve, az akadémiai szféra irányítói voltak és 
a gazdálkodást többen inkább csak kényszerűségnek vélték. Szívem szerint én is a szakmát helyezném 
mindenek elé munkájukban, amiként a magaméban is, de ezt egyelőre nem engedhetjük meg 
magunknak. Meg vagyok győződve arról, hogy a jövőben olyan gazdálkodási struktúrát kell 
kialakítani, amelyben gazdasági menedzserek segítik az intézetvezetők munkáját, hogy azok teljes 
energiájukat eredetileg tanult feladatuk végzésére használják, de jelenleg még nem tartunk itt.

— Mindez mikor kezdődhet meg?
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— Azt hiszem már most sem lenne korai! Legkésőbb az új dékán és a cenrum-elnök beiktatásával, 
az őszi tanévkezdésre ennek az elmozdulásnak is meg kell kezdődnie. Másként kell gazdálkodnia a 
Centrumnak és más lesz a feladata a dékánnak. A Képalkotó diagnosztikai központ és a Művese- 
állomás munkáját már tőkeerős, nemzetközi cégek bevonásával szeretnénk átszervezni, 
műszerparkjukat felújítani, sőt építkezni is szeretnénk...

Szándéknyilatkozat

A Szegedi Tudományegyetem és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezi azon 
határozott szándékát, hogy Szeged egészségügyi ellátási kapacitásának hatékonyabb működtetése, a 
betegellátás feltételeinek és minőségének, valamint az egészségügyben dolgozók anyagi és erkölcsi 
megbecsülésének javítása érdekében együrttműködik.

Az Önkormányzat és az Egyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centruma szakértői közösen 
megvizsgálják és értékelik a városban működő önkormányzati és egyetemi egészségügyi ellátó 
kapacitások összehangolásának, a jelenlegi munkamegosztás fejlesztésének, területi, szervezeti és 
működési integrációjának lehetőségeit és feltételeit az összes szakma vonatkozásában. Az értékelés 
során kitérnek a szükséges kapacitásfejlesztésekre, új egyetemi tanszékek kialakításának (pl. 
mozgásszervi, rehebilitáció, gerontológia, infektológia), valamint a párhuzamos kapacitások 
racionalizálásának lehetőségére. Az értékelés alapján javaslatot tesznek az Egyetemi Tanácsnak és a 
tulajdonos Önkormányzatnak az integráció szervezeti-működési formájára és annak mélységére. Célul 
tűzik ki az egységes szegedi betegellátás kialakítását.

Az egységes egészségügyi ellátó rendszer előkészítésénél, kialakításánál hangsúlyos szempontként 
kezelik a finanszírozhatóság és a költséghatékony működés szempontjait, összhangban a progresszív 
ellátás szintjeivel, valamint az oktatási kötelezettségek által meghatározott követelményekkel.

Az egységes egészségügyi ellátás fejlesztési terveit az Egyetem és az Önkormányzat 
együttműködve készíti el. A fejlesztési forrásigények kialakításánál, a központi források pályázati 
anyagainak elkészítésénél, az intézményrendszer épület- és orvosi műszer rekonstrukciós 
programjainak kidolgozásában -  a közös érdekeiket szem előtt tartva -  a felek együttműködnek.

Az Egyetem és az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatások biztosítására bevonható külső 
források keresésében, esetleges privatizációs megoldások alkalmazásában is egyeztetik lépéseiket. A 
privatizáció lehetőségének mérlegelésénél kiemelt elvárásként kezelik, hogy az érintett egészségügyi 
dolgozók munkafeltételei javulnak, munkavállalói jogaik ne legyenek kedvezőtlenebbek, mint 
közalkalmazottként.

Az együttműködő felek kifejezett szándéka, hogy az integráció révén olyan egységes egészségügyi 
ellátó szervezetet hozzanak létre, amely a járó- és fekvőbeteg-ellátást finanszírozási és elszámolási 
szempontból az oktatási és kutatási feladatoktól jól elkülönítetten, költséghatékony 
intézményrendszerben valósítja meg, amely az Egyetemmel való kapcsolat révén részt vesz a 
graduális oktatásban, a szakképzésben és a folyamatos továbbképzésben.
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Az Egyetem és az Önkormányzat szándéka, hogy összehangolt együttműködésükkel kezdeményező 
szerepet vállaljanak Csongrád megye és a Dél-alföldi régió egészségügyi ellátó rendszerének 
megújításában, a fejlesztési tervek elkészítésében és összehangolásában Egyúttal felhívják a régió 
többi önkormányzatának és egészségügyi intézményének vezetését, hogy csatlakozzanak 
kezdeményezésükhöz.

dr. Mészáros Rezső 
egyetemi tanár 
a SZTK rektora

dr. Botka László
Szeged Megyei Jogú Város 

polgármestere

dr. Dobozy Attila 
egyetemi tanár 

a SZTE Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Centrum 

elnöke

dr. Ványai Éva
Szeged MJV Egészségügyi és Szociális 

Bizottság 
elnöke

Pályázati felhívás 
3 éves doktori (ph.d.) Képzésre

A Szegedi Tudományegyetem felvételt hirdet a 2003/2004-es tanévre a Magyar Akkreditációs 
Bizottság határozataival jóváhagyott Doktori Iskoláiban, a doktori (Ph.D.) tudományos fokozat 
megszerzésére felkészítő 3 éves posztgraduális képzésre. A képzés kötelező és szabadon választható 
kurzusokból és tudományos kutatómunkából áll. A sikeres felvételi vizsgát tett (magyar 
állampolgárságú) pályázók — az OM által biztosítandó kereten belül kormányrendeletben 
meghatározott összegű ösztöndíjban részesülnek, amelynek összege 2003-ban 79.200 Ft (a garantált 
professzori fizetés 22%-a, adómentes). A felvételt nyert pályázók — jogszabályban rögzített esetek 
kivételével — nappali tagozatos (posztgraduális) hallgatói jogviszonyba kerülnek függetlenül attól, 
hogy állami ösztöndíjas, vagy költségtérítéses formában vesznek részt a képzésben. Egyéni kérésre, 
vagy jogszabályi előírások alapján lehetőség van levelező tagozatos (posztgraduális) hallgatói 
jogviszony létesítésére is.

Az állami ösztöndíjban részesülő hallgatók kormányrendeletben (51/2001 sz.) meghatározott 
mértékű tandíjat, a többiek képzési költségtérítést fizetnek. Ez utóbbi függ a választott 
iskolától/programtól, valamint attól, hogy a képzés során milyen mértékben veszik igénybe az SZTE 
infrastruktúráját (pl. hol végzik a laboratóriumi munkát).

A tandíj havi összege a 2003/2004-es tanévben 7.000 Ft, a költségtérítés félévente 50.000 Ft és 
150.000 Ft között lehet. A tandíjmentességben részesülnek azon hallgatók, akik a
kormányrendeletben, ill. az SZTE Doktori Szabályzatában szereplő követelményeknek eleget tesznek. 
A költségtérítés összege is csökkenthető egyéni kérelem alapján annak mértékében, hogy a fizetésére 
kötelezett doktorandusz hallgató milyen mértékben vesz részt az egyetem oktató- és kutató 
munkájában. A felvételi eljárás díja 2003-ban 6.000 Ft, amely megegyezik az alapképzésre 
jelentkezés díjával.

A továbbképzésre a választott Doktori Iskolának megfelelő Kar Dékáni Hivatalaiban ill. 
Tanulmányi Osztályain kapható (másolható), ill. az egyetem honlapjáról letölthető jelentkezési lapon 
lehet. A pontosan kitöltött jelentkezési lapokat az azon előírt mellékletekkel együtt 2003. május 16-án 
12 óráig a Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézetébe kell elküldeni postán (6720 Szeged, 
Dugonics tér 13.), vagy személyesen munkanapokon 10 és 12 óra között az előbbi címen Egri 
Katalinnak leadhatók. A jelentkezők júniusban felvételi vizsgát tesznek, amelynek anyagáról, 
időpontjáról 2003. május 30-ig kapnak értesítést a választott doktori iskolának megfelelő kartól.



7
XIV. évfolyam 5— 6. szám

E posztgraduális képzésre a választott iskolának/képzési programnak megfelelő egyetemi (MA, 
MBA, MD, MJr, MPharm, MSc) diplomával rendelkezők, ill. az egyetemek (nem főiskolai szakjai) 
utolsó éves hallgatói jelentkezhetnek.

A pályázatok az akkreditált Doktori Iskolák alább feltüntetett képzési programjaira (a programok 
Bölcsészettudományok, Orvos- és Gyógyszertudományok, Társadalomtudományok, Természett
udományok szerinti bontásban szerepelnek) adhatók be. Bővebb információ az egyes Doktori Iskolák 
vezetőitől, a feltüntetett vezető oktatóktól, illetve a Doktori Intézet igazgatójától (dr. Klukovits Lajos 
egyetemi docens, SZTE Doktori Intézet, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. tel: 62—544—831, 544— 022, 
544—076, e-mail dokint@rekt.u-szeged.hu, klukovits@math.u-szeged.hu vagy egri@rekt.u- 
szeged.hu) kapható. Technikai jellegű információért az iskola szerint illetékes karok Dékáni 
Hivatalaihoz lehet fordulni.

