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Tisztelgés múlt és jelemelőtt
A Szegedi Tudományegyetem a Kolozsvári Egyetem szellemi örökösének tekinti magát, és a közös
múltban gyökerező szellemi kapcsolatot azzal is kifejezi, hogy az Egyetem napját minden év
november 11-én tartja, azon a napon, amikor 1872-ben elkezdődött az oktatás a Kolozsvári
Egyetemen.
A Szegedi Tudományegyetem a Kolozsvári Egyetem szellemi örökösének tekinti magát, és a közös
múltban gyökerező szellemi kapcsolatot azzal is kifejezi, hogy az Egyetem napját minden év
november 11-én tartja, azon a napon, amikor 1872-ben elkezdődött' az oktatás a Kolozsvári
Egyetemen.
Az Egyetem napjának évenkénti megünnepléséről három évvel ezelőtt döntött a Szegedi
Tudományegyetem tanácsa azzal a céllal, hogy minden évben számot adjunk tudományos, szakmai, az
oktatásban és a tehetséggondozásban elért eredményeinkről. Azt szeretnénk környezetünk tudomására
hozni: nem hallgatók kibocsátása a célunk a munkaerőpiacra, hanem értékes munkavállalók
biztosítása a piac és az egyetem közös erőfeszítésével. Nem a tudományos mutatószámok növelése a
küldetésünk, hanem a hasznos, élhetőbb világot teremtő tudományos eredmények felmutatása az
alapkutatástól a megvalósulásra érett technológiai innovációig.
Jó alkalom az Egyetem napja arra is, hogy az egyetem polgárai kifejezzék tiszteletüket és
köszönetüket mindazoknak, akik kiváló munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az SZTE
teljesítménye ma is méltó legyen nagy elődeihez. Ezért minden évben ezen a napon adjuk át a
legjobbjainknak járó egyetemi kitüntetéseket. Kortársaink munkájának megbecsülése azt az üzenetet
hordozza, hogy a múlt hagyományait megőrizni, azt új értékekkel gazdagítani minden egyetemi polgár
erkölcsi kötelessége.
Az Egyetem napja azonban nemcsak az ünneplésről szól, hanem kapcsolataink ápolásáról, az
együttműködéseinkben rejlő lehetőségekről is. Ezért hívtuk meg rendezvényünkre partnereinket
szűkebb és tágabb környezetünkből, a tudományos életből, a hazai és nemzetközi felsőoktatásból, a
gazdasági, kulturális és közéletből. Részvételükkel a 21. századi, újra egységesülő Európa egyik
legnagyobb kihívásáról, az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térség kialakításáról cseréljük ki
gondolatainkat. Hiszen tudjuk, nem lehet sikeres az a szervezet, amelyik nem képzeli el jövendő
helyét a környezetében. A jövőkép az alkalmazkodás alapja, a környezet megváltoztatásának igénye, a
sikerek és kudarcok viszonyítási alapja. Fontos tehát, hogy időről időre megfogalmazzuk, a napi
feladatok hatékony elvégzése mellett mi is munkánk hosszú távú célja. Erre kívántunk egy ilyen
találkozóval is módot adni.
Hisszük, hogy múltunk ápolása, hagyományaink ereje, a kiváló teljesítmény és az állandó fejlődés
a mában, az eltökélt szándék a nyitott és dinamikus működésre, valamint a jövőről való közös
gondolkodás, partnereink segítsége és iránymutatásai együttesen biztosíthatják méltó helyünket az
európai egyetemek közösségében.
prof. dr. Szabó Gábor
rektor
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A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa 2000-ben döntött arról, hogy minden év november 11-én
ünnepeljék az Egyetem napját, azon a napon, amikor az intézmény elődjének tekintett
Kolozsvári Egyetemen 1872-ben elkezdődött az oktatás. Az Egyetem napja megrendezésének
célja, hogy az intézmény minden évben számot adjon tudományos, szakmai, az oktatásban és a
tehetséggondozásban elért eredményeiről
A három évvel ezelőtti döntés értelmében a Szegedi Tudományegyetem ebben az évben is
november 11-én ünnepelte az Egyetem napját.
Az ez alkalomból rendezett délelőtti sajtótájékoztatón (SZTE Rektori Hivatal Sajtószoba) részt vett
Guido Fumagalli, a Veronai Egyetem dékánja, aki elmondta: az olasz felsőoktatásban már elindult az
a reformfolyamat, amely az európai felsőoktatás egységének megteremtését célzó, 1999-es Bolognai
Deklaráció határozatait valósítja meg. Ennek egyik legfontosabb elemeként a hallgatói mobilitást
említette a dékán, melynek célja, hogy a hallgatók minden kurzust ott hallgathassanak, ahol az adott
képzés a legmagasabb színvonalon folyik. Ezért tartja fontosnak a Szegedi Tudományegyetem és a
Veronai Egyetem között évek óta működő együttműködést.
Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora elmondta, a SZTE-n évek óta többféle idegen
nyelvű képzés folyik. Ez jó alapot biztosíthat a hallgatói mobilitáshoz, és a szegedi egyetem
bekapcsolódásához az európai felsőoktatás előbb említett „munkamegosztásába”.
Mang Béla, a az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára elmondta: az Eu-hoz történő
csatlakozásban az oktatás nemzeti ügynek számít, melyben még sok a tennivaló. Az első, legfontosabb
feladat az úgynevezett lineáris képzési rendszer megvalósítása a Bolognai Deklarációnak
megfelelően. Ennek értelmében a felsőoktatási képzést 3+2-es rendszerűvé kell átalakítani, amelyből a
3. év végén Bachelor, az 5. év végén pedig Master fokozattal lehet kilépni. A felsőoktatási reform
második pillére az egyetemirányítási rendszer átalakítása. Az e téren most formálódó elképzelések
szerint az egyetemek legfontosabb irányító testületé az Igazgatótanács lenne, melybe az intézmények
működési környezetének meghatározó gazdasági szereplői delegálnának tagokat fele részben a
minisztérium, fele részben az egyetemek javaslata alapján. A megváltozott funkciójú rektor az IT
elnöke lenne, míg az egyetemek akadémiai irányítását a szenátus és annak vezetője látnák el. A
reformfolyamat harmadik pillére az intézmények státusának megváltoztatása oly módon, hogy a
jelenleginél szabadabban gazdálkodhassanak. A negyedik pillér a hallgatói mobilitás, melynek
feltétele az Eu-konform kreditrendszer.
Dettrekői Ákos, a Magyar Rektori Konferencia elnöke hangsúlyozta: a reformfolyamat csak akkor
érheti el célját, ha az együtt já r a felsőoktatási intézmények pénzügyi konszolidációjával.
A sajtótájékoztatót követően fórumot tartottak Felsőoktatás az Európai Unióban címmel (SZTE
Központi Épület Aula). Ezen Szabó Gábor rektor, majd Botka László polgármester köszöntötte a
megjelenteket. Botka László beszámolt az egyetem és a város között kialakuló egyre szorosabb
együttműködésről, és hangsúlyozta a város és az egyetem közös felelősségét a térség fejlődésének
biztosításában. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár előadásában az Európai Felsőoktatási
Térséghez történő csatlakozás feltételrendszeréről beszélt. Guido Fumagalli, a Veronai Egyetem
dékánja a reformfolyamat legfontosabb állomásairól és az olaszországi tapasztalatokról számolt be.
Pukánszky Béla, a SZTE oktatási rektorhelyettese a bolognai folyamat során az egyetemre háruló
feladatokat ismertette, Rácz Béla stratégiai rektorhelyettes pedig a SZTE jövőképét vázolta fel az
Európai Felsőoktatási Térrséghez történő csatlakozással összhangban.
A délutáni Ünnepi Egyetemi Tanácsülésen elismeréseket és kitüntetéseket adtak át azoknak, akik
kiváló teljesítményükkel kivívták a SZTE polgárainak elismrését (SZTE Központi Épület Aula).
Professor Emeritus címet kapott:
Fehér Ottó egyetemi tanár, (Természettudományi Kar Összehasonlító Élettani Tanszék), Fejes Pál
egyetemi tanár (Természettudományi Kar Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék), Balogh
Sándor egyetemi tanár (Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan és
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Marketing Tanszék), H. Tóth Imre (BTK Szláv Intézet), Kovács László (ÁOK Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika)
Pro Universitate-díjat kapott:
Dr. Szabó Im re tanszékvezető egyetemi docens, dékán (Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és
Polgári Eljárásjogi Tanszék), Gécseg Ferenc akadémikus (Természettudományi Kar Számítógépes
Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék), Zsoldos Ferencné dékáni hivatalvezető
(Gyógyszerésztudományi Kar), Szőnyi György Endre
intézetvezető egyetemi tanár
(Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet), Homor Géza tanszékvezető főiskolai docens,
kari főigazgató helyettes (Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Biológia Tanszék)
Klebersberg Kunó-díjat kapott:
Dr. Cséka Ervin professor emeritus (Állam-és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi
Tanszék),. Szendrei Kálmán professor emeritus (Gyógyszerésztudományi Kar)
Egyetemi Sportért díjban részesült:
Dr. Mészáros Tamás tanszékvezető egyetemi tanár (Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai
Klinika), Dr. Pungor Miklós főiskolai docens (Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Testnevelés
és Sporttudományi Intézet)
Kanyó Zoltán-díjban részesült:
Dr. Vecsey Zoltán tudományos segédmunkatárs (Bölcsészettudományi Kar Osztrák Irodalom és
Kultúra Tanszék)
Az Egyetem napját este a Zeneművészeti Kar zenekarának ünnepi hangversenye zárta (SZTE
Zeneművészeti Kar Díszterme).
Az Egyetem napját megtisztelte jelenlétével többek között:
Néda Árpád, rektorhelyettes, Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár
Partenie Dumbrava, dékán, Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár
Nagy László, dékánhelyettes, Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár
Stefan Bálint, rektorhelyettes. Temesvári Egyetem
Marija Kleut, rektorhelyettes, Növi Sad-i Egyetem
Guido Fumagalli, dékán, Veronai Egyetem
Francesco Osculati, dékán, Veronai Egyetem
Mario Lombardo dékán, Veronai Egyetem
Maurizio Pedrazza-Gorlero, alpolgármester, Verona
Pintér Lajos, tiszteletbeli konzul, Verona
Paolo Driussi, tanszékvezető, Udinei Egyetem
Mang Béla helyettes államtitkár, OM
Dettrekői Ákos, elnök. Magyar Rektori Konferencia
^^ ^^ ^
^ ^
^ ^ ^^

A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa a karok javaslatára „Professor Em eritus” címet
adományozott
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.

Bernáth Gábor
Kása Péter
Kovács László
László Aranka
Lázár György és
Pintér Sándor egyetemi tanároknak.
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Egyetemünk érdekében hosszú éveken át kifejtett eredményes munkássága elismerésül Szent-Györgyi
Emlékérmet adományoztak dr. Tekulics Péter egyetemi magántanárnak, a Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzat Gyermekkórház igazgatójának.
Kiváló Oktató címet kapott:
dr. Janka Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár és
dr. Tiszlavicz László egyetemi docens
Kiemelkedő és lelkiismeretes oktató, illetve betegellátó és adminisztratív tevékenységéért
Dékáni Dicséretben részesültek:
dr. Kaszaki József egyetemi adjunktus
dr. Rovó László egyetemi adjunktus
dr. Bodnár Lajosné szülésznő
Demeter Jánosné tanulmányi osztályvezető
Dezső Mihály fotográfus
Lakatos Tiborné laboratóriumi asszisztens
Mityók Ibolya fogászati asszisztens
A tudományos diákköri munka segítéséért Dékáni Dicséretben részesültek:
dr. Obál Ferenc egyetemi tanár
dr. Bata Zsuzsanna egyetemi docens
dr. Ferdinandy Péter egyetemi docens
A Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszer!sztudományi Centrum elnöke, az Általános
Orvostudományi Kar Dékánja, Tudományos Diákköri Bizottsága javaslatára kiváló tanulmányi
előmenetele, több éves példás tudományos diákköri munkássága, „A gangliozid metabolizmus szerepe
a gerincvelői plaszticitásban: morfológiai és neurokémiai változások a substantia gelatinosaban
axotomiát követően” címmel benyújtott pályamunkája alapján Apáthy István emlékérmet és
jutalomdíjat adományozott
Gecse Krisztina orvostanhallgatónak.
Általános Orvostudományi Kar Dékánja kiemelkedő Tudományos Diákköri tevékenységéért és
pályamunkájáért elismerő oklevelet adományozott:
Annaházi Anita
Ábrahám Szabolcs
Hajdú Éva
Kinyó Ágnes
Léderer Zsuzsanna
Maróti Ágnes
Varga Renáta orvostanhallgatóknak.
A Gyógyszerésztudományi Kar 1999/2000. tanévben egy magát megnevezni nem kívánó személy
megbízásából, néhai dr. Novák István, az egyetem egykori tanárának, a Gyógynövény- és
Drogismereti Intézet korábbi igazgatójának emlékére pályadíjat írt ki gyógyszerészhallgatók és kezdő
szakemberek részére. Az Alapítvány a gyógynövények és természetes anyagok iránt érdeklődő, velük
kapcsolatban sikeres tevékenységet folytató fiatalok jutalmazására, támogatására és inspirálására
szolgál. Az Alapítvány annak a szellemiségnek a továbbvitelét öregbíti, amely korábban is
meghatározta az Intézetet és azt - már 60-as években - a hatóanyagok izolálása területén a
legjelentősebb hazai központtá fejlesztette. A felajánlott összegből évenként egy alkalommal 3
hallgató részesülhet. A pályázat feltétele Farmakognózia tárgykörből készített dolgozat.
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A Kuratórium döntése alapján a 2003/2004-es tanévre a
dr. Novák István hallgatói pályadíjat
Bicsák Izabella: „A cimicifuga racemosa kémiája és farmakológiája” című ,
valamint Mészáros Andrea: „Serratula fajok fítokémiai elemzése” című pályamunkájával nyerték el.
dr. Németh András professzor, aki az első magyarországi veseátültetést végezte, úttörő szerepet
játszott a művesekezelés meghonosításában, valamint a radikális urológiai műtétek bevezetésében. Az
ő emlékére hozták létre a dr. Németh András Alapítványt. Pcl Alapítvány pályadíjjal jutalmazza az
urológia, a veseátültetés és a művesekezelés tárgykörében készült munkákat.
A 2003. évben kiírt pályázaton egy hallgató bizonyult méltónak a díjra:
Ugocsai Péter: „Hemoxigenáz génexpressziós vizsgálatok hemodializált vesebetegekben” című,
kiemelt I. díjban részesített tudományos diákköri előadását jutalmazta az Alapítvány.
2003-ban 1 vas-, 2 gyémánt- és 35 arany jubileumi diploma iránti kérelem érkezett a Szegedi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karára.
Vas diploma adományozását kérte:
dr. Géher Ferenc
Gyémánt diploma adományozását kérte:
dr. Bánki Mihály
dr. Végh Erzsébet Sarolta / dr. Czáka Andorné
Arany diploma adományozását kérte:
dr. Benczúr György
dr. Boda László
dr. Bölcs Márta
dr. Budai Sándor
dr. Bukovinszky László
dr. Biittner József
dr. B. Nagy Erzsébet
dr. Csiszár Béla
dr. Detre Edit
dr. Dubay Miklós
dr. Emyei Alice
dr. Farkas Attlia Árpád
dr. Fábián Magdolna
dr. Gedő Gábor
dr. Gulyás Lajos
dr. Hetyei Pál
dr. Hódy László
dr. Karczub Gyula

dr. Kádár László
dr. Kiss Péter
dr. Kozák Endre
dr. Martos Gizella
dr. Mészáros János
dr. Mueller Erika
dr. Orsai Katalin
dr. Pap Sándor
dr. Pohr Edit
dr. Rák Kálmán
dr. Réthly Nándor
dr. Szablya Hedvig
dr. Szabó Éva Rózsa
dr. Szombati Zsigmond
dr. Villányi Ilona
dr. Wischán Elek
dr. Zolnay Imre

A 2003/2004. tanévben a Gyógyszerésztudományi Karra 2 fő nyújtott be jubileumi diploma iránti
kérelmet.
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Gyémántdiploma adományozását kérte 60 évvel ezelőtt megszerzett gyógyszerészi oklevele alapján
Romvári Olga /dr. Háznagy Andrásáé
Bech Aladár

Ez egy nagyon jó l szervezett, klasszikus hagyományokat követő orvoskar
— interjú prof. dr. Benedek György ÁOK dékánnal
— Dékán úr, az idei tanév egyik sokaktól meglepődve észlelt „induló állapota” hogy a felvételi
vizsgaeredmények a szegedi orvoskar esetében 104 pontot jelentettek. Mi ennek a magyarázata és
nem jelent-e ez a későbbiekben egyfajta modern kori kontraszelekciót?
Az orvosi pálya az elmúlt 15 évben folyamatosan veszített a népszerűségéből, a presztízséből, és
ennek az egyik következménye, hogy lényegesen kevesebben jelentkeztek az orvosi pályára.
Hozzátenném, hogy nem is föltétlenül a számszerüségről van itt szó, hanem arról, miszerint amíg a
korábbi években a legjobbak törekedtek az orvosi pályára, legföljebb néhányan közülük műegyetemre,
addig ezek nagy többségét elveszítettük. Ma a legtehetségesebbek zöme nem akar orvos lenni.
Hozzánk, bár még mindig túljelentkezés van, de elsősorban nem a legjobbak, hanem az elhivatottak a
„gyerekkoromtól fogva orvos akartam lenni” élethivatásnak jönnek.
— Ezeket a kevéssé kiváló képességű hallgatókat is átgyúrja majd az orvosképzés?
Megváltozott az orvosképzés jellege. Három évtizede még a legjobbakat vettük föl, akik képesek
voltak megtanulni azt az óriási mennyiségű tananyagot, amit 6 év alatt megpróbáltunk
„belegyömöszölni” a hallgatóba, mert akkoriban még elképesztő szám- és névanyagot kellett fejben
tartaniuk. Manapság azonban megjelent és kéznél van a számítógép, ami képes az emberi agy tényadat
rögzítésének többszörösére, így az orvosképzés többé nem magolás. A problémamegoldás került első
helyre, ezt várjuk a hallgatóktól is. Azt kell megtanítanunk, miképpen hasznosíthatja a számítógépben
tárolt információt, és azt miképpen alkalmazza. Ezét nem aggódok a megváltozott jelentkezői
összetétel miatt, a feladat megoldható általuk is: hivatása iránt elkötelezett, jó orvossá válni.
— Az egyetemen kívülről is hallani, hogy Európa Uniós csatlakozásunk után, jelentős számú, akár
több ezres létszámú orvost várnak Nyugat-Európába, illetve a Skandináv országokba. Igaz lehet ez?
Egyértelműen megerősítem ezt a hírt. Az elmúlt években úgy alakult át a nyugati országok orvosi
munkája, hogy abban jelentős szerepet szánnak a keletről érkezőknek. Egyre több orvosra számítanak
a keleti- közép-európai országokból s ilyen vonatkozásban elsősorban hazánk és Szlovénia jön szóba.
Ezeknek az országoknak az orvosképzésével annyira elégedettek, hogy szívesen látott
szakembereknek tekintik az itt végzetteket. Véleményem szerint ennyi a tény, amihez persze az is
hozzátartozik, hogy evvel a várható „orvoselvándorlással” nem annyira nekünk kell foglalkoznunk,
hanem azoknak az irányító-, felsővezetőknek, akiknek a dolguk Magyarország egészségügyének
biztosítása. Olyan munka- és személyi feltételeket kell teremteniük, amelyek idekötik az orvosokat.
Érjük el, hogy az orvosok Magyarországot válasszák, vagy legalább is legyen egy versenyhelyzet az
itthoni és a nyugati munkahelyek között. Ebben az esetben nem kell klinikáink és kórházaink
elnéptelenedésétől tartanunk.
— Mondhatni megint egyszer válaszúihoz érkezett a magyar orvosképzés. Hiszen azt a magas szintű
orvosképzést, ami itt évtizedek óta folyik, csak úgy tudják folytatni, ha kellő szintű társadalmi
támogatottságot kapnak. Miképpen ítéli meg ezt a külső támogatást Dékán úr?
Úgy tapasztaltam, valamilyen oknál fogva, egy éve még arról beszéltek a minisztériumban, hogy
meg kellene szüntetni az egyik orvosegyetemet, mert fölösen is túlképzés van orvosokból. Most pedig
hirtelen rájöttek, fokozni kellene az orvosok számát. Ám ennek ellenére sem kapjuk meg azt a
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támogatást, ami munkánkhoz kellene, elsősorban infrastrukturális vonatkozásban. Létesítmények
karbantartása, felújítása, építése, újabb nagy műszerek beszerzése — ezeknek a céloknak elérése a
jelenlegi infrastrukturális helyzetben lehetetlen. Jelenleg is annyi pénzt kapunk, hogy fönn tudja
magát tartani az Általános Orvostudományi Kar, gyakorlatilag egy évtizede elért szinten.
— Érdekes módon ezek az orvoskar-megszüntető hírek valóban a tavalyi parlamenti választások
környékén keringtek, majd pedig tényleg megszűntek. Lehet ennek valami mélyebb magyarázata,
szélesebb háttere?
Ez nem csak Magyarországon következett be, 4— 5 évvel ezelőtt Nyugat-Európában is számos
orvosegyetemet fenyegetett a megszüntetés veszélye, mert úgy gondolták, túl sok orvos van. Az orvosi
pálya presztízse fölött is eljárt az idő, mert manapság a menedzser, a közgazdász, vagy a jogász
foglalkozásoknak lényegesen nagyobb társadalmi elismertségük, sikerük van. Ez a körülmény is
befolyásolta a korábbi társadalmi, sőt nemzetközi hangulatot. Mára az „orvos fontossága a modem
társadalmakban” című téma megváltozott. Másképpen látják ezt az EU-ban is, mint korábban.
— Ön új dékánnak mondható, hiszen ilyen posztot még nem töltött be. Milyen tapasztalatai vannak,
az első félév közepére?
Szerencsére az ÁOK oktató-gyógyító-tudományos kutató munkájával korábban sem volt baj. Ez
egy nagyon jól szervezett, klasszikus hagyományokat követő orvoskar. Ami probléma, az
infrastrukturális fejlesztések és a finanszírozási feltételek biztosítása. Mindenki tudja, hogy
évtizedeken át mekkora adósságot görget maga előtt a Kar, így gyakorlatilag évek óta ennek a
helyzetnek a kezelése köti le a Kar vezetőinek az energiáit.
íjc íjc

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa 2003. október 20-án megtartotta rendes
ülését
Az ülés az Ady téri beruházás helyszínén kezdődött és az SZTE Központi épület II. emeleti
Tanácstermében folytatódott