SZTE Bölcsészettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
dr. Kothencz Mihály osztályvezető
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: (62) 544—364, fax: (62) 425—843

SZTE Általános Orvostudományi Kar Szte Gyógyszerésztudományi Kar
Dékáni Hivatal 
Vad Gabriella főelőadó
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. Tel.: (62) 545—008, fax: (62) 426—529

SZTE Állam- És Jogtudományi Kar
Tanulmányi Osztály 
Hágelmanné Miksi Emese
6701 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. Pf 454 Tel.: (62) 544— 190, fax: (62) 544— 204

SZTE Gazdaságtudományi Kar
Tanulmányi Osztály
Matijevics Rita osztályvezető 6722 Szeged, Honvéd tér 6.
Tel.: (62) 544—679, fax: (62) 544—499

SZTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály 
Kovács Istvánná osztályvezető
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. Pf 428 Tel.: (62) 544— 507, fax: (62) 426—221

A Szegedi Tudományegyetem akkreditált Doktori Iskolái:
Bölcsészettudományok
Irodalomtudomány
Nyelvtudomány
T örténettudomány
Társadalomtudományok
Állam- és Jogtudomány
Közgazdaságtan
Orvos- és Gyógyszertudományok 
Elméleti Orvostudományok

mailto:dokint@rekt.u-szeged.hu
mailto:klukovits@math.u-szeged.hu
mailto:egri@rekt.u-szeged.hu
mailto:egri@rekt.u-szeged.hu


Klinikai Orvostudomány
Interdiszciplináris Orvostudományok
Gyógyszertudományok
Multidiszciplináris Orvostudományok
Természettudományok
Biológia
Fizika
Földtudományok
Kémia
Környezettudomány 
Matematika- és Számítástudomány

Orvos- és Gyógyszertudományok
Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

Vezető: dr. Telegdy Gyula egyetemi tanár, akadémikus 
Helyettes: dr. Jancsó Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor

Oktatási programok:

1. A neuroendokrin rendszer működése ép és kóros körülmények között (dr. Telegdy Gyula 
egyetemi tanár, akadémikus)

a. Hormonálisán aktív peptidek, peptid analógok antagonisták és antagonisták tervezése és 
szintézise (dr. Penke Botond egyetemi tanár, akadémikus)

b. Neurohormonok, neuropeptidek szerepe az endokrin és idegrendszer integratív működésében 
(dr. Telegdy Gyula egytemi tanár, akadémikus)

c. Kísérletes és klinikai endokrinológia (dr. Julesz János egyetemi tanár)
d. Gastrointestinális rendszer endokrinológiája (dr. Lonovics János egyetemi tanár, akadémiai 

doktor)

2. Idegtudomány (dr. Jancsó Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor)
a. Szenzoros és integratív idegi működések (dr. Benedek György egyetemi tanár, akadémiai 

doktor)
b. Az emlős idegrendszer regeneratív propenzitásának molekuláris plaszticitási alapjai (dr. Csillik 

Bertalan egyetemi tanár, akadémiai doktor)
c. Neuronhálózatok és az intemeuronális kommunikáció farmakomorfológiai és neurokémiai 

analízise (dr. Jancsó Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor)
d. Neuromorphologiai és neurokémiai változások az idegrendszer fiziológiás és pathológiás 

folyamataiban (dr. Kása Péter egyetemi tanár, akadémiai doktor)
e. Amiloid peptidek és más kémiai faktorok szerepe az Alzheimer-kór kialakulásában (dr. Penke 

Botond egyetemi tanár, akadémikus)

Klinikai Orvostudomány Doktori Iskola

Vezető: dr. Dobozy Attila egyetemi tanár, akadémikus 
Helyettes: dr. Kovács László egyetemi tanár, akadémiai doktor
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Oktatási programok:

1. Immunológia (dr. Dobozy Attila egyetemi tanár, akadémikus)
a. Celluláris immunmechanizmusok és befolyásolásuk (dr. Jánossy Tamás egyetemi docens, 

kandidátus)
b. A bőr szerepe az immunológiai folyamatok szabályozásában (dr. Kemény Lajos egyetemi 

tanár, akadémiai doktor)
c. Klinikai immunológia és a szervezet reakciói az immunrendszer károsodása következtében (dr. 

Húsz Sándor egyetemi tanár, akadémiai doktor)
d. Mononuclearis phagocyta rendszer és a glucocorticoid hormonok által médiáit mechanizmusok 

szerepének vizsgálata a szervezet védekező mechanizmusaiban (dr. Lázár György egyetemi 
tanár, akadémiai doktor)

2. Reprodukciós egészségtan (dr. Kovács László egyetemi tanár, akadémiai doktor)
a. Perinatologia (dr. Kovács László egyetemi tanár, akadémiai doktor)
b. Infertilitás-contraceptio (dr. Kovács László egyetemi tanár, akadémiai doktor)
c. A perinatalis oxidativ stressz mértéke és a prevenció lehetőségei (dr. Pintér Sándor egyetemi 

tanár)

3. Kísérletes és klinikai idegtudomány (dr. Vécsei László egyetemi tanár, akadémikus)
a. Az idegrendszer organizációjának morfológiai és funkcionális vizsgálata (dr. Mihály András 

egyetemi tanár, akadémiai doktor)
b. A pszichiátria neurobiológiai és farmakologiai aspektusai (dr. Janka Zoltán egyetemi tanár)
c. Az idegrendszer körfolyamatainak in vivo diagnosztikája és idegsebészeti terápiája (dr. Bodosi 

Mihály egyetemi tanár)
d. Izotópdiagnosztikai vizsgálatok a központi idegrendszer megbetegedéseiben (dr. Pávics László 

egyetemi tanár)
e. A neurológiai kórképek pathomechanizmusa: új terápiás alternatívák vizsgálata (dr. Vécsei 

László egyetemi tanár, akadémikus)

4. Szívbetegségek klinikai és experimentális vizsgálata (dr. Csanády Miklós egyetemi tanár,
akadémiai doktor)

5. Klinikai és kísérletes kutatás a helyreállító és szervkímélő sebészetben (dr. Czigner Jenő
egyetemi tanár, akadémiai doktor)

a. Helyreállító és működés megkímélő műtétek a hasi és érsebészetben (dr. Balogh Ádám 
egyetemi tanár)

b. Az orofacialis régió betegségeinek funkciómegtartó kezelése (dr. Kovács Ádám egyetemi 
tanár)

c. A funkciómegtartás és helyreállítás sebészi lehetőségeinek klinikai és kísérletes kutatása a ftil- 
orr-gégészetben és a fej-nyak sebészetben (dr. Czigner Jenő egyetemi tanár, akadémiai doktor)

d. Az emberi szervezetet ért mechanikai ártalmak utáni funkciómegtartás és helyreállítás sebészi 
lehetőségeinek klinikai és kísérletes kutatása (dr. Simonka J. Aurél egyetemi tanár)

e. Helyreállító és működés megkímélő műtétek az urológiában (dr. Pajor László egyetemi tanár)
f. Az ízületi funkciók megtartására és helyreállítására irányuló eljárások klinikai és kísérletes 

kutatása (dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár)
g . A látás megőrzésének és visszaállításának klinikai és kísérletes kutatása (dr. Kolozsvári Lajos 

egyetemi tanár)
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6. Biokémiai és molekuláris biológiai vizsgálatok gyermekek és terhes anyák vasculáris 
betegségeiben (dr. Túri Sándor egyetemi tanár, akadémiai doktor)

a. Endothelium dysfunctio újszülöttkorban, mint a vasculáris betegségek egyik pathogenetikai 
tényezője (dr. Túri Sándor egyetemi tanár, akadémiai doktor)

b. Genetikai polimorfizmus szerepe vasculáris károsodások kialakulásában (dr. Németh Ilona 
tudományos tanácsadó, kandidátus és dr. Endreffy Emőke tudományos főmunkatárs, 
kandidátus)

c. Biokémiai és genetikai faktorok szerepe a gyermekkori essentialis hypertonia, vesico-ureteralis 
reflux kialakulásában (dr. Túri Sándor egyetemi tanár, akadémiai doktor)

Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Vezető: dr. Mándi Yvette egyetemi tanár, akadémiai doktor 
Helyettes: dr. Molnár József egyetemi tanár, akadémiai doktor

Oktatási programok:

1. Orvosi mikrobiológia (dr. Mándi Yvette egyetemi tanár, akadémiai doktor)
a. Cytokinek szerepe a fertőzéses és nem mikrobiális eredetű betegségekben (dr. Mándi Yvette 

egyetemi tanár, akadémiai doktor)
b. Kórokozók pathogenitása (dr. Pusztai Rozália egyetemi tanár)
c. Antimikrobiális kemotherápia és profilaxis (dr. Molnár József egyetemi tanár, akadémiai 

doktor)
d. Fertőző betegségek etiológiája (dr. Nagy Erzsébet egyetemi tanár, akadémiai doktor)e.
e. Molekuláris mechanizmusok krónikus fertőző betegségek kialakulásában és megelőzésében 

(dr. Gönczöl Éva egyetemi tanár, akadémiai doktor)

2. Preventív medicina (dr. Nagymajtényi László egyetemi tanár)
a. Környezeti ártalmak hatása az egészségre és megelőzési lehetőségük (dr. Nagymajtényi László 

egyetemi tanár)

Gyógyszertudományok Doktori Iskola

Vezető: dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár, akadémiai doktor 
Helyettes: dr. Falkay György egyetemi tanár, akadémiai doktor

Oktatási programok:

1. Farmakognózia (dr. Máthé Imre egyetemi tanár, akadémiai doktor 2. Gyógyszeranalitika (dr. 
Dombi György egyetemi tanár, kandidátus)
3. Gyógyszerhatástan, biofarmácia, klinikai gyógyszerészet (dr. Falkay György egyetemi tanár, 
akadémiai doktor)
4. Gyógyszerkémia (dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár, akadémiai doktor)
5. Gyógyszertechnológia (dr. Erős István egyetemi tanár, akadémiai doktor)

Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Vezető: dr. Papp Gyula egyetemi tanár, akadémikus 
Helyettes: dr. Dux László egyetemi tanár, akadémiai doktor



XIV. évfolyam 5— 6. szám

Oktatási programok:

1. A keringési rendszer élet és kórtana, farmakológiája (dr. Papp Gyula egyetemi tanár, 
akadémikus)

a. Kísérletes kardiológia és szív-érrendszeri farmakológia (dr. Papp Gyula egyetemi tanár, 
akadémikus)

b. Klinikai jelentőségű kardiorespiratorikus pathomechanizmusok vizsgálata (dr. Nagy Sándor 
egyetemi tanár)

c. A hypertonia pathomechanizmusának és az antihypertensiv szerek hatásmódjának klinikai és 
kísérletes vizsgálata (dr. Sonkodi Sándor egyetemi tanár, akadémiai doktor)

2. Biokémia, biofizika, molekuláris és sejtbiológia (dr. Dux László egyetemi tanár, akadémiai 
doktor)

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa 2003. április 28-án megtartotta rendes
ülését

Napirendi pontok
Személyi ügyek
I. Egyetemi docensi kinevezések:

Általános Orvostudományi Kar

-  Javaslat dr. Feketéné dr. Csete Klára egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére az 
Igazságügyi Orvostani Intézetbe
Előadó: dr. Lonovics János dékán

-  Javaslat dr. Nagy Endre egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a Radiológiai 
Klinikára
Előadó: dr. Lonovics János dékán

-  Javaslat dr. Sáry Gyula egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére az Élettani Intézetbe 
Előadó: dr. Lonovics János dékán

-  Javaslat dr. Varga Albert egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a II. sz. 
Belgyógyászati Klinika Kardiológiai Központjába
Előadó: dr. Lonovics János dékán

-  Javaslat dr. Végh Mihály egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a Szemészeti 
Klinikára
Előadó: dr. Lonovics János dékán

Természettudományi Kar ■
-  Javaslat dr. Szabó Tamás egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére az Analízis 

Tanszékre
Előadó: dr. Mezősi Gábor dékán

-  Javaslat dr. Szabó László Imre egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a 
Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszékre
Előadó: dr. Mezősi Gábor dékán

-  Javaslat dr. Varga Zsuzsanna egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére az Elméleti 
Fizikai Tanszékre
Előadó: dr. Mezősi Gábor dékán
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-  Javaslat dr. Peintler Gábor egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a Fizikai Kémiai 
Tanszékre
Előadó: dr. Mezősi Gábor dékán

-  Javaslat dr. Sípos Pál tudományos főmunkatárs egyetemi docensi kinevezésére a Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszékre
Előadó: dr. Mezősi Gábor dékán

-  Javaslat dr. Varga Csaba egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére az Összehasonlító 
Élettani Tanszékre
Előadó: dr. Mezősi Gábor dékán

-  Javaslat dr. Pénzes Zsolt egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére az Ökológiai 
Tanszékre
Előadó: dr. Mezősi Gábor dékán

-  Javaslat dr. Rákhely Gábor egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a Biotechnológiai 
Tanszékre
Előadó: dr. Mezősi Gábor dékán

-  Javaslat dr. Gyímóthy Tibor tudományos fomunkatárs egyetemi docensi kinevezésére az 
Informatikai Tanszékcsoport Szoftverfejlesztési Tanszékére
Előadó: dr. Mezősi Gábor dékán

II. Főiskolai docensi kinevezések:

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
-  Javaslat dr. Farkas Zsuzsanna egyetemi adjunktus (TTK Optikai és Kvantumelektronikai 

Tanszék) főiskolai docensi kinevezésére a Fizika Tanszékre
Előadó: dr. Galambos Gábor kari főigazgató

-  Javaslat dr. Karancsi Zoltán főiskolai adjunktus főiskolai docensi kinevezésére a Földrajz 
Tanszékre
Előadó: dr. Galambos Gábor kari főigazgató

III. Egyéb vezetői megbízások:

-  Javaslat dr. Mader Béla főigazgatói megbízásának meghosszabbítására az Egyetemi Könyvtár 
élére
Előadó: dr. Mészáros Rezső rektor

-  Javaslat dr. Sípos Ibolya igazgatói megbízásának meghosszabbítására a Ságvári Endre Gyakorló 
Általános Iskola élére
Előadó: dr. Visy Csaba oktatási ügyek rektorhelyettese

IV. Habilitációs bizottság tagjai és póttagjai:

-  Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Bizottsága tagjainak és póttagjainak 
személyére
Előadó: dr. Benedek György tudományos ügyek rektorhelyettese

V. Professor emeritus cím adományozása:

-  Javaslat Professor Emeritus cím adományozására dr. H. Tóth Imre nyugalmazott egyetemi tanár 
részére (Bölcsészettudományi Kar Szláv Filológiai Tanszék)
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

2. Beszámoló a Szegedi Tudományegyetem 2002. évi költségvetési gazdálkodásáról
Előadó: dr. Tráser Ferenc gazdasági és műszaki főigazgató
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3. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa Választásának Szabályzata módo
sítására
Előadó: dr. Merényi Mária mb. egyetemi főtitkár

4. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem 2003/2004-es tanévi naptárára
Előadó: dr. Visy Csaba oktatási ügyek rektorbelyettese

5. Javaslata Doktori fokozatszerzés és a doktori képzés szabályzata 8. sz. mellékletének módo
sítására
Előadó: dr. Benedek György tudományos ügyek rektorhelyettese

6. Javaslat Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola alapító okiratának módosítására, valamint 
a művészeti alapiskola engedélyezésére és indítására
Előadó: dr. Galambos Gábor kari főigazgató

7. Javaslat Könyvtártudományi Tanszék létrehozására a Bölcsészettudományi Karon
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

8. Javaslat BTK Néprajzi Tanszék nevének Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékre 
történő megváltoztatására
Előadó: dr. Berta Árpád dékán '

9. Javaslat Vadgazdálkodási és Környezetvédelmi Tanszék megalapítására, egyúttal a Környe
zetvédelmi és Társadalomtudományi Tanszék megszüntetésére a Mezőgazdasági Főiskolai 
Karon
Előadó: dr. Bicsérdy Gyula kari főigazgató

10. Javaslat a Mezőgazdasági Főiskolai Kar Növénytermesztéstani és Kertészeti Tanszékének 
Szétválására Növénytermesztési és Kertészeti Tanszékre, valamint Növényvédelmi 
Tanszékre
Előadó: dr. Bicsérdy Gyula kari főigazgató

11. Bejelentések

12. Kérdések—válaszok

Tisztelt Egyetemi Tanács!

Az Egyetemi Tanács 2000. április 26-i ülésén elfogadott A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi 
Tanács Választásának Szabályzata megfelelő jogi hátteret biztosított az Egyetemi Tanács választott 
tagjainak 2000. évi választási eljárásának zavartalan lebonyolításában. (A Szabályzat szövege az 
Egyetemi Értesítő 2000. májusi 2. különszámában jelent meg).

Módosítást az alábbi pontok igényelnek:

A Zenekonzenvatórium 2003. szeptember 1-i hatállyal Zeneművészeti Főiskolai Karrá történő 
átalakulása szükségessé teszi az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat V. fejezet 20. a), ennek 
megfelelően a Választási Szabályzat II., 7.) pontjának módosítását az alábbiak szerint:



SZMSZ 20. a) Az Egyetemi Tanács létszáma 41 f ő  (szavazati joggal). Összetétele: 

a) Szavazati jogú tagjai:

1. Tisztségük alapján:

-  az Egyetem rektora (1 fő)
-  a karok dékánjai, főigazgatói (11 fő)
-  a centrum elnökök (2 fő)
-  az egyetemi hallgatói önkortnányzat elnöke (1 fő)

2. választás alapján:

-  karonként választott egy oktató, kutató (11 fő)
-  az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum nem oktató, nem kutató

dolgozói képviseletében választott egy fő (1 fő)
-  az Egyetemnek nem az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrumhoz

tartozó nem oktatói, nem kutatói besorolású dolgozói képviseletében 
választott egy fo 0  fő)

-  karonként választott egy fő nappali tagozatos hallgató (1 * fő)
-  a nem nappali tagozatos alapképzésben részt vevő hallgatók képvise

letében választott egy fo * 0  fő)
-  a doktori képzésben részt vevő hallgatók képviseletében választott 

(szervezett doktori képzésben részt vevő, nem egyénileg készülő) egy fő 0  fő)

A Felsőoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 67/A § (5) bekezdése 
alapján — megállapította a 2000. évi XCV1I. törvény 8. § (5) bekezdése, hatályos 2000. VII. 
hó 2-tól — a felsőoktatási intézmények doktori képzésben résztvevő hallgatóinak képviseletét 
a Doktoranduszok Országos Szövetsége látja el. A módosításra figyelemmel -/. fejezet 5. 
szakaszát az alábbi c.) ponttal javaslom kiegészíteni:

c.) „Az Egyetemi Tanács doktori képzésben résztvevő hallgató tagjának megválasztásáról az 
Egyetemi Doktori Intézet gondoskodik."

A II. fejezet 8.b.) pontjának alábbi kiegészítését javaslom:
„A karok és a karokhoz nem tartozó választási felelősök együttműködnek a választások zavartalan 
lebonyolításában. ”

Kérem az Egyetemi Tanács egyetértését a Szabályzat módosításához.

dr. Merényi Mária

Egyetemi Naptár
a 2003/2004. tanévre

I. félév
Tanévnyitó ünnepség: 2003.

Szorgalmi időszak: 2003.

Vizsgaidőszak: 2003.

Őszi szünet: 2003.

szeptember 7.

szeptember 8-től december 12-ig 

december 15-tól január 23-ig 

október 18.
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II. félév

Szorgalmi időszak: 

Vizsgaidőszak: 

Tavaszi szünet:

2004. február 01-tól május 07-ig 

2004. május 10-től június 18-ig 

2004. április 05-től április 09-ig

Trimesztereket alkalmazó kar esetén a kari naptár a tanév 2003. szeptember 8. — 2004. június 18. 
közötti időtartamához kell igazodjon.