Napirendi pontok
1. Az Ady téri beruházás helyszíni bejárása
2. Az Ady téri beruházás helyzete, előterjesztés az épület elnevezésére, hasznosítására
Előterjesztők: prof. dr. Rácz Béla mb. rektorhelyettes
dr. Tráser Ferenc gazdasági és műszaki főigazgató
3. Személyi ügyek
I. Tanszékcsoport-vezetői megbízások
— Javaslat prof. dr. Kovács Kornél tanszékvezető egyetemi tanár Tanszékcsoport-vezetői
megbízására a Biológus Tanszékcsoportra
Előterjesztő: prof. dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat dr. Rakonczai János egyetemi docens tanszékcsoport-vezetői megbízására a Földrajzi és
Földtani Tanszékcsoportra
Előterjesztő: prof. dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat prof. dr. Erdőhelyi András tanszékvezető egyetemi tanár a tanszékcsoport-vezetői
megbízására Kémiai Tanszékcsoportra
Előterjesztő: prof. dr. Mezősi Gábor dékán
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II. Intézetvezetői megbízás
— Javaslat dr. Badó Attila egyetemi docens intézetvezetői megbízására az Összehasonlító Jogi
Intézetbe
Előterjesztő: dr. Szabó Imre dékán
— Javaslat dr. Hajdú József egyetemi docens intézetvezetői megbízására a Munkaügyi Kapcsolatok
és Társadalombiztosítási Képzések Intézetébe
Előterjesztő: dr. Szabó Imre dékán
III. Tanszékvezetői megbízások
— Javaslat dr. Lehoczki Endréné egyetemi docens intézetvezetői megbízására a Biokémiai
Tanszékre
Előterjesztő: p ro f dr. Mezősi Gábor dékán
— Javaslat dr. Szalay István főiskolai tanár tanszékvezetői megbízására a Matematikai Tanszékre
Előterjesztő: prof. dr. Galambos Gábor főigazgató
— Javaslat dr. Fáyné Dombi Alice főiskolai tanár tanszékvezetői megbízására a Neveléstudományi
Tanszékre
Előterjesztő: prof. dr. Galambos Gábor főigazgató
— Javaslat dr. Ormándi János főiskolai tanár tanszékvezetői megbízására a Neveléstudományi
Tanszékre
Előterjesztő: prof. dr. Galambos Gábor főigazgató
IV. Professor Emeritus cím adományozása
— Javaslat Professor Emeritus cím adományozására prof. dr. László Aranka egyetemi tanár
(Gyermekgyógyászati Klinika) részére
Előterjesztő: prof. dr. Benedek György dékán
— Javaslat Professor Emeritus cím adományozására prof. dr. Pintér Sándor egyetemi tanár
(Gyermekgyógyászati Klinika) részére
Előterjesztő: prof. dr. Benedek György dékán
— Javaslat Professor Emeritus cím adományozására prof. dr. Lázár György egyetemi tanár
(Kórélettani Intézet)részére
Előterjesztő: prof. dr. Benedek György dékán
— Javaslat Professor Emeritus cím adományozására prof. dr. Kása Péter egyetemi tanár
(Pszichiátriai Klinika) részére
Előterjesztő: prof. dr. Benedek György dékán
V. Habilitációs Bizottság elnöke és póttagja
— Javaslat prof. dr. Papp Gyula akadémikus, egyetemi tanár felkérésére a Habilitációs Bizottság
elnöki teendőinek ellátására
Előterjesztő: prof. dr. Dékány Imre mb.rektorhelyettes
— Javaslat prof. dr. Erdőhelyi András tanszékvezető egyetemi tanár felkérésére a Habilitációs
Bizottságba a kémiatudomány szakterület póttagként történő képviseletére
Előterjesztő: prof. dr. Dékány Imre mb.rektorhelyettes
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VI. Klebelsberg Kunó-Díj odaítélése
— Javaslat Klebelsberg Kunó-Díj emeritus fokozatának odaítélésére prof. dr. Cséka Ervin az ÁJTK
emeritus professzora részére
Előterjesztő: prof. dr. Berta Árpád a Klebelsberg Kunó-Díj Kuratóriumának elnöke
— Javaslat Klebelsberg Kunó-Díj emeritus fokozatának odaítélésére dr. Szendrei Kálmán a GYTK
emeritus professzora részére
Előterjesztő: prof. dr. Berta Árpád a Klebelsberg Kunó-Díj Kuratóriumának elnöke
VII. Pro-Universitate Díj adományozása
— Javaslat Pro-Universitate Díj adományozására dr. Szabó Im re dékán, tanszékvezető egyetemi
docens részére
Előterjesztő: prof. dr. Szabó Gábor rektor
— Javaslat Pro-Universitate Díj adományozására prof. dr. Gécseg Ferenc akadémikus, egyetemi
tanár részére
Előterjesztő: prof. dr. Szabó Gábor rektor
— Javaslat Pro-Universitate Díj adományozására dr. Zsoldos Ferencné hivatalvezető részére
Előterjesztő: prof. dr. Szabó Gábor rektor
— Javaslat Pro-Universitate Díj adományozására dr. Szőnyi György Endre intézetvezető egyetemi
docens részére
Előterjesztő: prof. dr. Szabó Gábor rektor
— Javaslat Pro-Universitate Díj adományozására dr. Homor Géza főiskolai docens részére
Előterjesztő: prof. dr. Szabó Gábor rektor
VIII. „Egyetemi sportért” kitüntető cím adományozása
— Javaslat Egyetemi sportért kitüntető cím adományozása prof. dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár
részére
Előterjesztő: dr. Badó Attila mb. rektorhelyettes
— Javaslat Egyetemi sportért kitüntető cím adományozása dr. Pungor Miklós főiskolai docens
részére
Előterjesztő: prof. dr. Mészáros Tamás Sport és Rekreációs Bizottság Elnöke
4. A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Ö nkormányzat tervei a 2003/2004.
tanévben
Előterjesztő: Mák Balázs EHÖK elnök
5. A Szegedi Tudományegyetem Szakszervezeti Tanácsa helyzetértékelése, tervei és jövőbeni
feladatai
Előterjesztő: prof. dr. Thurzó László, az ÉSZT soros elnöke
Czinkóczkiné dr. Meskó Eszter az FDSZ SZTE elnöke
6. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Szabályzatának M ódosítására
Előterjesztés: prof. dr. Dékány Imre mb. rektorhelyettes
7. Aktuális bejelentések
Előterjesztők: az Egyetemi Tanács tagjai
8. Kérdések, válaszok
Előterjesztő: az Egyetemi Tanács tagjai
a Rektori Kabinet tagjai
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Gyarapodó egyetem — város együttműködés
Szeged város vezetése elkötelezett az egységes egészségügyi-fejlesztés ügyében — jelentette ki
Szabó Gábor rektorral november elején közösen tartott sajtótájékoztatón Botka László polgármester.
A beteget nem érdekli, hogy önkormányzati, vagy egyetemi fenntartású a gyógyító intézmény, csak
ellátása minősége foglalkoztatja, mondta kiinduló tételként a polgármester. Ezért a város és az
egyetem közös felelőssége a kórházak és klinikák gép-műszer fejlesztése, amihez Botka László
bejelentette, hogy közös munkacsoportot állítanak fel az egyetem és a város egészségügyi fejlesztési
igényei folyamatos tanulmányozására és összehangolására. A polgármester hangsúlyozottan említette
a városvezetés és személyes elkötelezettségét, az összehangolt szegedi egészségügy iránt. Mint
mondta, a város kórházai és az egyetem klinikái éppen a beteg érdekében, az eredményes gyógyítás
érdekében kényszerülnek közös fejlesztés és együttműködés megvalósítására, ami a jövőben egyedül
járható út.
A belváros felújítása folytatódik tovább, közölte az önkormányzati döntést a polgármester és ez a
Dugonics tér illetve az egyetem központi épületét is érinti. A műemlékként számon tartott központi
épület, a Dugonics-tér 13 szám alatt, felújítása szintén a város és az universitas közös beruházásaként
valósul meg.
Szabó Gábor rektor fölsorolta azokat az ingatlanokat, amelyekről az egyetem növekvő helyiség
igényének megfelelően egyeztek meg a városi önkormányzattal. így elhangzott, hogy 11 fiatal család
(elsősorban hallgatók) költözhet a Fecske házba, további 3 oktatói-professzori lakáshoz juthat az
egyetem a Szent István-téri frissen átadott házban, illetve megállapodtak az Ady-téri létesítmény
alagsori parkolóinak használatáról, továbbá az új szegedi egyetemi biológiai intézet úgynevezett Yterületének továbbépítéséről. Szabó Gábor rektor megjegyezte, hogy a várossal kötött hosszú távú
szerződés nyomán, teljes egészében egyetemi tulajdonú épület lesz az újszegedi Bal-fasorban lévő
ingatlan, melyet az Egészségügyi Főiskola használ jelenleg is.
Az együttműködés további eseménye lesz a Tisza 1879-es nagy árvízi évfordulójának rendezvénye
2004-ben. A Rektor professzori találkozót és regatta-versenyt tervez, a remélhetően jövő májusban is
barátságos Tiszán.

• SZOTE hírek • SZOTE hírek • SZOTE hírek .
Dobozy Attila bőrgyógyász professzornak Batthyány-Strattmann László díjat adományozott az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszter, Kökény Mihály. A szegedi Bőrklinika igazgató
professzorának több évtizeden keresztül végzett kimagasló szakmai munkássága elismeréséül
nyújtotta át a Díjat október 28-án, a Körmendi Kórházban.
A Magyar Immunológiai Társaság Dobozy Attila professzornak az immunológia terén végzett
kimagasló, iskolateremtő munkásságáért Kesztyűs Lóránd Emlékérmet adományozott ez év október
16-án tartott vándorgyűlésén.
*

*

Az Angol Királyi Szülész-Nőgyógyász Társaság (Royal College of Obstetricians and
Gynaecologists) tiszteletbeli tagjává avatták dr. Kovács László egyetemi tanárt, és a Társaság
elnökétől, William Dunlop professzortól átvette a díszoklevelet a Társaság ünnepi ülésén 2003.
szeptember 19-én Londonban.

J. Kálmán, Á. Zvara, K. Kitaja, A. Juhász, M. Pákási, L. Puskás, Z. Janka: Gene expression
profiling o f Alzheimer’s lymphocytes fSZTE Pszichiátriai Klinika, SZBK Funkcionális Genomikai
Laboratórium) posztere a VI. Neuropszichofarmakológiai Kongresszuson (2003. október 9— 11.
Tihany) a Legjobb Poszter Díj-ban részesült.

dr. Leprán István egyetemi docensnek (Farmakológiai és Farmakoterápiai Int.) ítélték a
2002/2003. tanévben az SZTEÁOK legjobb előadó kategóriában a Kiemelkedő'oktató címet.
* * *
Október 3—5 között rendezték meg a Nemzetközi arcprotézis sympoziumot I5th International
Symposium fó r Surgical Prosthetics and Epitetics címmel, ahol meghíott előadóként résztvett és
előadást tartott dr Nagy Katalin docens, aki a fej-nyak daganatok műtét utáni protetikai
rekonstrukciós lehetőségeiről számolt be.
* * *
Orvosnapok a Pécsi Egyetemen
Harmincötödik alkalommal rendezték meg a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Karán az Orvosnapokat október 3. és 4. között.
dr. Sümegi Balázs, az Általános Orvostudományi Kar nemrég megválasztott dékánja megnyitó
beszédében beszámolt a volt Pécsi Orvostudományi Egyetem elmúlt öt esztendejéről: többek közt
említette, az elsősorban gazdasági téren problémákat okozó integrációt, az új szakokat, a négy doktori
iskolát. Kifejtette: az egyetem és az orvosnapokhoz hasonló programok feladata, hogy ne szakadjon
meg a kapcsolat a végzett diákok és az alma mater között. Az ünnepség keretein belül Pro Facúltate
Medicináé emlékérem arany fokozatában részesült Mózsik Gyula professzor; ezüst fokozattal
tüntették ki dr. Krommer Károlyt és dr. Sárdi Ferencet; bronz fokozatot kapott Bágyi Miklósné, Kiss
Tamás könyvtáros, valamint Kutnyánszky Alajosné. A Romhányi emlékérmet, melyet minden
évben az ötöd- és hatodéves medikusok titkos szavazatai alapján ítélik oda a legjobb tanárnak, idén dr.
Nagy Judit (II. számú belgyógyászati klinika és Nephrológiai Centrum) és dr. Szeberényi József
(Orvos-biológiai Intézet) kapták meg. Az ünnepség keretében osztották ki az arany-, gyémánt-, és
vasdiplomákat, valamint az oktatói kitüntetéseket is.
Az orvosnapokon évfolyam-találkozókat is szerveztek. A végzett évfolyamok hallgatói október 4én délelőtt tudományos előadásokat is tartottak.
’
(Educatio Press)
* * *
Katalógus készült felvételizőknek
Akár 24 többletpont is szerezhető a kétszintű érettségin, 72 pont alatt viszont 2005-től sem lehet
bekerülni a felsőoktatásba — esett szó a változásokról a központi felvételi nyílt napokon.
A hétvégén a Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) a 2004-ben és a 2005-ben felvételiző diákokat
tájékoztatta az Országos Előfelvételi Napon és Központi Felvételi Nyílt Napján, melyeket a
szervezetnek meg kellett ismételni a hatalmas érdeklődés miatt. A kétszintű érettségi iránt a vártnál is
nagyobb volt az érdeklődés. A központi rendezvényeken 4000 diák vett részt, az érintettek köre ezt a
számot azonban jóval meghaladja. Hogy senki ne maradjon információ nélkül, a FISZ biztosítja
minden 11-es és 12-es középiskolásnak a legfrissebb Felvételi Katalógus ingyenes
megrendelhetőségét. A kiadvány fontos információkat tartalmaz a 2004-es és a 2005-ös felvételi
rendszerről, aminek ismerete elengedhetetlen a sikeres felvételihez.