Személyi javaslat az Egyetemi Tanács 2003. április 28-i ülésére

Egyetemi docensi kinevezések
Általános Orvostudományi Kar

dr. Feketéné dr. Csete Klára egyetemi adjunktus

Egyetemi docensi kinevezés 2003.július 1-től az Igazságügyi Orvostani Intézetbe
Kari Tanácsi szavazat ET szavazat

igen nem tart. igen nem tart.
25 2 0 25 1 0

dr. Nagy Endre egyetemi adjunkus

Egyetemi docensi kinevezés 2003.július 1-től a Radiológiai
Kari Tanácsi szavazat 

igen nem tart.
27 0 0

dr. Sáry Gyula egyetemi adjunkus
Egyetemi docensi kinevezés 2003.július 1-től az Élettani Intézetbe

Kari Tanácsi szavazat 
igen nem tart. igen
27 0 0 28

dr. Varga Albert egyetemi adjunkus

Egyetemi docensi kinevezés 2003 .július 1-től a II. sz. Belgyógyászati Klinika Kardiológiai 
Központjába

Kari Tanácsi szavazat ET szavazat
igen nem tart. igen nem tart.
27 0 0 28 0 0

dr. Végh Mihály egyetemi adjunktus

Egyetemi docensi kinevezés 2003.július 1-től a Szemészeti Klinikára

Kari Tanácsi szavazat ET szavazat
igen nem tart. igen nem tart.
24 3 0 27 0 0

ET szavazat 
nem 

0
tart.

0

Klinikára

ET szavazat 
igen nem tart.
26 1 0

^  ^
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Tisztelt Egyetemi Tanács!

Az alábbiakban előterjesztést teszek arra, hogy a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Gyakorló 
Általános Iskolája az 1993. évi LXXIX. törvény alapján a gyakorlóiskola keretein belül alapfokú 
művészeti iskolát hozhasson létre.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 10 § (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermekek 
joga, hogy adottságainak képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön tehetségének 
felismerése és fejlesztése érdekében olyan alapfokú művészetoktatásban vegyen részt, amely 
megalapozza a művészi kifejezőkészséget és felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A művészeti 
iskola célja ezzel összhangban a hagyományok ápolása, az értékek megőrzése, a különböző kultúrák 
iránti nyitottság kialakítása. A művészeti nevelés során a tanulók személyes tapasztalataik, 
tevékenységeik alapján jutnak el ahhoz az élményhez, hogy az alkotás a legértékesebb emberi 
alapképesség. Az alkotó típusú tevékenységek által fejlődik a gyermekek akarati, alkotó-alakító 
cselekvőképessége, alapul a tanulók esztétikai szemlélete, konmunikációs képessége.

A művészeti iskola irányelvei
1. Az iskola a zeneművészet, a táncművészet, képző- és iparművészet, valamint a színművészet és 

bábművészet iránt érdeklődő tanulók számára szeretné biztosítani készségeik, képességeik 
fejlesztését tehetségük gondozását.

2. Az alapfokú művészeti iskola 2003. szeptemberétől indulna. Székhelye: SZTE JGYTFK Gyakorló 
Általános Iskolája Szeged, Boldogasszony sgt. 8.

3. Az iskola alaptevékenysége bővül: általános iskolai képzés, tanárképzés, alapfokú művészet 
oktatás. Ez maga után vonja az alapító okirat módosítását (alaptevékenység bővülése, az iskola 
nevének megváltoztatása), működési engedély megújítását és a pedagógiai program módosítását.

4. Az iskola tárgyi és személyi feltételei adottak a következő tanszakok indításához: 
zeneművészet: furulya, zongora, hegedű, (hangszeres), magánének (vokális), kórus táncművészet: 
társastánc, néptánc
képző- és iparművészet: grafika, festészet, szobrászat, fatárgykészítő, kerámia, kézműves, makett- 
és papírtárgykészítő, textilműves, tűzzománckészítő 
szinművészet-bábmüvészet: színjáték, bábjáték.

5. A művészeti iskola alapdokumentuma Az alapfokú művészet oktatás követelményei és tantervi 
programja (27/1998. (VI. 30.) MKM rendelet és annak melléklete). Ez a követelmény és tantervi 
program határozza meg a művészeti nevelés kötelező és alapvető tartalmát. Az iskola ennek 
alapján módosítja pedagógiai programját és készíti el tanterveit, melyeket a helyi igények és célok 
figyelembevételével fogalmaznak meg.

6. Az alapfokú művészeti iskola finanszírozása a 2002/62. törvény 3. melléklet 22. pontja alapján 
meghatározott normatív támogatás szerint történne. A tervezett létszám: 350 fő.

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa 2003. február 6-i ülésén megtárgyalta a Gyakorló 
Általános Iskola művészeti alapiskola indítására vonatkozó kérelmét, és azt 13 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal hozott 2/2003. (II. 06.) számú határozatával támogatja.

Kérem a tisztelt Egyetemi Tanácsot, hogy a fentiek alapján szíveskedjenek elfogadni a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskola alaptevékenységének bővülését és annak 
folyományaként módosított alapító okiratát.

dr. Galambos Gábor 
főigazgató



A MTA Általános M ikrobiológiai Bizottságának kihelyezett ülése
a Szegedi Akadémiai Bizottság és a SZTE ÁOK Klinikai 

Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 
szervezésében került megrendezésre

Az ülés elnöke: prof. Klement Zoltán az MTA Általános Mikrobiológiai Bizottság elnöke

Az ülés témája: a SZTE ÁOK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet kutatási
eredményeinek ismertetése

Az ülés programja:

Bevezető: prof.dr. Nagy Erzsébet

Humán patogén anaerob baktériumok fenotípusos és genotípusos jellemzése. 

dr. Urbátt Edit:
Patogén és commenzális Bacteroides fragilis törzsek toxintermelésének vizsgálata hagyományos és 
molekuláris módszerekkel

Terhes Gabriella:
C. difficile toxinotipizálása

dr. Sóki József:
Bacteroides törzsek rezisztencia mechanizmusainak molekuláris genetikai vizsgálata 

dr. Fodor Eleonóra, Mayer Ilona:
Antibiotikum szinergizmus vizsgálatok és klinikai relevanciájuk 

dr. Deák Judit:
Molekuláris genetikai vizsgálatok helye a rutin mikrobiológiai diagnosztikában

Somogyvári Ferenc, Bereczki Orsolya, dr. Deák Judit:
Új amplifikációs módszerek a HPV infekciók diagnosztikájában

dr. Kredics László, dr. Antal Zsuzsanna (MTA-SZTE Mikrobiológiai Kutatócsoport):
Biotikus és abiotikus környezeti tényezők gombaparazita Trichoderma törzsekre gyakorolt hatásának 
vizsgálata

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa 2003. május 26-án megtartotta rendes
ülését

N apirendi pontok 

Személyi ügyek
I. Tanszékvezetői megbízások:

Egészségügyi Főiskolai Kar
-  Javaslat dr. Horváth Gyöngyi főiskolai tanszékvezetői megbízására a Fizioterápiás Tanszékre 

Előadó: dr. Boda Márta kari főigazgató

-  Javaslat dr. Török Judit főiskolai docens tanszékvezetői megbízására a Szociális Munka és 
Szociálpolitikai Tanszékre
Előadó: dr. Boda Márta kari főigazgató

II. Intézetvezetői megbízások meghosszabbítása:
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Gyógyszerésztudományi Kar
-  Javaslat dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár intézetvezetői megbízásának meghosszabbítására a 

Gyógyszerkémiai Intézetbe
Előadó: dr. Falkay György dékán

-  Javaslat dr. Máthé Imre egyetemi tanár intézetvezetői megbízásának meghosszabbítására a 
Farmakognóziai Intézetbe
Előadó: dr. Falkay György dékán

III. Tanszékvezetői megbízások meghosszabbítása:

Egészségügyi Főiskolai Kar
-  Javaslat dr. Helembai Kornélia főiskolai tanár tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására

az Ápolási Tanszékre •
Előadó: dr. Boda Márta kari főigazgató

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
-  Javaslat Baráthné dr. Hajdú Ágnes főiskolai tanár tanszékvezetői megbízásának 

meghosszabbítására a Könyvtártudományi Tanszékre
Előadó: dr. Galambos Gábor kari főigazgató

-  Javaslat dr. Forgácsné dr. Drahota Erzsébet főiskolai tanár tanszékvezetői megbízásának 
meghosszabbítására a Német Nyelv és Irodalom Tanszékre
Előadó: dr. Galambos Gábor kari főigazgató

-  Javaslat dr. Galgóczy László egyetemi tanár tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására a 
Magyar Nyelvi Tanszékre
Előadó: dr. Galambos Gábor kari főigazgató

-  Javaslat dr. Szegfű László főiskolai tanár tanszékvezetői megbízásának meghosszabbítására a 
Történettudományi Tanszékre
Előadó: dr. Galambos Gábor kari főigazgató

IV. Egyetemi docensi kinevezések:

Bölcsészettudományi Kar
-  Javaslat dr. Krémer Sándor egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a Filozófia 

Tanszékre
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

-  Javaslat dr. Tóth Ágnes egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére a Hispanisztika 
Tanszékre
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

-  Javaslat dr. Vajda Zoltán egyetemi adjunktus egyetemi docensi kinevezésére az Amerikanisztika
Tanszékre '
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

V. További jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensi kinevezés:

Állam- és Jogtudományi Kar
-  Javaslat dr. Patyi András további jogviszonyban alkalmazott egyetemi Adjunktus további 

jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensi kinevezésére a Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi 
Tanszékre
Előadó: dr. Szabó Imre dékán
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VI. Kollégiumigazgatói megbízás:

-  Javaslat Borsi Istvánné kollégiumigazgatói megbízására a Teleki Blanka Kollégiumba 
Előadó: dr. Galambos Gábor kari főigazgató

VII. Professor Emeritus cím adományozása:

Általános Orvostudományi Kar
-  Javaslat Professor Emeritus cím adományozására dr. Kovács László egyetemi tanár (Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinika) részére
Előadó: dr. Lonovics János dékán

Gyógyszerésztudományi Kar
-  Javaslat Professor Emeritus cím adományozására dr. Bernáth Gábor egyetemi tanár 