A lehetőségről érdeklődni lehet a 06— 1/473—0769-es és a 06— 1/473—0770-es telefonszámokon.
A Felvételi Katalógus regisztráció nélkül letölthető a www.fisz.hu portálról is.(forrás:fisz)
(Educatio Press)
* * *
Harmadik változatánál tart a felsőoktatás stratégiája
Október eleje óta elérhető az Oktatási Minisztérium honlapján a felsőoktatás radikális reformjáról
szóló tervezet harmadik változata.
A tervezet részletesen elemzi a felsőoktatás problémáit, és javaslatokat fogalmaz meg az
akadémiai, a finanszírozási, az irányítási és az intézményi átalakításokkal kapcsolatban. Mindezekre a
változásokra az Európai Felsőoktatási Térséghez való sikeres csatlakozás érdekében van szükség.
A tervezet főbb gondolatait összefoglaló háttéranyagunk a www.edupress.hu olalon olvasható.
(Educatio Press)
* * *
Magyarországon elsőként a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) kezdték meg az ún. „intelligens
diákigazolványok" tesztelését. Az új diákigazolvány kipróbálása önkéntesek segítségével zajlik.
Amennyiben a tesztelés során az új igazolvány beváltja a hozzá fűzött reményeket, általános
bevezetésére már a következő tanévtől sor kerülhet Szegeden. Az „intelligens diák” az SZTE hallgatói
számára az egyetemi kollégiumokba, könyvtárakba biztosítaná a belépést, segítségével a számítógépes
szolgáltatások is igénybe vehetőek lesznek. Az elképzelések szerint uszodákba, diákéttermekbe
belépőként is szolgál majd az igazolvány. Információink szerint bizonyos kereskedelmi szolgáltatások
(távolsági utazás buszjáraton, italautomatából vásárlás, fénymásolás) igénybevételére is alkalmasak
lehetnek a chipkártyák.
* * *
Új laboratórium Újszegeden
A Szegedi Biológiai Kutatóközpontban (SZBK) új biológiai laboratóriumot adtak át október 16-án.
Az új „labort”, mely a Tisza-parti város újszegedi városrészében található, közösen használják
majd az akadémiai intézet és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói. Az SZTE és az SZBK
közös intézetét 8 millió forint értékű műszerekkel szerelték föl.
(Educatio Press)
* * *
Jövő tavasszal költözhet a könyvtár az Ady térre
Már 2004 tavaszán megkezdődhet a szegedi Egyetemi Könyvtár könyv- és folyóirat állományának
átköltöztetése az Ady téri épületbe.
Az újonnan létesülő könyvtárban több 100 ezer szabadpolcos kötet közül választhatnak az
egyetemi hallgatók és oktatók, illetve a beiratkozó szegediek.
A könyvtár átköltöztetését tudományos előkészítéssel tervezik, hiszen a közel egy millió kötet és
folyóirat jelenlegi kódszámát az új épületben is megőrzi.
Az Ady téri épületbe elsőként a könyvtár költözhet, mert az olvasótermeket már 2004 májusában
átadják az építők.
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A SZTE is támogatja a Szeviép kosarasait
Együttműködési megállapodást írt alá a Szegedi Tudományegyetem, a Szeviép-Szeged Kosárlabda
Sport Kft. valamint a Sportunió Sportfejlesztő és Befektető Társaság Kft.
A nyugat-európai és amerikai gyakorlat szerint, a sportoló magyar fiatalok számára ösztöndíjakat
kellene hirdetnie a hazai felsőoktatási intézményeknek, ám a többségnek erre ma még nincs pénze,
jelentette ki a rektor. Szabó Gábor rektor az aláíráskor elmondta, miért jó a szegedi egyetemnek a
szerződés: a sportolók remélhetően gyakori sikeres szereplése révén az egyetem hírneve növekszik,
egyben a mintegy 28 ezres hallgatóság háttér bázist is jelent a sportegyesületnek.
Mivel ösztöndíjat nem tud adni a szegedi egyetem sem, ezért különféle kedvezményeket adnak a
Szeviép-Szeged Kosárlabda Sport kft. azon, jelenleg 3 sportolójának, akik az egyetem hallgatói.
Részükre a sikeres felvételi vizsgát követően tandíjmentességet biztosítanak és bizonyos pénzbeli
támogatásban is részesülnek, jelentette be Szabó Gábor rektor.
Muszbek Mihály, a szerződés létrehozásában közreműködő kft. igazgatója igen nagy
jelentőségűnek mondta a megállapodást, mert segítséget jelent a magyar sportolók egzisztenciális
okokból külföldre menekülésének megállításában. Muszbek Mihály megjegyezte, hogy az elmúlt
évtizedben majd félszáz magyar kosárlabdázó ment az USA-ba, alapvetően pénzügyi okból. A Szegedi
Tudományegyetem mostani döntése értelmében ez a folyamat változhat, hiszen itthon is lehet magas
szinten sportolni és egyben egyetemi tanulmányokat folytatni, hangoztatta a sportszervező.
A két évre megkötött szerződés értelmében a SZTE hallgatói ingyenesen látogathatják a Szeviép
mérkőzéseit.
Az aláíráskor elhangoztt, hasonló megállapodás aláírására készül a SZTE a Pick Szeged kézilabda
csapatával is.

Gyurcsány Ferenc miniszter is felszólalt a HÖOK díszközgyűlésén
Október 16-án megtartották a HÖOK díszközgyűlését Szegeden. Az eseményen mások mellett
felszólalt Gyurcsány Ferenc ifjúsági és sportminiszter is, az előzetes hírekkel szemben viszont távol
maradt Boross Péter korábbi miniszterelnök. A rendezvényen felolvasták Besenyei Lajosnak, a
Miskolci Egyetem rektorának, a Magyar Rektori Konferencia alelnökének üdvözletét.
A HÖOK díszközgyűlése valamivel 15 óra után vette kezdetét Szegeden, az egyetem
Bölcsészkarának Auditórium Maximumában. A rendezvényt Berta Árpád, az SZTE BTK dékánja
nyitotta meg. Elsőként Gyurcsány Ferenc ifjúsági és sportminiszter tartott előadást, melyben
hangsúlyozta a HÖOK történelmi szerepét. A jogvédelem kapcsán elmondta: úgy tűnik, a
kormánypárti képviselők többsége sem támogatná a diákok utazási kedvezményeinek szűkítését. Majd
kijelentette: nem tud választ adni arra kérdésre: a HÖOK azzal, hogy az évek során megszerzett régi
jogokat védi, progresszív-e? Másodikként Mang Béla, az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára
beszélt a magyar felsőoktatás elmúlt másfél évtizedéről. Ennek kapcsán megjegyezte: az egyetemi
hallgatóság az oktatást tekintve mindig is reformpárti volt. Kiss Tamás, a Magyar Egyetemisták és
Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) alapító elnöke a Szabad Európa Rádió egykori hangfelvételének
bemutatását is fölhasználva visszaemlékezésében felidézte a MEFESZ 1956. október 16-i
megalakulását, az október 20-i nagygyűlést és az október 23-án kirobbant forradalomhoz vezető út
főbb állomásait. Fábri György, az 1989-ben megalakult Országos Felsőoktatási Érdekvédelmi
Szövetség (OFÉSZ) alapító elnöke a hallgatói önkormányzatiság őskorát idézte fel beszédében,
melyben utalt arra, hogy a helyenként már létező hallgatói önkormányzatok hogyan folytatták
küzdelmüket az országos hallgatói érdekvédelmi szervezet létrehozásáért többek között az akkori
országos ifjúsági szervezettel, a KISZ-szel vitázva. Zárásként Barthel-Rúzsa Zsolt, a HÖOK elnöke
szólt a HÖOK jelenéről és lehetséges jövőjéről, megemlítve: az OM által kidolgozott felsőoktatási
reformterv tartalmaz olyan elemeket, mellyel a HÖOK vezetése nem ért egyet. A közel kétórás
díszülés végén a résztvevők elfogadtak egy zárónyilatkozatot, mely kimondja: a HÖOK tagjai a
mindenkori kormány kötelezettségének tartják, hogy a HÖOK véleményét kikérje minden olyan

kardinális kérdésben, amely a magyarországi hallgatókkal kapcsolatos. A zárónyilatkozat tartalmazza
továbbá, hogy a HÖOK elfogadhatatlannak tartja az utazási kedvezmények csökkentését, a Diákhitel
kamatának további emelését és a felsőoktatási intézményektől való további elvonásokat,
elkerülhetetlennek tartja viszont a hallgatói normatíva további emelését és a kollégiumépítési program
mielőbbi megkezdését.

Határozatképtelen volt a szegedi HÖOK Közgyűlés
A szegedi Novotel Szállóban összegyűlt hallgatói önkormányzati vezetők nem tudtak
határozatképes HÖOK Közgyűlést tartani, mivel bizonyos egyetemek ill. karok HÖK-vezetői, noha
jelen voltak, nem vették fel mandátumukat a Közgyűlés megkezdése előtt.
A Közgyűlést október 17-én, a Tisza-parton található Novotel Szálló egyik konferenciatermében
rendezték.
Délelőtt Magyar Bálint miniszter ismertette az Oktatási Minisztérium elképzeléseit a hallgatói
önkormányzatok vezetői előtt, kora délután pedig Csillag tamás, a Diákhitel Rt. vezérigazgatója
tartott előadást a hitelkonstrukcióról, a diákhitel kamatáról, a hitelfelvevők számának változásáról.
Ezután tartották volna a Közgyűlést, azonban alig több mint 50 kar képviselői vették föl
mandátumukat. Ez több mint 30-cal kevesebb annál, mint ahány szavazatra a határozatképes ülés
megtartásához szükség lett volna. Tizenöt perc szünet után a mandátumot fölvett karok száma 48-ra
csökkent, így a határozatképes ülés megtartásának kísérlete kudarcba fulladt. Azon — információink
szerint mintegy negyven kar — nevében, akik — bár képviseltették magukat — mandátumukat
mégsem vették föl, Vass Bálint (Pécsi Tudományegyetem) szólalt föl a jelenlévők előtt. Mint
fogalmazott, a „nagy egyetemek nevében” kijelentheti: elveszett a bizalom a HÖOK-vezetés iránt,
ezért arra kéri Barthel-Rúzsa Zsoltot, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)
elnökét, támogassa azon kérésüket, hogy a HÖOK elnökségébe 5 tagot delegáljanak. Barthel-Rúzsa
Zsolt visszautasította a javaslatot.
A határozatképtelen közgyűlés végén Barthel-Rúzsa Zsolt köszönetét mondott a Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Rendezvényszervező és Marketing
Bizottságának és az Universitas Szeged Kht.-nak a csütörtöki és pénteki konferencia megszervezéséért
és lebonyolításáért.
^4

^4

^4

Közgazdászok az egészségügyről
Október végén, a kétnapos közgazdász vándorgyűlésen az egészségügyről tárgyaltak a
szakemberek Szegeden.
Súlyos és folyamatos finanszírozási gondokat okoz az egészségügyi intézményeknek az utólagos
térítés, jelentette ki Ajkay Zoltán, a Magyar Kórház Szövetség elnöke.
A szakember szerint a magyar egészségügyre ellentmondásos hatást fejtett ki a teljesítmény
bérezés, mert a szándékosan fölgyorsított betegforgalom ugyan teljesítménynövelő tényező, de egyben
indoka is az egészségügyi költségvetés túllépésének.
További magyarázat a költségvetés idei túllépésére a mintegy 6—7%-os infláció, amely szintén
magasabb teljesítményt igényelt a kórházaktól és rendelőktől. A gyógyszerkassza évek óta túllépi
megszabott kereteit, ez idén 15 md ft-os túllépést jelent. Bár ebben az évben a költségvetési
szigorítások és kiadás-csökkentések 13 md ft-os elvonást jelentettek az eü-i ágazatnak, a költségvetési
zárszámadás sikeresen elkülönített néhány md ft-ot a tárcának. Ajkay Zoltán nagy jelentőségű
fejlesztésnek nevezte a szegedi orvosegyetem és a kórházak most megin-dult informatikai fejlesztését,
amely lehetővé teszi az intézmények munkájának és feltételeinek pontosabb felmérését és ennek
alapján a teljesítmény reális megállapítását is.
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Ellentmondásos helyzet alakult ki az egészségügyi ellátásban, derült ki a szegedi közgazdászok
tanácskozásán.
A szegedi közgazdász tanácskozáson ugyan nem hozhattak döntéseket, ám néhány felismerést
megfogalmaztak a résztvevők, tájékoztatta a Webrádió munkatársát dr. Tráser Ferenc, a Közgazdász
Társaság Csongrád megyei elnöke.
A magyar egészségügyi ellátásban szembekerült a társadalmi szolidaritás és az azonos hozzáférés
elve, fogalmaztak a Vándorgyűlés résztvevői. A társadalmi szolidaritás azt jelenti, hogy mivel
egyazon állam polgárai vagyunk, így azonos módon részesülünk a szolgáltatásokból. Ellentétet okoz
viszont, hogy a tehetősebbek többet fizetnek a betegpénztárba, sokan pedig semmit. Ha azonban a
betegellátás állampolgári jog, ami mindenkinek azonos hozzáférést jelent a gyógyuláshoz, akkor ez
független a befizetés mértékétől. Ma még az is tisztázatlan, mely szolgáltatásokat köteles finanszírozni
az egészségbiztosító és melyeket nem. így fölvetődött a szegedi közgazdász tanácskozáson, hogy a
plasztikai sebészetet vagy a szervátültetéseket ugyan olyan feltételek mellett köteles-e fölvállalni a
társadalombiztosítás, mint pl. a ma már tömegesnek számító inzulinkezelést?
^ ^ ^ ^
Zsidó kulturális napok Szegeden
A három napos Zsidó kulturális napok c. rendezvénye első napján, november 7.-én, pénteken egész
napos tudományos konferenciát tartottak a Szegedi Akadémiai Bizottság székházban, A zsidóság az
ibér világban címmel. A tudományos tanácskozáson a szegedi egyetem Hispanisztika Tanszékének
munkatársai és külföldi kutató társaik tartottak előadást, Anderle Adám történész professzor,
tanszékvezető bevezetőjével és szakmai irányításával. Szombaton Dégi István, korábbi szegedi
levéltáros, festőművész: A Biblia lapjai c. kiállítását tekinthették meg az érdeklődők, az újszegedi
Forrás Szállóban. A kiállítást Farkas András, a Szegedi Magyar Izraeli Baráti Társaság titkára nyitotta
meg. Ezt követően író-olvasó találkozót szerveztek, Benedek István Gábor író, újságíró részvételével,
akivel Tanács István, a Népszabadság munkatársa beszélgetett. Este Izraeli vacsoraestet tartottak,
amelyen,,mint Lednitzky András, a Szegedi Hitközség elnöke elmondta, több mint 340 érdeklődő vett
részt. Az esten „dallamos köszöntőt” mondott: Gregor József operaénekes, a Szegedi Magyar-Izraeli
Baráti Társaság díszelnöke.

Beszámoló a VIII. Öregdiák Hétvégéhez kapcsolódó munkaértekezletről
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi, Gyógyszerésztudományi és
Egészségügyi Főiskola Kar Öregdiák Szövetsége a VIII. Öregdiák Hétvégéhez kapcsolódó
munkaértekezletet tartott Szegeden, a Szemészeti Klinika ül. emeleti tantermében 2003. október 4-én.
Bár a korábbi évektől eltérően a -részvételi szám kisebb volt, de a megbeszélés igen hatékonynak
bizonyult.
A munkaértekezletet prof. dr. Dux László, a társaság vezetőségi tagja nyitotta meg, ezután dr.
Végh Mihály elnök számolt be a szövetség utóbbi évi munkájáról, jövőbeli terveiről. A szövetség
felkérésére ezután dr. Görög Márta, az egyetem hallgatói és közkapcsolati rektorhelyettes melletti
igazgató beszélt a szövetség és egyetem kapcsolatának további lehetőségeiről. Ehhez a témakörhöz
Törőcsik Kálmán, az egyetem Hallgatói Önkormányzat Általános Orvostudományi Karának elnöke is
hozzászólt.

A következőkben a szövetség felkérésére dr. Minker Emil emeritus professzor ismertette kutató
munkáját egyetemünk alapításáról, amellyel kapcsolatban d r Végh Mihály kiemelte, hogy munkája
egyetemünk számára milyen hasznos, mivel adatokat talált arra vonatkozóan, hogy egyetemünk
alapításának ideje jóval korábbra nyúlik vissza, mint ahogy ez idáig a köztudatban elfogadott volt.
Ezután a szövetséggel szoros együttműködésben lévő Szent-Györgyi Albert Baráti Kör elnöke, dr.
Csillik Bertalan emeritus professzor, és ügyvezető elnöke, dr. Vass Zoltán ny. egyetemi főtitkár
szólalt meg. Hozzászólásaikban az együttműködésen kívül a társadalmi szervezetek működtetésének
nehézségeit érintették.
Utolsó napirendi pontként a szövetség által meghirdetett pályázatok díjátadása szerepelt. A
pályázati díjak átadása előtt dr. Hencz Péter azt javasolta, hogy a pályázati felhívás a beadási
határidő előtt ne csak néhány hónappal, hanem jóval előtte is jelenjen meg az eddig jól bevált kamarai
és más szakmai újságokon keresztül.
A szövetség ezévi pályázati felhívásában az alábbi témaköröket hirdette meg:
- 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 témakörökkel kapcsolatban két pályázat került díjazásra:
-

Fürge Péter szigorló orvos pályázata
dr. Bartalis Éva pályázata

A pályázati díjakat Ember József, a társaság vezetőségi tagja adta át, melyet a Makói Sanitas Bt
sponzorált. Az Öregdiák Hétvége munkaértekezlete állófogadással fejeződött be, ahol személyes
beszélgetésekre is lehetőség nyílt, melyet szintén a Makói Sanitas Bt sponzorált
dr. habil. Végh Mihály
elnök
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Először Magy arországon — művészetterápia Pécsett
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Művészeti Kara 2004 februárjától közös,
posztgraduális művészetterápiás, akkreditált módszerspecifikus szakirányú továbbképzést indít.
A művészetterápia elismert, önálló diszciplínának számító szak szerte Európában. Magyarországon
elsőként a Pécsi Tudományegyetem akkreditált ilyen típusú egyetemi szintű képzést. A szakon már
meglévő pedagógusi, gyógypedagógusi, pszichológusi, orvosi, művészeti alapképzettséggel
rendelkezőket képeznek tovább, hogy a zene, a képzőművészet és a mozgás, tánc területére
specializálódva továbbfejlesszék tudásukat. A képzés elméleti alapozó kurzusokból és a specializáció
kiválasztása utáni gyakorlatból épül fel.
A művészetterápia csak posztgraduális, esti tagozaton indul, a képzés öt félévet vesz igénybe. A
költségtérítés összege 120.000 Ft félévente. A megszerezhető képesítés: művészetterapeuta — zene-,
képzőművészet-, illetve mozgás- és táncterápiás specializációval.
Jelentkezni a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának Dékáni Hivatalában beszerezhető
jelentkezési lappal, rövid szakmai önéletrajzzal és a felsőfokú végzettséget igazoló
dokumentummásolattal lehet 2003. december 12-ig.
További információt a PTE Művészeti Kar Dékáni Hivatalában (Pécs, Damjanich u. 30.), a
72/501—540-es telefonon, illetve György Hajnalnál lehet a hajnal@art.pte.hu e-mail címen.
(Educatio Press)