(Gyógyszerkémiai Intézet) részére
Előadó: dr. Falkay György dékán

VIII. Klebelsberg Kunó-díj odaítélése:

-  Javaslat Klebelsberg Kunó-díj odaítélésére dr. Oláh György akadémikus, kémiai Nobel-díjas 
professzor részére
Előadó: dr. Berta Árpád a Klebelsberg Kunó-díj Kuratóriumának elnöke

2. Javaslat Discipuli pro Universitate Díj adományozására
Előadó: dr. Seres László rektorhelyettes

3. Javaslat a „Szegedi Tudományegyetem kitüntetéseiről és kitüntető címeiről” szabályzat 
módosítására
Előadó: dr. Merényi Mária mb. egyetemi főtitkár

4. Tájékoztató ingatlancsere-szerződésről a Szegedi Tudományegyetem és Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között
Előadó: dr. Tráser Ferenc gazdasági és műszaki főigazgató

5. Javaslat Informatikus könyvtáros alapképzési szak székhelyen kívüli képzésének indítására
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

6. Javaslat Magyar nyelv és irodalom alapképzési szak székhelyen kívüli Képzésének indítására
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

7. Javaslat Művelődésszervező alapképzési szak székhelyen kívüli képzésének indítására
Előadó: dr. Berta Árpád dékán

8. Bejelentések
9. Kérdések-válaszok

. SZOTE h írek . SZOTE hírek . SZOTE h írek .

dr. Papp Gyula akadémikust, az Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmako- 
terápiai Intézete egyetemi tanárát 2003. május 30-án, az egészségügyi miniszter Battyányi- 
Strattmann László-díjjal tüntette ki az Egészségügyi Tudományos Tanácsban kifejtett, kimagasló 
szakmai és etikai munkásságáért.

*  * *  *



dr. Boros Mihály egyetemi tanárt a European Society fór Surgical Research 2003. évi belgiumi 
közgyűlésén a Társaság főtitkárává választották.

*  *  *

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvostudományi Szekcióját a Debreceni 
Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma rendezte, 2003. április 2—5. között. A 
Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrumot 31 tudományos előadás, és a 
társszerzőkkel együtt 41 egyetemi hallgató képviselte. A Konferencia kilenc szekcióban ülésezett: hat 
orvostudományi, egy gyógyszerészeti és két egészségügyi főiskolai szekció volt.

A szekciók külön adták ki első, második és harmadik díjaikat.

Az orvostudományi szekciókban második díjat kaptak: Erős Gábor (ÁOK, V., Sebészeti Műtéttani 
Intézet), Koncz István (ÁOK, V. KOKI, Budapest), Zádor Zsolt (ÁOK, IV., Anatómiai Intézet és 
Biokémiai Intézet). Harmadik díjat kaptak: Berényi Antal (ÁOK, ül., Gecse Krisztina (ÁOK, V., 
Élettani Intézet).

A gyógyszerészeti szekcióban első díjat kapott: Szepes Anikó (GYTK, V., Gyógyszertechnológiai 
Intézet).

A főiskolai szekcióban harmadik díjat kapott: Sziver Edit -  Péter Szabó Mihály (EÜFK, IV., és 
GYTK, V., Élettani Intézet).

A következő országos konferencia Orvostudományi Szekciója Szegeden 2005-ben lesz.

*  *  *

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsába az ÁOK oktatói-kutatói az alábbi tagot és 
póttagokat választották:

Tag: prof. dr. Dux László (Biokémiai Intézet)
prof. dr. Fazekas András (Fogászati és Szájsebészeti KI.)
prof. dr. Jancsó Gábor (Élettani Intézet)
prof. dr. Túri Sándor (Gyermekgyógyászati KI.)

A Gyógyszerésztudományi Kar által megválasztott oktatói-kutatói küldött: 

dr. Erős István tanszékvezető egyetemi tanár

Póttagok: dr. Fülöp Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár 
dr. Hohmann Judit egyetemi docens 
dr. Bernáth Gábor egyetemi tanár

2003. május 27—28—29-én lezajlott a dolgozói egyetemi tanácstag választás. Az ÁOK, GYTK, 
Centrum dolgozói közül 1 rendes és 3 póttagot választottak.

A leadott érvényes szavazatok száma: 693 
Érvénytelen: 9

A dolgozói egyetemi tanácstag választáson elért eredmények:

Tag: dr. Kovács Katalin osztályvezető 219 szavazat

Póttagok: dr. Csanádi Lajosné 174 szavazat
dr. Janáky Tamás 57 szavazat
Piri Mária 52 szavazat
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*  *  *

A Sebészeti Műtéttani Intézet diákkörös és PhD hallgatói 2003. május 9— 10. között részt vettek a
3. Magyar Mikrokeringési Kongresszuson. Abrahám Szabolcs, Csipszer Bernadett, Erős Gábor, Gál 
Péter, Kucsa Katalin, Varga Renáta (AOK Diákkörösök), valamint Gera László, Wolfárd Antal, 
Balázs László, Varga Sándor, Csonka Endre, Eszlári Edgár tizenkét elsőszerzős előadásban 
ismertették kutatási eredményeiket.

*  *  *

Erős Gábor, Varga Renáta é$ Kucsa Katalin, a Sebészeti Műtéttani Intézet diákkörös hallgatói 
elsőszerzős előadásokkal szerepeltek az Európai Kísérletes Sebészeti Társaság 38. Kongresszusán 
(2003. május 28—31., Gént, Belgium). A közel négyszáz fos rendezvényen Erős Gábor (Vl.oh.) a 
legjobb nyolc közé tartozó előadásával a kongresszust megnyitó Walter Brendel szekcióban szerepelt.

*  *  *

prof. dr. Nagy Erzsébet — a SZTE ÁOK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet vezetője, 
az Orvosi Mikrobiológiai Szakmai Kollégium elnökét az European Society of Clinical Microbiology 
and Infectious Diseases elnökségi tagjává választották a Társaság 13. Glasgow-ban megrendezett 
kongresszusán.

A Kongresszuson prof.dr. Nagy Erzsébet felkért előadást tartott „Prevalence and epidemiology of 
C. difficile in Eastem European countries” címmel. A Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztái Intézet 
munkatársai {dr. Hajdú Edit, dr. Fodor Eleonóra, dr. Urbán Edit, dr.Sóki József) 6 poszteren mutatták 
be eredményeiket.

dr. Sóki József a Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet munkatársa a ESCMID 13. 
kongresszusán 4000 Eu-s kutatási ösztöndíjat nyert eddigi munkássága alapján benyújtott pályázatán.

prof. dr. Nagy Erzsébet felkért előadóként vett részt az „Anaérobie Bacteria and Infections 3. 
Világkongresszusán 2003. május 7—9. között Glasgow-ban. Előadásának címe: „Composition of 
biofilm on IUDS”. A kongresszuson a Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet munkatársai {dr. 
Sóki József, dr. Urbán Edit, dr. Terhes Gabriella PhD hallgató) további 3 poszteren számoltak be a 
témában folytatott kutatómunkákról.

*  *  *

A SZAB Orvostudományi Szakbizottság szervezésében ülést tartottak, melynek tárgya: 
A Szegedi Tudományegyetem Belgyógyászati Klinikájának története című könyv bemutatása volt.

Az ülést prof. dr. Telegdy Gyula akadémikus, az MTA Orvosi Tudományok Osztálya és a 
Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke nyitotta meg.

Tárgysorozat:
A szerkesztők bevezetője: Fazekas Tamás, Varró Vince, Lonovics János

A könyvfejezetek bemutatása: Minker Emil, Jancsó Gábor, Fazekes Tamás, Tényi Mária, Varró Vince, 
Szarvas Ferenc, Lonovics János

A lektor a könyvről: Péter László



Könyvbemutató a SZAB-ban

A Szegedi Akadémiai Bizottság Egészségtudománytörténeti Munkabizottsága 2003. május 28-án 
16 órakor a SZAB Székházban, munkaülés keretében mutatta be Lonovics János, Fazekas Tamás és 
Varró Vince szerkesztésében készült, A Szegedi Tudományegyetem Belgyógyászati Klinikájának 
története című kötetet, melyet az Akadémiai Kiadó jelentetett meg.

A kötet szervezési munkálata 2002. januárjában indult, s a felkért szerzői gárda októberre 
elkészítette a kéziratot. A szerkesztői, lektori, kiadói és a nyomdai munka példás együttműködése 
nyomán 2003. április 11-én a kész kötetek megérkeztek Szegedre.

Az ülést Telegdy Gyula akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok 
Osztályának és a Szegedi Akadémiai Bizottságnak elnöke nyitotta meg. Az elnöki megnyitó biztató 
törekvésnek tartotta a kötet megjelentetését, mely szerint mind több szervezeti egység -  hasonló útra 
lépvén -  teljességében dolgozza fel saját történetét.

Elnöki bevezetőjében hangsúlyozta továbbá, hogy jó kezdeményezésnek ítéli a munkabizottság un. 
„órai history” szekciójának létrehozását is, ahol az írott emlékek mellett a szájhagyomány személyes 
hangú videó-akusztikus feldolgozása is megjelent.

Az elnöki megnyitó kitért arra is, hogy a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi 
Centrum birtokában lévő, száznál több portréból álló gyűjteménye és annak művészi feldolgozása is 
megjelentetésre vár.

Az elnöki bevezető után a kötet szerkesztői, Fazekes Tamás, Varró Vince és Lonovics János 
röviden ismertették a kötet létrejöttének előzményét, történetét, a szerkesztési elvek kidolgozását, a 
szerzők felkérését és mindennapi szerkesztési munkával kapcsolatos eseményeket. A szerkesztők 
külön kiemelték Péter Lászlónak, a kötet lektorának rendkívül alapos és körültekintő munkáját, 
melynek következtében az egyes fejezetek egységes ívvé simultak össze.

A szerzők tevékenységét -  a mindennapok munkájában -  Fazekas Tamás határozott szerkesztői 
eréllyel koordinálta.