Megemlékezés Köteles Béláról
Ez év március 13-án 90 éves korában meghalt Clevelandben az ottani magyarság kiemelkedő
személyisége: Köteles Béla, a PEMCO gyár igazgatója, a magyar és a szegedi szívsebészet bőkezű
maecenasa.
Köteles Béla 1913 novemberében született Cleveland-ben. Az egyházi anyakönyvben Béla néven
szerepel, az iskolában viszont — Bélának nem lévén angol megfelelője-, William néven jegyezték be,
s ez maradt később is a hivatalos neve, bár leveleit mindig Béla-ként írta alá. Szülei a Bihar megyei
Tenke-ről vándoroltak ki a századelőn és nehéz körülmények között nevelték 10 gyermeküket. Béla
volt a legkisebb a testvérek között.
A család a Buckeye Road környékén lakott, a magyar negyedben, amit nevezhetünk „magyar
gettó”-nak is; ez közvetlenül a néger gettó mellett volt. Nem volt előkelő környék, mint ahogy az itt
lakó szegény „vendégmunkás” magyarok sem voltak azok; helyzetüket később nagyban rontotta, hogy
két háborúban is az ellenséghez tartozónak számítottak, s csak az 56-os forradalom hozott ez alól
feloldozást.
Érdekes volt ez a környék. A 60-as évek közepén még jól érzékelhetően és jellegzetesen magyar
volt minden ízében: az üzletek felirata, az árúk megnevezése magyarul szólt, itt lehetett paprikát és
házi kolbászt kapni, sőt egyik üzletben még olyan táblát is láttam, hogy „english spoken”. Nos,
érdekes módon a 80-as évek végére mindez megváltozott: akkorra már jóformán nem volt sehol
magyar kiírás, és a magyar származású lakosság is elköltözött a jómódú elővárosokba.
Ennek a Buckeye Road-i magyar negyednek a központja volt az Első Magyar Református Egyház
temploma. Ez a közösség nagyon erős összetartó erő volt, nemcsak vallásilag, hanem kulturálisan és
társadalmilag is. Béla is nagyon erősen kötődött ide, itt keresztelték, itt konfirmált 13 éves korában,
részt vett minden társadalmi eseményben, aktív tagja volt a magyar cserkészcsapatnak és még fél
évszázad múltán is büszkén öregcserkésznek vallotta magát. Aktív volt az egyházi életben is: előbb
egyházi felügyelő, majd Presbyter volt, s több éven keresztül ő volt az egyháza világi főgondnoka. A
90-es évekre, amikorra a Buckeye Road kiürült, ezt a templomot is fel kellett adni: eladták egy másik
közösségnek, és helyette egy újat építettek, melynek mind az irányításában, mind a finanszírozásában
Bélának fontos szerep jutott.
Ez a legnagyobb magyar református templom Magyarország területén kívül. Az épület nagyon szép
és korszerű, de berendezésében talán nélkülözi a Buckeye Road-i templom naív báját, amit még az
első bevándorlók teremtettek meg. Persze a gyülekezet is megváltozott: másod- és harmad-generációs
magyarokból áll, akik szüleiknél sokkal jobbmódúak, többségük már nem vagy alig beszél magyarul,
de összetartanak és megható a magyarságtudatuk.
Ebben a közösségben nőtt fel Béla, és ehhez ragaszkodott élete végéig. Itt alakult ki benne az az
erős magyarságtudat, amivel kutatta az amerikai magyarság történetét, de foglalkozott az óhazai és
különösen az erdélyi magyarsággal is, és megnyilatkozott ez jótékonyságában is. Nem volt magyar
esemény Amerikában, amelyben ő ne vett volna tevékenyen részt, többnyire anyagilag is. Segített
magyar újságokat, könyvkiadást, különböző rendezvényeket, munkához segítette a 45-ös, majd az 56os menekülteket, többeket a gyárában alkalmazott. A 70-es évektől segítette és foglalkozott a
Cleveland-be látogató magyarokkal, házában fogadást adott Lőrincze Lajosnak, Csoóri Sándornak és
Barta Tibor püspöknek, s a 90-es évektől kapcsolatban állt a magya diplomáciával is. Ugyancsak sok
rászoruló személyt is segített, de támogatott óhazai és erdélyi szervezetek és az egyházat is. Erdélyben
pl. 2 református templom renoválása (a Tenke-i és a Remete-, ahonnan szülei származtak) jórészt az ő
adományából történt. Valójában kettős nemzettudata volt: egyszemélyben volt jó magyar és jó
amerikai. Érdemeit a Magyar Kormány 2000-ben a Köztársasági Érdemérem Tiszti Keresztjének
adományozásával ismerte el.
A Köteles család elég nagy anyagi gondok közepette élt, főleg az I. világháborút követő gazdasági
válság idején. Ekkor (Béla 16 éves korában), meghalt édesapja, s ezután még nehezebb idők
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következtek. A szakközépiskola befejezése után nem tudta tanulmányait folytatni: munkát kellett
vállalnia, hogy a család fenntartásába belesegíthessen. Egy nagyvállalat mechanikai műhelyébe került
előbb inasnak, majd segédként. A háború alatt a hadiiparban dolgozott, majd a NASA alkalmazta.
Közben saját műhelyt is nyitott, hogy kiegészíthesse keresetét. A hadiipari konjunktúra miatt sok
megrendelést kapott, így 1946-ban műhelyét PEMCO Inc. néven önálló gyárrá fejlesztette. Kitűnő és
precíz munkája révén hamarosan ismertté vált és egyre több repülő- és rakéta alkatrészt gyártott.
így került kapcsolatba 1955-ben Earl Kay-el és Frederick Cross-al, a két neves cleveland-i
szívsebésszel, akik ekkor a mesterséges keringés klinikai bevezetésén dolgoztak, ami módot nyújtott
volna a nyitott szívműtétek elvégzésére. Kikísérletezték a nagyhírűvé vált forgólemezes Kay-Cross
oxygenerátort, aminek mintapéldányát a PEMCO gyárban állították elő. Mivel ez a klinikai
gyakorlatban igen jól megfelelt, elkezdték a gyártását, és kefejlesztettek egy rendkívül precíz és jól
beállítható un. DeBakey-féle görgős pumpát (melynek eredeti leírása 1927-ből id. Issekutz Bélától, a
szegedi egyetem gyógyszertan professzorától származik). Ezzel 1958-ra kialakították a komplett szív
tüdő készüléket, mely forgalomba is került. Mivel ebben az időben ez volt jóformán az egyetlen
megbízható és a kereskedelemben kapható berendezés és a szívsebészet is éppen ekkor kezdett
szélesebb körben elterjedni, az egész világon nagy kereslet mutatkozott a PEMCO készülékekre.
Béla ekkor határozta el, hogy az óhazát ezen a téren is segíti. Három ilyen berendezést
adományozott a magyar Egészségügyi Minisztériumnak 1960-ban, azzal a szándékkal, hogy
hazánkban legyen a legjobb szívsebészet Közép-Európában. Ez akkor óriási segítség volt, hiszen egyegy ilyen teljes felszerelésű készülék ára akkoriban 35.000,- dollár volt, ami abban az időben 15
személyautó árának felelt meg. Az egészségügyünk akkori finanszírozása mellett erre hosszú éveken
keresztül nem kerülhetett volna sor. Ez a bőkezű adomány tehát megnyitotta a lehetőséget a hazai
szívsebészet fejlődése előtt akkor, amikor pl. Ausztriában vagy Svájcban csak évekkel később
teremtődtek meg erre a feltételek. Még arra is volt gondja, hogy a készülék használati utasítását
magyarra fordíttassa. A felajánlott 3 készülékből egy az Országos Kardiológiai Intézetbe, egy a
Városmajori Szívklinikára, egy pedig Szegedre került.
Ez a segítség csak egy volt a sok közül. Az első műbillentyűket is tőle kaptuk, s ha bármilyen
pótalkatrészre hirtelen szükségünk lett, elég volt egy telefon és 3 héten belül ingyen megérkezett az
alkatrész, ami a hagyományos „tervfegyelem” betartásával akár 2 évbe is beletellett volna. De nem is
csak ez a három készülék volt az egyedüli ajándéka, mert az idők folyamán összesen 8 készüléket
adott ingyen a magyar egészségügynek (ebből hármat Szegednek).
A hozzáállására és a segítőkészségére jellemző példa a következő. Bélával a 60-as évek közepére
közeli barátságba kerültünk, s amikor 1966-ban Cleveland-ben meglátogattam, felajánlotta, hogy ad
nekem ajándékba egy új, legmodernebb 6-pumpás készüléket, melyet csecsemőkori perfúziókra is
kitűnően lehet alkalmazni. Ez a terület akkoriban újdonságnak számított, s a technika alaposabb
tanulmányozására eljuttatott Ann Arborba és Buffaloba, ahol nagy volumennel folyt ilyen irányú
működés.
Nos, a készüléket el is készítették, s amikor Barta püspök úr Cleveland-ben járt, neki is
megmutatták. Ő azt kérdezte, hogy miért Szegedre és miért nem Debrecenbe küldik a készüléket,
hiszen Debrecen a „kálvinistaRóma”. Béla erre azt mondta, hogy jó, akkor két készüléket küldenek
ajándékba: egyet Debrecennek és egyet Szegednek. így is lett. 1967 nyarán Béla értesített, hogy
augusztus végén egy egyházi küldöttséggel Magyarországra érkezik, s akkor lesz a két készülék
átadási ünnepsége, legyünk ott. Bár magyar részről hivatalos értesítést nem kaptunk, Petri Gábor
professzorral felmentünk a református zsinati hivatalba, ahol már a sajtó, a rádió, a televízió és egyéb
nagyságok gyülekeztek. Egy minisztériumi elöljáró megkérdezte tőlünk, hogy mit keresünk ott, de
ekkor még nem sejtettünk semmit. Hamarosan kiderült azonban, hogy a speciális magyar reform
viszonyok miatt a dolgok nem ilyen egyszerűek. Egy' kapitalista hatalom polgárától ugyanis nem
fogadhattunk el ajándékot (mint ahogy hazatérésemkor én sem fogadhattam el az NIH-től elnyert
42.000,-dolláros grantet), hanem az ajándékozásnak egészen speciális eljárást kellett követnie. A
gyáros Köteles Béla előbb neki ajándékozta a két készüléket a Cleveland-i Magyar Református
Egyháznak, azok továbbadták a magyarországi Református Egyháznak, azok felajánlották az Állami
Egyházügyi Hivatalnak, majd innen került az Egészségügyi Minisztériumba. Végül a Minisztérium az
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egyik gépet a debreceni Egyetemnek adta, a másikat pedig — melyre Clevelan-ben nagy betűkkel az
én címemet írták —, egy pesti intézménynek utalták ki.
Szegény Béla döbbenten állt ott, semmiképpen sem tudta megérteni, hogy ez hogyan lehetséges.
Azt ismételgette, hogy ez nem más mint intézményesített rablás. Mi nem tudtuk megcáfolni. Másnap
személyesen kereste fel az egészségügyi minisztert, aki az intézmény presztízsére hivatkozva azt
mondta, .hogy az ügyet már nem lehet visszafordítani; de végül is Béla unszolására írásba adta, hogy
ha még egy készüléket küld ajándékba, akkor azt Szeged mindenképpen megkapja. így jutottunk
hozzá aztán egy évvel később, 1968-ban ahhoz a valóban különleges készülékhez, ami lehetőséget
teremtett a csecsemőkori nyitott szívműtétek elkezdésére Szegeden, s ezzel vehette itt kezdetét az
ország súlyos szívfejlődési rendellenességgel született csecsemőinek gyógyítása.
Béla bőkezűségét és nagyvonalúságát jellemzően még annyit tennék hozzá, hogy 1967-ben egy
harmadik készüléket is adományozott: ezt Marosvásárhelynek, azzal a kikötéssel, hogy csak
Erdélyben használhatják fel. Ezzel az erdélyi beteg gyermekek gyógyítását szerette volna
előmozdítani, amire így ő teremtette meg a lehetőséget. Pár év múlva, amikor Pop de Popa professzort
Bukaresbe helyezték, s a készüléket magával akarta vinni, a román hatóságok nem engedélyezték,
mondván, hogy Kötelesnek megígérték, hogy a készülék erdélyben marad. Azóta is ott van.
A magyar szívsebészet ezen maecenasának az élete igazi amerikai sikertörtének volt. Nagyon
mélyről indult, de szorgalmával és tehetségével az amerikai társadalom felső 1%-ba emelkedett;
tulajdonképpen milliomos volt. De soha nem lett elbizakodott, mindig az a szorgalmas amerikai
maradt, akik az országot naggyá tették. Még halála előtt két héttel is rendszeresen-bejárt dolgozni a
gyárába. Munkatársai nagyon szerették. O név szerint ismerte minden munkását és mindegyikhez volt
egy jó szava. A bérezésben és a juttatásokban nagy szociális érzékenységről tett tanúbizonyságot.
Élete egyik középpontja a munkája, a másik a családja volt. Idősebb testvéreit életük végéig
segítette, s szűkebb családját: feleségét 3 gyermekét igazi keresztyéni szeretettel vette körül. Elővárosi
telkén mindhárom gyermekének külön házat építtetett, hogy így egybetartsa a családot. Családjával
gyakran járt Magyarországon és Erdélyben, ilyenkor a gyerekek Tatán tanultak lovagolni és
körbeutazva ismerték meg az óhazát. Otthonukban több díjnyertes pulit és komondort tartottak és
tenyésztettek.
Köteles Bélára csak szeretettel és hálával tudunk emlékezni. Igazi jó ember, jó amerikai volt.
Szerencsére ilyen még több is van. Nekünk nagyon fog hiányozni. Isten nyugosztalja!
emeritus prof. dr. Kovács Gábor
^1#

^

^

A magyar tudományosság értéke
Soha nem felejtem el azt a felemelő érzést, amit akkor éreztem, amikor fiaim iskolai évzáró
ünnepélyén életemben először hallottam felhangzani sok száz magyar gyermek ajkáról: „Hazádnak
rendületlenül / Légy híve, oh magyar...”. A mi fiatalságunk idején ugyanis a Szózatot soha nem
énekelhettük; kitiltották, kiűzték a magyar szívekből. Ha jobban tudatunkba vésődtek volna a Szózat
szavai a nagy megpróbáltatások idején, amikor sok magyarnak el kellett döntenie, hogy maradjon-e
vagy vágjon neki a nagyvilágnak, talán sok hazánkfiát tartottak volna vissza.
Ugyanilyen értetlenül állok az Almok álmodói — Világraszóló magyarok kiállítás bezárása, a
magyar szívekből való kiűzetése előtt. Pedig manapság hányszor mondjuk el, hogy az európai népek
nagy olvasztótégelyébe lépésünk során mennyire szükség van arra, hogy értékeinket és
magyarságunkat megőrizve lépjünk be Európába! Miért kellett megfosztani a felnövekvő magyar
fiatalságot attól az élménytől, hogy lássa, milyen nagy elődök születtek ebben a hazában?
Amikor orvostanhallgatók voltunk, úgy éreztük, mi is ott állunk a szegedi Dóm téren a hajdani
diákok között, amikor Szent-Györgyi Albert — a Nobel-díj átvétele után hazatérve — a Dóm téren
összesereglő éljenző diákokhoz szólt, hozzánk is intézi szavait: „Most nem tudok mást mondani, fiúk,
hogy végtelen jólesik látni azt a szeretetet, amelyet ti hoztatok most nekem. Nekünk, tanároknak, akik
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lassan öregedni kezdtünk, úgy érezzük, ez a jutalom, majdnem azt mondhatni, nagyobb mint a Nobeldíj”. Szent-Györgyi Albert emberi nagyságát mi sem bizonyítja jobban, hogy gróf Klebelsberg
Kunóról, aki Szegedre hívta és 1928-ban professzorrá nevezte ki az Orvosi Vegytani Intézetben,
milyen szeretettel emlékezik meg a Nobel-díj átvétele után újságíróknak tett nyilatkozatában: „Első
utam ma Klebelsberg koporsójához vezetett. Neki köszönhetem, hogy Magyarországon vagyok, az ő
lelkesedésének nagysága hozott vissza ide. Azóta is az ő eszméjének szolgálatában állok, és mindig az
ő elgondolásának próbáltam megfelelni.” Szent-Györgyi Albert előtt itthon is minden lehetőség
megnyílt. A szegedi Dóm téren álló intézetét jól felszerelhette, kiváló munkatársakat gyűjthetett maga
mellé. Bírta diákjai szeretetét, rajongását. 1940-ben az egyetem rektorának választották. És ő hazája
érdekében mégis mindent kockára tett. Az ország érdekében tudós létére vállalta, hogy béketárgyalás
kezdeményezése céljából kapcsolatot létesít Amerikával és Angliával, és Szent-Györgyi Albert a
Gestapóval nyomában teljesítette a feladatot. A háború után pedig, amikor köztársasági elnökké
akarták kinevezni, rövidesen rájött arra, hogy a szép szavak mögött álnokság és csalárdság van, nevét
és tekintélyét akarják felhasználni, hogy Magyarországon is megvalósítsák a sztálini diktatúrát.
Amikor a Szovjetunióban rekedt magyar hadifoglyok ügyében felkereste Sztálint, ott olyan
benyomások érték, hogy 1947-ben végleg elhagyta Magyarországot és mint oly sokan mások, új hazát
keresett magának, amit Amerikában talált meg. A Boston melletti Woods Hole-ban telepedett le, ahol
folytatta munkáját, szép intézetet alakított ki és itt körülvették a rajongó tanítványok. Fogadott
hazájának törvénytisztelő állampolgára lett. 1955-ben amerikai állampolgárságot kapott. De amikor
látta a hatalmas méreteket öltő fegyverkezést és látta az emberiséget egy újabb minden eddigi
háborúnál pusztítóbb világháború fenyegeti, minden erejével a háború ellen harcolt. A vietnámi
háború idején a békeharcos amerikai állampolgárok mellé állt. Békezsoltárait eljuttatta a világ nagy
államférfiaihoz.
Szent-Györgyi Albert bár hazáját elhagyni kényszerült, kapcsolatát hazájával sohasem szakította
meg. Az 1970-es évektől kezdődően többször is hazalátogatott és 1978-ban tagja volt annak az
amerikai küldöttségnek, amely a Szent Koronát Magyarországra hazahozta. Amikor 1973-ban a
Szegedi Orvostudományi Egyetem díszdoktorrá avatta, boldogok lehettünk, hogy az egyetem
ünnepségén jelen voltunk, személyesen hallhattuk szavait, meggyőződhettünk a tudós emberi
nagyságáról, hazájához való ragaszkodásáról.
Talán ha a világ államférfiainak szívéhez és agyához eljuthattak volna Szent-Györgyi gondolatai,
amelyeket a vietnami háború idején Psalmus Humánus A Föld című, ötödik zsoltárában fogalmazott
meg, nem sodródott volna el a világ újra a pusztító közel-keleti háborúba:
„ Uram! / E drága bolygót adtad nekünk lakóhelyül / Rejtett, titkos kincsekkel tele. / Képessé tettél
művedet megérteni, / Könnyítsd meg hát munkánk, űzd el az éhséget és a kórt, / Kiássuk a kincset,
hogy elherdáljuk, / Hogy megalkossuk a pusztulás iszonyú gépezetét, / Mely most azt pusztítja, / mit
mások építettek, / Mely majd ellenem fordul, elpusztít engem s gyermekeim.
Uram! / Legyünk társak az alkotásban. / Dolgozzunk tovább műved nyomán, hogy bolygónk a
bőség, a boldogság / És az összhang erős otthona legyen ”
emeritus prof. dr. Lázár György
^ ^
Kitüntettek egy szegedi forradalmárt
Október 23. alkalmából öten — köztük a Szegedi Egyetem egykori joghallgatója — vehették át a
Nagy Imre Érdemrendet Mádl Ferenc köztársasági elnöktől.
A kitüntetett Kiss Tamás 1956-ban a jogi kar hallgatója volt Szegeden, ő szervezte 1956. október
16-án és 20-án a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkarának Auditórium Maximumában megtartott
nagygyűléseket, amelyen követelték a szabad, demokratikus választásokat és a szovjet csapatok
kivonását Magyarországról.
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Kiss Tamást választották a párttól független diákszövetség, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások
Szövetsége (MEFESZ) elnökévé. A szegedi események hatására jöttek létre országszerte a MEFESZszervezetek, többek között Műegyetemen is október 22-én. Itt határoztak a másnapi tüntetés
megszervezéséről. A műegyetemi eseményeknek is tevékeny résztvevője volt Kiss Tamás, aki a
szegediek küldöttjeként ismertette a korábbi nagygyűléseiken megfogalmazott követeléseiket. Kiss
Tamás részt vett az október 23-ai tüntetésen, majd nemzetőrként szolgált. Tevékenységéért nyolc évi
börtönre ítélték, az egyetemet levelező tagozaton csak a hetvenes években fejezhette be.
^

^

Ünnepi megemlékezést tartottak október 16-án délelőtt a Szegedi Tudományegyetemen működő
civil szervezetek és öntevékeny csoportok képviselői az első hazai demokratikus hallgatói mozgalom,
a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége megalakulásának 47. évfordulóján.
Negyvenhét esztendeje, 1956. október 16-án alakult meg a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán az első alulról szerveződő, demokratikus hallgatói mozgalom, a
MEFESZ. A szegedi események hatására '56 októberében országszerte létrejöttek az egyetemek,
főiskolák MEFESZ-szervezetei, s épp az október 22-ei műegyetemi MEFESZ- nagygyűlésen
határoztak a másnapi, október 23-ai tüntetés megszervezéséről. A szegedi történésekre emlékeztek a
megjelentek az SZTE BTK épületének falán tavaly elhelyezett emléktáblánál megtartott, a sajtó és a
politikai pártok távollétében megtartott bensőséges ünnepségen. Kiss Tamás, a MEFESZ egykori
elnöke idézte föl az akkori történéseket, az október 16-ai és 20-ai szegedi nagygyűlést, ahol már olyan
követelések is elhangzottak, mint a szabad, demokratikus választások és a szovjet csapatok
kivonásának követelése. Az ünnepség végén a Belvedere Méridionale Alapítvány, a POFOSZ, a
Szegedi Történészhallgatók Egyesülete, a IV. Béla Kör, a Rendszerváltó Öntevékeny Csoport
képviselői és a Csonka János Gimnázium és Szakközépiskola diákjai helyezték el koszorúikat az
emléktáblánál.

Emlékezés a hajdani orvostanhallgató, Szeged város mártírjáról, Kováts Józsefről,
2003. október 23-án, Kováts József szobránál, az Egyetem Oktatási Épületénél
„Senki sem különálló sziget. Minden ember a szárazföld egy darabja a kontinens egy része. Ha egy
göröngyöt mos el a tenger. Európa lesz kevesebb éppúgy, mint ha egy hegyfokot mosna el, barátaid
házát, vagy a te birtokodat.
Minden halállal én leszek kevesebb.
Ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang — érted szól”.
Ezért emlékeznünk kell, emlékeznünk kell az emberre, egy tiszta fiatal életre. Akinek a szívében
parancs volt, egy kötelező, gyönyörű, felemelő parancs: segítsen embertársain, hisz orvosnak készült,
hogy bajban, betegségben ott legyen és vigaszt és gyógyulást adjon. De volt ennél egy felsőbb
parancs, az igazság kimondása, a bátor hazaszeretet parancsa. S mit kapott jutalmul, elvették álmait,
elvették jövőjét, elvették fiatal életét. Előbb börtön, kínzás és megaláztatás jutott, s majd amikor eljött
az a nap, az a perc az igazság pillanata, ahol eldőlt, hogy ki a hős, ki az áruló, ki az ember, ki a gyáva
senki és Ő újra döntött, s a gyönyörű magyar zászlót magasra tartotta. Ezért született meg, ezért a
pillanatért halt meg.
1958. október 6-án utolsó kívánsága lágy kenyér és szőlő volt, utolsó szavai: Hazámért, népem
szabadságáért halok meg.

Amikor egy mocskos rendszer elkövette mocskos tettét egy anya is vele halt, akinek egy bűne volt
tisztességre nevelte fiát. Hány és hány ezer anya hiába várta gyermekét, hány és hány ezer család
roppant meg apáról fiúra. S hány és hány ezer júdás született, hány és hány ezer negyven ezüstből,
kínból, nyomorból, megaláztatásból, vérből és halálból építettek várat a gyilkosok, amely állt és áll
napjainkig, és ha egyszer e szennyes romok helyett igazságból, hazaszeretetből, szép szavakból
építünk otthont, akkor majd elég lesz ide eljönnünk és megállnunk egy percre, s elég lesz
elmondanunk magunkban Kováts Józsefért egy csendes imát.
dr. Lázár István