A szerkesztői bevezető után a szerzők röviden ismertették az általuk megírt fejezetek tartalmát és 
kommentárját. A könyv fejezetei és szerzői az alábbiak:

Minker Emil: A Szegedi Tudományegyetem történetének kolozsvári szakasza
Jancsó Gábor -  Zallár Andor: Id. Jancsó Miklós
Fazekas Tamás -  Zallár Andor: A Rusznyák-klinika
Tényi Mária: Purjesz Béla és a Belgyógyászati Diagnosztikai Klinika
Varró Vince: A Hetényi-klinika
Julesz János -  Szarvas Ferenc: Az I. sz. Belgyógyászati Klinika története Julesz Miklós igazgatása 
idején (1959— 1972)
Fazekas Tamás: A Varró-klinika
Lonovics János: Lonovics János és az I.sz. Belgyógyászati Klinika az ezredfordulón
Lonovics János, Fazekas Tamás, Varró Vince: A szegedi belgyógyászati irányzatok főbb
jellegzetességei.

Az ismertetést a kötet lektora, Péter László zárta. Örömét fejezte ki, hogy ezzel a szerzői gárdával 
dolgozhatott, megvalósíthatta tartalmi, stiláris és nyelvi ajánlásait.

Az ismertetésen elhangzott az is, hogy a szegedi Belklinika története Kolozsvárra, mégpedig a 
kolozsvári egyetem közimert 1872-es megnyitást megelőző időszakra, 1831-re vezethető vissza. 
Ennek alapján 2006-ban ünnepelheti a klinika fennállásának 175. évfordulóját.

A könyv a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya, valamint a kolofonban 
felsorolt gyógyszergyárak anyagi támogatásával valósult meg.

A kötetet -  rendkívül hasznos -  névmutató zárja.

dr. Minker Emil egyetemi tanár



Kispályás labdarúgás
11 csapat részvételével befejeződött a kispályás labdarúgó HŐK KUPA 

Végeredmény:

I. Oktatók I. számú csapata (dr. Kincses László, dr. Pető Zoltán, dr. Péter Endre, dr. Durai 
Péter, dr. Sonkodi Gábor, dr. Poór Tamás, dr. Bella Zsolt, dr. Pető Zsolt, dr. Bohács Zsolt)

II. SHÜTI (SZOTE Medikus Kupa csapat)

III. Emeleti Kutyák (Jancsó Kollégium)

IV. Fogászok (Fogász oktatók)

Szilágyi Dezső 
testnevelő

*  *  *

Orvosok figyelem!

Az angol egészségügy igen nagy orvoshiánnyal küzd. Ennek enyhítésére jól bevált gyakorlat az 
angolul beszélő külföldi orvosok szerződtetése. Most lehetőség nyílik magyar orvosok 
foglalkoztatására is!

A legkeresettebb szakmák: aneszteziológia és intenzív terápia, pathologia, radiológia, de keresnek 
sebészeket, valamint minden egyéb szakterületű orvosokat is.

Akit érdekelnek a részletek, keresse meg Dr. Pető Zoltánt (SZTE ÁOK Új Klinika Intenzív 
Osztály, 51—73, vagy 66—50), email.: petozoltan@vahho.com

Kérjük látogassák meg weblapunkat: www.healthresourcesintemational.co.uk

dr. Pető Zoltán

Az EHÖK állásfoglalása az Egyetemi Szoborparkról
Az SZTE EHÖK Kulturális Bizottsága — mint az EHÖK Választmánya által, az EHÖK kulturális és 
művészeti tevékenységével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalás kialakítására feljogosított testület 
— tagjai a mai napon úgy határozunk, hogy kezdeményezzük Szeged Város Polgármestere és a Város 
Önkormányzata, illetve a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke és Testületé felé a Szegedi 
Tudományegyetemnek az Ady téren épülő Információs és Tanulmányi Központja belső udvarán, 
terében kialakítandó „Egyetemi Szoborpark” elképzelésének támogatását. Kérjük az Egyetem 
Vezetését, hogy lehetőségei szerint támogassa az elképzelés megvalósulását. Ugyanakkor kérjük az 
egyetemet 1921 októbere óta befogadó Város lakosságát, hogy erkölcsileg támogassa szándékunk 
megvalósítását.

Szeged, 2003. május 22.

Rózsi Gábor, Természettudományi Kar 
Vincze József, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
Maróti Kitti, Egészségügyi Főiskolai Kar 
Esztergályos Dóra, Bölcsészettudományi Kar 
Vida Gabriella, Élelmiszeripari Főiskolai Kar 
Csanádi Agne.s Általános Orvostudományi Kar 
Száj ez Elvira, Gyógyszerésztudományi Kar 
Nagy Zoltán Péter, a Bizottság elnöke

mailto:petozoltan@yahho.com
http://www.healthresourcesintemational.co.uk
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Egyoldalú mobilitás várható a határon túl

Minden ötödik határon túli magyar egyetemista magyarországi intézményben tanul — hangzott el 
a Márton Áron Szakkollégium és az Oktatáskutató Intézet által közösen rendezett konferencián.

A szomszédos országok csatlakozása új kihívások elé állítja a határon túli oktatásügy irányítóit: az 
európai egységes felsőoktatás térben felerősödő hallgatói mobilitás a Kárpát-medencében leginkább a 
magyar fiatalokat fogja érinteni, és félő hogy sajátos egyoldalú mobilitás valósul meg — nyilatkozta 
Horváth Tamás, a Márton Áron Szakkollégium főigazgatója. A csatlakozás után ugyanis a szlovákiai, 
vagy később a romániai magyar fiatal már uniós állampolgárként Magyarországon ugyanolyan 
feltételekkel tanulhat, mint magyarországi társa. Ezt a folyamatot csak a helyi magyar felsőoktatatás 
minél szélesebb támogatásával lehet ellensúlyozni. A Kárpát-medence egyetemein mintegy 32 ezer 
magyar diák tanul, míg a magyarországi intézményekbe 6—7 ezer határon túli diák jár. Jó részük 
önköltséges képzésben vesz részt, és mintegy 1200 diák tanul állami ösztöndíjasként, akiknek az 
Oktatási Minisztérium biztosít ösztöndíjat és a Márton Áron Szakkollégium kollégiumi és egyéb 
szolgáltatásokat. Pontos adatok nincsenek, de becslések szerint ezeknek a hallgatóknak csupán 20— 
30 százaléka tér vissza, (forrás: FISZ) (Educatio Press)

A Szegedi Tudományegyetem Rektorválasztó Egyetemi Tanácsülése 2003 ápr. 7-én délelőtt 10 
órakor kezdődött az Egyetem Központi Épületében.

A Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Molnár Imre jogászprofesszor

Benedek György 5 5 6 10 11 kiesett
Berta Árpád 4 4 szétszavazás:21 3 kiesett
Csirik János 6 4 szétszavazás:18 kiesett
Dux László 7 11 10 11 13 13
Galambos Gábor 7 5 10 7 kiesett
Szabó Gábor 9 10 10 11 15 22
Visy Csaba 1 kiesett

Diplomáink az Unióban
A Pécsi Egyetemi Napok délutánjain különböző aktuális kérdéseket érintő beszélgetéseken, 

előadásokon lehet részt venni. Május 5-én, a Természettudományi Kar tanácstermében Laczkóné 
Tuka Ágnes politológus és Tarrósy István, a Pécsi Tudományegyetem Külügyi Igazgatóságának 
vezetője tartott tájékoztatást arról, mennyit ér majd a magyar diploma az Európai Unióban, várhatóan 
hogyan alakul a magyar felsőoktatás.

A — talán a nagy meleg miatt(?) — csekély számú érdeklődő nem tántorította el az előadókat, és 
így több idő marad a kérdésekre is. Laczkóné Tuka Ágnes röviden beszámolt arról, eddig hogyan 
alakult a különböző képesítések kölcsönös elfogadottsága az Unió eddigi tagországai között. Kiderült, 
először a szakképzés, illetve a szakmai gyakorlatok elfogadása kívánt szabályozást. Ma már a 
diplomások munkavállalása okoz gondokat. A legkisebb problémát azok a tudományterületek jelentik, 
melyeken viszonylag könnyű leellenőrizni a végzettek tudását — ilyenek az orvosok, a diplomás 
ápolók, a gyógyszerészek, illetve általában a műszaki tudományok művelői. A politológus asszony 
megállapította: pillanatnyilag az építészek vannak a legjobb helyzetben, hiszen diplomájukat 
valamennyi tagország mindenféle kötöttség és kitétel nélkül elfogadja. A felsőoktatási "kimenet" 
egyenrangúsítása folyik jelenleg, és ez — Laczkóné Tuka Ágnes szerint — hosszú távon az oktatási
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rendszerek egységesülését vonja maga után. A helyi specialitások, extra követelmények, az 
egyetemek, főiskolák egyedi arca persze megmarad, mindössze a végzettek tudását lehet majd 
könnyebben összehasonlítani. Tarrósy István gyakorlati oldalról közelítette meg a kérdéskört: szerinte 
az uniós intézményrendszer alapos ismerete az első feltétele, hogy valaki más tagországban keressen 
és találjon munkát. Honlapokat sorolt fel, melyek megkönnyíthetik a tájékozódást, és segíthetnek akár 
az álláskeresésben is. Ami pedig a képzést illeti: gyakorlat- orientáltabbnak kell lennie a mostaninál, 
és a több szakmai gyakorlatot kell külföldön tölteni. Megállapította, hogy a Pécsi Tudományegyetem 
élen jár ebben, hiszen az Erasmus — program keretében az intézmény létszámához képest is 
országosan első a kiküldött diákok számát tekintve. A Leonardo program azonban, mely a frissen 
diplomázottakat érinti, még meghódításra vár. Tarrósy hangsúlyozta: a Külügyi Igazgatóság eddig 
kiépített kapcsolatrendszerei révén próbálja elősegíteni a végzett hallgatók számára is sikeres uniós 
csatlakozást. Terveik között szerepel például egy tanácsadó szolgálat kialakítása is. (Educatio Press)

Az Európai Parlament és a Tanács 2001-es döntése alapján a 2004-es évet a sport általi nevelés és 
oktatás jegyében szeretnék megvalósítani az Európai Unió tagországaiban.

Kiemelt szerepet szánnak az ebben az évben, Athénban megrendezésre kerülő Olimpiai (és 
Paralimpiai) Játékoknak is. A fő célkitűzés: a sport, mint érték, és mint oktatási eszköz helyzetének 
erősítése, és népszerűségének növelése. A sport az élethosszig tartó oktatás során — minden 
korosztályban — fontos tényezőt jelent az oktatási intézmények struktúrájában, hiszen nagymértékben 
hozzájárul a nevelési célok (pl. kooperációs készségek, teljesítménynövelés) eléréséhez. Emellett 
fokozhatja a mobilitást a tagországok sportegyesületei között, segítséget jelenthet az esélyegyenlőség, 
és a hátrányos megkülönböztetés, valamint az egyre gyakoribb társadalmi problémák: az egyre terjedő 
„ülő-munka” és az egyének elszigetelődése terén. A program keretében az EU támogatja — többek 
között — a különféle sportesemények megvalósítását, a sportszervezetek közti együttműködéseket és 
az iskolai sportlehetőségek fejlesztését. (Educatio Press)

Akkreditált Cambridge-nyelvvizsgák
Az Oktatási Minisztérium elfogadta a Cambridge-i Egyetem akkreditációs pályázatát, így az 

egyetem nemzetközi angol nyelvvizsgái államilag elismertté váltak Magyarországon.
A Cambridge-nyelvvizsgákat évente két alkalommal lehet letenni, júniusban és decemberben. A 

júniusi vizsgákra május végéig lehet jelentkezni. Akik júniusban vizsgáznak, és kapnak nyelvvizsga
bizonyítványt, kiválthatják vele a középiskolai érettségit, pontot kapnak a felvételihez, valamint 
közalkalmazottként nyelvpótlékot jelent a dokumentum. Akik pedig már rendelkeznek Cambridge- 
nyelvvizsgával, visszamenőlegesen a budapesti központú Nyelvvizsgáztatási és Akkreditációs 
Központtól kaphatják meg a szintet igazoló okmányt. A British Council — a Cambridge-nyelvvizsgák 
hivatalos magyarországi központja — fővárosi, Benczúr utcai központján kívül a jövőben Budapesten 
több helyen, valamint Győrött, Szombathelyen, Pécsett, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon is le 
lehet majd tenni a nyelvvizsgát. (Educatio Press)

^

Sms-ben a felvételiről
Az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda (OFI) idén négy üzenetet küld azoknak a 

felvételizőknek, akik a jelentkezési lapon megadták mobiltelefonszámukat, hogy a tájékoztatás gyors 
és hatékony legyen.

Az OFI tavaly több százezer sms-t küldött ki a felvételizőknek, akik a ponthatárok megállapítása 
után automatikusan megkapták az egyes jelentkezési helyeikre vonatkozó felvételi pontszámaikat, 
illetve a ponthatárokat. Idén először május elején, az ún. regisztrációs levél postázása után kapják a 
felvételizők az első sms-t. A következő üzenetek a közös érettségi-felvételi és az egységes írásbeli 
vizsgák megírása után várhatók. Ebben arra emlékeztet az OFI, hogy a feladatsorok és megoldásuk
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megtalálhatók a honlapon (www.felvi.hu). A legfontosabb üzenetek július 22-én éjjel érkeznek majd a 
mobilokra: a ponthatárok megállapítása után sms-t küldenek arról, hogy a választott szakokra hány 
ponttól lehet bekerülni. Mivel a jelentkezésekhez kapcsolódó felvételi pontszámokat előző nap 
megkapják a jelentkezők, így rögtön tudhatják, hol kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaidat. Ha pedig 
nem sikerült a felvételi, küldenek egy emlékeztőt, hogy a nyári, pótfelvételi eljárásban újra lehet 
próbálkozni. (Educatio Press)

Egyetemi várossá válhat Szabadka
Egyetemi és főiskolai oktatókat hívott össze Kasza József, a szerbiai kormányaiéInök hétfőn.

A meghívott tanárok leszögezték, Szabadkának szüksége van egy európai jellegű és rangú 
egyetemre, a régió sajátosságait, értékeit magán viselő felsőoktatási intézményre, amely nem 
túlméretezett, de ugyanakkor versenyképes, perspektivikus szakokat kínál a leendő hallgatóinak. 
Abban egyetértettek, olyan egyetem kell, amely diplomájának rangja van. Többnyire a régió fiataljai 
tanulnának a szabadkai egyetemen, ezért mindenképpen szem előtt kell tartani az ő igényeiket, 
vágyaikat, különben másutt fognak tovább tanulni. A leendő egyetem azonban máshonnan érkezett 
hallgatók és oktatók előtt is nyitva állna. A felsőoktatási intézményben a magyar, szerb, horvát nyelv 
mellett az angol nyelvnek is fontos szerepet kell kapnia, és felvetődtek ötletek arra is, hogy milyen 
újdonágnak számító szakokat lehetne indítani. Mint elhangzott, a szabadkai egyetem megalapítására 
tett kezdeményezés nem irányul a már meglevő egyetemek ellen, nem akarják duplázni a közelben 
már működő szakokat. Ez az egyetem válasz a modem kor, a XXI. század kihívására. A 
megjelentekből megalakult a szabadkai egyetem megalapítását kezdeményező bizottság, amelynek 
összetételét a községi képviselő-testület ülésén fogják jóváhagyni. A legrövidebb időn belül, tehát egy 
hét, tíz nap múlva az e bizottság tagjaiból kiválasztott munkacsoport papírra veti az elképzeléseket, 
amit a kezdeményezők soron következő összejövetelén megvitatnak, korrigálnak, kiegészítenek. A 
munkacsoport tagjai: Sefcsich György, az Építőmérnöki Kar tanára, Radmilo Todosijevic, a 
Közgazdasági Kar tanára, Jeges Zoltán, a Műszaki Főiskola tanára, Czékus Géza, a zombori 
tanítóképző fakultás szabadkai tagozatának koordinátora és Josip Ivanovic, a Horvát Nemzeti Tanács 
elnöke. (Educatio Press)

Jövőre, veletek, ugyanitt!
Soha nem látott érdeklődés kísérte az idén május 11-én hatodik alkalommal megrendezett SZTE 

Kupa Nevezéses Horgászversenyt. A versenyre összesen 30 oktatói, dolgozói és hallgatói csapat, azaz 
120 versenyző jelentkezett, továbbá több mint száz érdeklődő kísérte figyelemmel a part menti 
nádasból a küzdelmet.

Az eddigi hagyományokkal szakítva a rendezvény helyszínéül ezúttal a Fehérpart szolgált, amit a 
Hermán Ottó Horgászegyesület — a szegedi sporthorgász társadalom összefogása jegyében — 
ingyenesen bocsátott az egyetemi horgászok rendelkezésére. Az idilli környezet, a reggeli koccintás, 
valamint az ebédre feltálalt pörkölt biztosította a szokásos, jó hangulatot, a frissen telepített 
halállomány pedig a jó fogást. Talán ennek köszönhetően Imre Szabolcs, az egyéni verseny első 
helyezettje, az immáron három évre visszatekintő verseny történetében rekordfogással vitte el a 
pálmát: 15600 gramm halat fogott. Ennek ellenére a legnagyobb hal nem az ő horgára akadt, Ifkovics 
Kálmán 3260 grammos pontyát felülmúlni nem sikerült senkinek. Azonban a verseny igazi izgalmait, 
mint mindig, a csapatverseny hozta. Az SZTE Kupa Nevezéses Horgászversenyen a kezdetek óta 
oktatói, dolgozói és hallgatói csapatok mérik össze tudásukat kategórián belül és összesítésben 
egyaránt. Ezen a napon az oktatói csapatok versenyét a Nyugi csapata fölényesen nyerte 21440 
grammal, nevüket meghazudtolva ezüstérmes lett a Lúzerek csapata 7500 grammal, harmadik helyen

http://www.felvi.hu


pedig a SZÉF oktatók végeztek 3800 grammal. A nem oktató dolgozók közül az Aqua Musz team vitte 
a prímet 8020 grammos teljesítménnyel, őket szorosan követte a Durbincs 7720, és az Aqua Szuper 
6100 grammos fogással. Végül, de nem utolsó sorban került kiértékelésre a hallgatói csapatok 
teljesítménye. A tavalyi abszolút győztes Bream-Team ezúttal is tarolt a hallgatói kategóriában 5240 
grammos teljesítményével, ez azonban idén nem volt elég az abszolút győzelemhez. Második helyen 
oktatóikat is lekörözve a SZÉF Rablók végeztek 4620 grammnyi kapással, a bronzérmet pedig a Royal 
Mix csapat tagjainak nyakába akasztotta a zsűri 2360 grammnyi kifogott hal elismeréseként. A reggel 
hétkor startoló verseny végül össznépi pörkölt-falatozásba torkollott az Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzati Iroda dolgozói jóvoltából, és valamennyi résztvevő egy jól megszervezett és kellemes 
sportélményt nyújtó délelőtt emlékével, és a SETUP Alapítványnak köszönhetően egy, erre az 
alkalomra készített pólóval távozhatott, nem közhelyként használva a szófordulatot: Jövőre, veletek, 
ugyanitt! (Educatio Press)

^

VOIP rendszer az SZTE-n

A Szegedi Tudományegyetem is bekapcsolódott a NIIF által kezdeményezett és támogatott VOIP
rendszerbe.

A HBONE — a NIIF országos, nagy sávszélességű gerinchálózata — a kommunikáció új 
lehetőségeit biztosítja. A hálózat egyik jelentős potenciális felhasználása az IP alapú hangátvitel, az IP 
telefonía. A bekapcsolt intézményeknél IP hálózat segítségével a telefonközpontokat összekapcsolták, 
így külső szolgáltató közreműködése nélkül lehet a bekapcsolt intézményekbe telefonálni, egyelőre 
ingyen. Az így hívható intézmények listája a www.voip.iif.hu címen tekinthető meg, mely 
folyamatosan bővül. A szolgáltatást az egyetem belső telefonjairól a következő módon lehet elérni: 
először a 755 prefixet kell tárcsázni, majd a kívánt számot, mintha vidékre telefonálnánk. Például a 
Debreceni Egyetemre így: 755 06 52 512 900. A 755 tárcsázása után nincs új tárcsahang! Korlátozás 
egyelőre nincs (nincs anyagi vonzata). Az új szolgáltatások belépésével (külföldre —, 
budapesti/vidéki, nem egyetemre irányuló hívás) ez változni fog — tájékoztatott Dombos Kálmán az 
SZTE SZK munkatársa. (Educatio Press)
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Pályázat fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatóknak
A Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda pályázatot hirdet azon felsőoktatásban dolgozó 

fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók számára, akik a 2003/2004-es tanév során Socrates / 
Erasmus program keretében oktatói mobilitásban kívánnak részt venni.

A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő, 
fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók számára. Pályázhatnak látássérült vagy vak, mozgássérült, 
súlyos allergiában szenvedő, siket vagy halláskárosult vagy cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, vagy 
egyéb fogyatékkal élő oktatók. A pályázatnak tartalmaznia kell az intézményi Erasmus koordinátor 
igazolását arról, hogy az oktató az erasmus programban támogatást nyert, a fogyatékosság/betegség 
részletes leírását (a pályázó milyen speciális ellátást, segédeszközt igényel oktatási tevékenysége és a 
mindennapi tevékenységek végzése során) orvosi nyilatkozat formájában. A pályázatok tartalmi 
bírálatát a Tempus Közalapítvány által felkért szakértő bírálók végzik el. Javaslatuk alapján a 
Kuratórium hoz döntést a pályázatról. A támogatás mértékét a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma 
dönti el a szakértő bíráló javaslata alapján. A támogatás maximális összege 3000 euró lehet. A 
támogatást az oktatók az erasmus 2.2 Akció feltételei szerint használhatják fel. A pályázatokat magyar 
nyelven, kizárólag a megadott pályázati űrlapon az alábbi címre kérik postai úton eljuttatni: Tempus 
Közalapítvány/socrates Nemzeti Iroda 1438 Budapest 70., Pf.:508. További felvilágosítás: telefon: 
210—9700, fax: 210—9701, e-mail: socrates@tpf.hu

http://www.voip.iif.hu
mailto:socrates@tpf.hu


Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Kari Tanácsi Értesítő

Napirendi pontok
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karának Tanácsa 
2003. április 1-én tartott ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:

/. A Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és AOK SZMSZ tervezetének 
módosítása -
Az előterjesztést prof.dr. Lonovics János dékán ismertette.

2. Egyetemi docensi kinevezések véleményezése

3. Bejelentések
3. ¡.Javaslat klinikai főorvosok foglalkoztatására vonatkozó szabályozás módosítására 
Az előterjesztést prof.dr. Thurzó László klinikai dékánhelyettes ismertette.

3.2. Az SZTE ÁOK térítésköteles külföldi állampolgárok részére nyújtott egészségügyi 
szolgáltatások térítési díja szabályozása
Az előterjesztést prof. dr. Thurzó László dékánhelyettes ismertette.

4. Egyebek

8/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással elfogadja a módosított Általános Orvostudományi Kar 
Szervezeti és Működési Szabályzatát és felhatalmazza a Kar dékánját közreadásra. A Testület szintén 
egyhangú szavazással megerősíti a Centrum Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetében 
foglaltakat és felhatalmazza a Kar dékánját, hogy a Gyógyszertudományi Kar vezetésével egyeztetve a 
Centrum Tanács elé terjessze a végleges szabályzat szövegét.

9/2003.sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa túlnyomó szótöbbséggel javasolja dr. Feketéné dr. Csete Klára, dr. Nagy Endre, dr. 
Sáry Gyula, dr. Varga Albert, dr. Végh Mihály egyetemi adjunktusok egyetemi docensi kinevezését az 
Oktatási Közlönyben meghirdetett álláshelyekre.

10/2003. sz. Kari Tanács határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással jóváhagyja a klinikai főorvosok határozatlan idejű 
foglalkoztatása nyugdíjkorhatár eléréséig történő korlátozását.

ll/2003.sz. A Kar Tanácsa határozat
A Kar Tanácsa egyhangú szavazással jóváhagyja a térítésköteles állampolgárok részésre nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások új térítési díjtételeit.

dr. Lednitzky András 
dékáni hivatalvezető 
jegyzőkönyvvezető
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Pályázati felhívás

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kara Öregdiák 
Szövetsége pályázatot hirdet egyetemi diplomát szerzett kollégák és egyetemi hallgatók számára.

A pályázat témaköre:
dr. ifj. Jancsó Miklós egyetemi tanár, a Gyógyszertani Intézet egykori igazgatójának munkássága 
(születésének 100. évfordulója alkalmából).

dr. Novák István egyetemi tanár, a Gyógynövény- és Drogismereti Intézet egykori igazgatójának 
munkássága (halálának 25. évfordulója alkalmából).

A pályázatok benyújtási címe:
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kar Öregdiák 
Szövetsége (Szemészeti Klinika címén), 6720 Szeged, Korányi fasor 10— 11.

A pályázatokat 2 példányban kell beküldeni. Terjedelme maximum 50 oldal (ábrákkal, táblázatokkal, 
képekkel és irodalmi hivatkozásokkal együtt). A pályázatok formai követelménye: A/4-es ív egyik 
oldalán maximum 45 sor és soronként maximum 80 leütés. A pályázatokhoz mellékelni kell egy saját 
megcímzett válaszborítékot is.

A benyújtás határideje: 2003. szeptember 15.

Pályázati díjak: (a makói Sanitas Bt támogatásával):

l. díj: 40.000 Ft
Il.díj: 20.000 Ft
m. díj 10.000 Ft

A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók 2003. szeptember 25-ig értesítést kapnak.

A díjak átadása a Szövetség által 2003. október 4-én (szombaton) 11— 13 óra között megrendezésre 
kerülő „Öregdiák Hétvége” programjaihoz kapcsolódva történik. További információk a Szövetség 
egeszsegmagazin.hu/szodisz honlapján, vagy a 62/545—090, 20/9548— 199 tel.számon érhetők el.

dr. Végh Mihály
a SZTE Általános Orvostudományi és 

Gyógyszerésztudományi Kar 
Öregdiák Szövetségének elnöke

dr. Sahin-Tóth István
a SZTE Általános Orvostudományi és 

Gyógyszerésztudományi Kar 
Öregdiák Szövetségének alelnöke
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Kedves Egykori Diáktársaink!

Immár hagyománnyá válik, hogy a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és 
Gyógyszerésztudományi Karán végzett hallgatók kerek évfordulóinak évfolyamtalálkozóin, az 
Öregdiák Hétvégén, az évfolyamok saját programjai mellett az Egyetem Általános Orvostudományi és 
Gyógyszerésztudományi Kara Öregdiák Szövetségének szervezésében lehetőség nyílik az Egyetem 
legutóbbi eredményeinek, jelenlegi helyzetének megismerésére, igény szerint sport és kulturális 
programok lebonyolítására. Szintén e program keretében történik az Öregdiák Szövetség pályázati 
felhívására beadott munkák díjainak átadása.

A jelenleg szervezés alatt álló VIII. Öregdiák Hétvégére az 1953, 1958, 1963, 1973, 1983 és 1993 
években végzett orvos és gyógyszerész évfolyamok hallgatóit hívtuk meg. Kérjük, hogy az érintett 
évfolyamaok képviselői vegyék fel Öregdiák Szövetségünkkel a kapcsolatot. Az Öregdiák Szövetség 
által szervezett, állófogadással egybekötött közös rendezvény helye a Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Klinikájának tanterme (6720 Szeged, Korányi fasor 10— 
11.) A rendezvény időpontja: 2003. október 4. llh -tó l 13/t-ig. A közös program után igény szerint 
lehetőség nyílik az évfolyamok saját programjainak lebonyolítására is: évfolyamonként külön-külön, 
az egyetem egyik tantermében kötetlen beszélgetésekre, évfolyamfénykép készítésére, évfolyam 
banketten vagy vacsorán való részvételre, vagy sport és kulturális programok lebonyolítására is. Az 
évfolyamok egyéni programjainak megszervezésében, szállásigénylésben Öregdiák Szövetségünk tud 
segíteni.

Az Öregdiák Szövetség programja természetesen a közös szervezésben nem érintett volt 
diáktársaink számára is nyitottak és a programokon házastársak, családtagok részvételére is 
számítunk.

Bízva abban, hogy hamarosan ismét találkozunk, további kérdésekben szívesen adunk 
tájékoztatást:
1. A SZTE a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kar 

Öregdiák Szövetsége honlapjának címén: egeszsegmagazin.hu/szodisz
2. Levélben a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kar 

Öregdiák Szövetségének címén: 6720 Szeged, Korányi fasor 10—11. (Fax: 62/544—573, email: 
ve eh @ opht. sz.ote.u-sz.eeed.hu).

3. Személyesen a 62/545—090, 20/9548— 199 telefonszámokon.

jjc í|c  íj í  íj í

Kiadja: prof. dr. Dobozy Attila
a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerész

tudományi Centrum elnöke 
Felelős szerkesztő: Tráser László 

Munkatársak: Domokosné Halász Margit, Varga György 
Készült: az SZTE ÁOK Házi Nyomdájában 

Vezető: Nagy János 
Törzsszám: 442/2003