Emlékbeszéd Danner János a Tisza Lajos körúton lévő emléktáblájánál
Elhangzott 2003. október 23.-án
Tisztelt Ünneplő Közönség! Honfitársaim!
Az 1956-os Nemzeti és Szabadságharc jelképévé vált a középen kivágott, lyukas nemzeti lobogó.
Annak a jelképévé, hogy a magyar nép, végleg meg akart szabadulni a szovjet mintájú címertől, és
mindentől, amit a forradalom előtt szovjet mintájúvá tettek Magyarországon: az intemálótáboroktól, a
magyar —gulágtól, a szovjet mintájú kolhozoktól, ahová bekényszerítették a magyar parasztságot, a
rettegéstől, hogy hol áll meg éjszaka a fekete kocsi, a szovjet mintájú katona egyenruhától és a szovjet
mintájú fegyverektől. A szovjetek által kinevezett bábkormánytól és a megfizetett árulóktól.
1956-ban hány- és hány magyar fiatal életét oltották ki ezek a szovjet mintájú gépfegyverek!
Ezek közé a fiatalok közé tartozott Danner János is, akinek az emléktáblája előtt állunk, hogy
tisztelettel meghajtsuk fejünket a nemzet mártírja előtt, akit 29 évesen terített le az ÁVH-sok kezéből
leadott géppisztoly sorozat.
Danner János a Budapesti Műszaki Egyetem első 1956-os hősi halottja volt. 1999-ben a Politikai
Foglyok Szövetségének Szegedi Szervezete és Szeged Városa emléktáblát állított emlékének, annak a
háznak a falán, melyben Danner János 19 éves koráig gyermekkorát töltötte.
Milyen megható volt, amikor emléktáblájának avatásán, csaknem félévszázad után hajdani iskolájának
a Klauzár Gábor-, majd jogutódja a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium tanulói tisztelegtek
emlékének.
Danner János 1927. május 12-én született, szegedi polgárcsalád sarjaként. Dédapja, Danner Péter
1845-ben nyitotta meg fűszer- és paprika kereskedését, mely virágzó üzlet volt mintegy százéven
keresztül, egészen az államosításig.
Danner János Szegeden vált hazája sorsáért felelősen gondolkodó fiatalemberré. Rokonai, ismerősei
emlékei szerint mindeniránt érdeklődő fiatal volt, szerette a zenét, verset írt, rengeteget olvasott,
széleskörű műveltségre tett szert. Önmagát tizenkilenc éves korában így jellemezte: „Európai vagyok,
a keresztény kultúra hordozója”. Ma, amikor azon vitatkoznak, hogy az Európai Unió alkotmányába
be kell e tenni a keresztény szót, felháborodás'tölt el. Hál nem hallottak arról, vagy nem olvasták,
hogy már több, mint 50 évvel ezelőtt éltek Magyarországon fiatalok, akik az európaiságot
összekötötték a keresztény kultúrával.
Megfogalmazta a polgárság lényegét: „Humanizmust érzek benne. Szabadság, személyiség, tolerancia.
A polgárság fogalmába nem egy kort akarok foglalni, hanem egy szellemi vonulatot, melybe
beletartozik Szokrátesz, Platón, Erasmus, Morus Tamás... Nagy szerű sor. Érdemes érte élni.
Gondoljuk meg e sorokat egy 19 éves fiatalember írta le abban az időben, amikor Magyarországon
üldözötté vált a polgárság, később pedig sokak részére, egészen napjainkig a polgárság fogalma a
gúnyolódás tárgya lett.
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Danner János már fiatalon több ezer diáktársával együtt részt vett az 1947. évi szegedi diáktüntetésen,
ahol a résztvevők a fakultatív hitoktatás ellen tiltakoztak. Danner Jánost is őrizetbe vették és 17 éves
korában rendőri felügyelet alá helyezték.
Mivel Szegeden nem tanulhatott tovább, tanulmányait az érettségi után Budapesten folytatta. Először
elvégezte a Kereskedelmi Főiskolát, majd beiratkozott a Műszaki Egyetemre, ahol először munka
mellett, az esti tagozaton tanult, majd átkerült a nappali tagozat hallgatói közé.
A forradalom és szabadságharc kitörésekor V. éves hallgató volt. Abban az időben szinte az egész
ország népe úgy érezte, Magyarország felett megnyílt az ég! Danner János is ott volt azon az
emlékezetes éjszakán a Műegyetem aulájában, ahol a hazájuk sorsáért felelősséget érző fiatalok — a
márciusi ifjakhoz hasonlóan — pontokban fogalmazták meg követelésüket, ugyanúgy , mint az egész
országban, a legkisebb falutól kezdve a fővárosig. Ezen az ülésen Danner János adott szót a szegedi
fiataloknak, akik hozták a hírt a Műszaki Egyetem hallgatóinak, hogy Szegeden — Magyarország
függetlenségét és az önkényuralmi rend lebontását követelő programjával — megalakult a Magyar
Egyetemisták és Főiskolások Egyesületének Szövetsége, a MEFESZ. Danner János diáktársaival
együtt ott volt a másnapi felvonuláson, részt vett a Rádió ostromában. Élete utolsó öt napját Marian
István mellett töltötte, aki korábban a Műszaki Egyetem katonai tanszékének vezetője volt, de a
forradalom mellé állt, 1956 őszén az egyetemi Nemzetőr Egység parancsnoka volt. Engedjék meg,
hogy e helyen nagy tisztelettel emlékezzem a Szegedi Orvostudományi Egyetem Katonai Tanszékének
vezetőjére, Lazur Barnára, aki amikor egyetemisták voltunk Szegeden a katonai ismereteket tanította
nekünk és aki a szegedi forradalmi események során a Nemzetőrség parancsnoka lett és akit a
forradalom után, mert igazi katona volt, mert hű maradt katonai esküjéhez „a népért tűzön, vízen át”,
hosszú börtönévekkel sújtották.
Danner János és Marian István, 1956 november elsejének végzetes napján együtt vettek részt egy
értekezleten a Honvédelmi Minisztériumban. Marian István előbb tért vissza az egyetemre, Danner
János egy másik gépkocsin később követte. Az őt szállító autót egy gépkocsi üldözőbe vette, melynek
utasai, a Műegyetem kapuja előtt géppisztolysorozatot zúdítottak Danner Jánosék kocsijára. Danner
János testét 12 lövés érte — ő maga egyetlen golyót sem lőtt ki.
A Műegyetem aulájában került ravatalra, egyetemi bajtársai díszőrséget álltak
Gyászjelentése így szólt:
¡y

mellette.

„Fogadjuk meg hős bajtársunk holteste előtt, hogy nem adjukfe l soha magyar hazánk szabadságát;
minden eszközünkkel, eszünkkel és ha kell fegyverünkkel harcolni fogunk. Nem felejtünk. Gyászunk
kifejezője legyen, hogy egységben kitartunk a független Magyarország megmentéséért folyó
harcban. ”
Budapest, 1956. november 2.
Aláírás: Forradalmi Egyetemi Ifjúság.
Az 1956-os Magyar Nemzeti Forradalom és Szabadságharc alatt egy új csillag tűnt fel az égbolton, e
ragyogó csillag fénye világította be, a magyarság millióinak, határainkon belül és kívül, és KeletEurópa népeinek a hőn áhított szabadság felé vezető útját. Ma, a szabadság vezérlő csillaga
szívünkben él, a szív dobbanásával száll apáról fiúra. A csillag fényét, amíg magyar ember él a földön,
a nemzet szabadságáért életüket adó mártírjaink emlékéhez híven, hűen követni fogjuk.
emeritus prof. dr. Lázár György

Emléktáblát avatott Szegeden a HÖOK-elnök
Az október 16-i HÖOK-díszközgyűlés előtt emléktáblát avattak a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának Auditórium Maximumában a 15 éves hallgató mozgalom évfordulóján.
Az emléktábla a tizenöt éves hallgatói mozgalomnak állít emléket, 1988- bán ugyanis elsőként az
akkori József Attila Tudományegyetem Bölcsészkarán kezdtek sztrájkot jogaik védelmében a
hallgatók (és a hozzájuk csatlakozott oktatók) Pikó András V. éves hallgató vezetésével. A
megmozdulás az ország többi egyetemén és főiskoláján is követőkre talált, ami elvezetett az Országos
Felsőoktatási Érdekvédelmi Szövetség (OFÉSZ) megalakulsához. Az emléktábla-avatáson részt vett a
szegedi országgyűlési képviselők többsége is. Az emléktáblát Botka László országgyűlési képviselő,
Szeged polgármestere és Barthel-Rúzsa Zsolt, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
elnöke leplezte le. Botka László beszédében hangsúlyozta: a szegedi egyetemi ifjúság mindig is élen
járt a demokratikus változások terén, mindig egy lépéssel előbbre járt saját koránál. így volt ez '56.
október 16-án, amikor létrejött a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, és így volt az
1988-as megmozdulások idején is. Barthel-Rúzsa Zsolt kiemelte: '56-ban, majd '88-ban is jelentős
változások indultak el innen, melyek végül a HÖKOSZ és a HÖOK megalakulásában teljesedtek ki. A
HÖOK-elnök hozzáfűzte: bízik abban, hogy a hallgatói mozgalom nem fog eltűnni a történelem
süllyesztőjében. Ezt követően politikai, ifjúsági és civil szervezetek, a hallgatói önkormányzatok és a
Nagy Imre Társaság képviselői helyezték el a megemlékezés virágait.
(Educatio Press)

Köszönetnyilvánítás
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Baráti Köre ezúton fejezi ki köszönetét azon
tagjainak, akik a 2002. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták az egyesületet.
Az APEH 169.106.— Ft-ot utalt át a Baráti Kör számlájára, amit az egyesületünk a működésével
kapcsolatos kiadásokra használ. (Posta, bankeljáráai költségek, terem-bér, nyomda, valamint egyéb
adminisztrációval kapcsolatos anyagokra).
Szeged, 2003. szeptember 30.
dr. Csillik Bertalan
professzor emeritus
a Baráti Kör elnöke
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Dr. Kökény Mihály
miniszter
Epészségüevi. Szociális és
Családügyi Minisztérium

Tisztelt M iniszter Úr!

Jelenleg a felsőoktatási intézmények finanszírozása a 120/2000-es valamint a
67/2003-as kormányrendeletben leírtak alapján történik. M indkét rendelet a számított
hallgatói létszámot veszi a finanszírozás alapjául, és évi 4%-os lemorzsolódással számol.
Ez nem tükrözi a tényleges hallgatói létszámot, egyetemenként és évenként több mint
100 millió Ft forráselvonást eredményez. Az egyéb elvonásokkal együtt ez az orvoskarok
működésképtelenségéhez vezethet. Ezért azt kérjük, hogy a finanszírozást a tényleges
hallgatói létszámot figyelembe véve állapítsák meg. Csak így válna lehetővé, hogy
valóban a tényleges oktatási teljesítményt finanszírozzák, és hogy az egyetemek a
működésükhöz elengedhetetlen támogatást megkaphassák.
Az elmúlt időszakban a felsőoktatás finanszírozásával kapcsolatosan több tervezet
is napvilágot látott. Ezen tervezetek mindegyike azt sugallja, hogy a felsőoktatás
támogatása és az orvosképzés támogatása alapvetően megváltozik.
Jónak tartjuk azt, hogy ezekben a költségvetés miden eleme világosan elkülönül,
így a képzési, kutatási és a fenntartási támogatások nyomon követhetők. Jónak tartjuk azt
is, hogy a kutatási támogatás jelentős mértékben növekszik, hiszen ez biztosítja azt, hogy
a magas szintű kutatóhelyi műhelyek a nemzetközi összehasonlításban meg tudják állni a
helyüket, de ezt nem az oktatás alapfinanszírozás rovására kellene megtenni, hiszen a
hallgatók képzésének a költsége nem csökken. Mivel az orvosképzés specifikum a miatt a

bologna-i dekrétum nem érvényesíthető, ezért az orvosképzésben nem tudjuk elfogadni
azt, hogy az alapképzést követően az ún. mesterképzésbe csak a hallgatóink bizonyos
százaléka kerülne. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy a m esterképzésben részt vevők
finanszírozása csökkenjen.
Nem tudjuk elfogadni azt sem, hogy az 1000 hallgatóra jutó oktatói létszám a
jelenleginek az egyharm adára csökkenjen. Az előzetes anyagokban a Minisztérium úgy
számol, hogy a heti hallgatói óraszám 6 előadás és 24 gyakorlat. A jelenlegi curriculum
alapján az orvosképzésben ez a szám nagyon alacsonynak tűnik. Ebből adódik, hogy az
ezt követően származtatott egyéb adatok sem felelnek meg a jelenlegi gyakorlatnak. így
az egy oktatórajutó heti 10 előadás vagy 15 gyakorlat sem megfelelő, hiszen a klinikai
oktatásban a színvonalas klinikai képzés egyik elengedhetetlen eleme a kiscsoportos
oktatás, ami azt jelenti, hogy 4-5 hallgató ju t egy oktatóra. A klinikai blokkgyakorlatok
illetve a VI. éves gyakorlat során a megfelelő individuális képzés biztosítása érdekében
még kevesebb hallgató ju t egy oktatóra annak érdekében, hogy színvonalas klinikai
oktató munkát tudjunk végezni. A mesterképzés egyik nélkülözhetetlen eleme a szakmai
képzésen kívül a magas szintű tudományos képzés, ami már az alapképzés idején
elkezdődik a tudományos diákköri munkával, valamint felsőbb éveken azon hallgatók
számára, akik tudományos diákköri munkát nem végeznek, a diplomamunkával. Ennek
az oktatói hátterét szintén csak úgy lehet biztosítani, hogy ha egy hallgatóra egy oktató
jut. A kreditrendszert megelőzően is, de ezt követően még nagyobb mértékben számos
szabadon választható szakmai és kötelezően választható krcditkurzust hirdetnek meg
oktatóink, ami azt eredményezi, hogy ezen kurzusok hallgatói létszáma a szokványos
kötelező kurzusok létszámánál alacsonyabb, ami nagyobb mértékű oktatási terhelést
jelent.
A M inisztérium által készített anyagokban a gyakorlati foglalkozásokon 20 fős
hallgatói létszámmal számolnak, ami az orvosképzésben az előzőek alapján nem
elfogadható. A minisztériumi tervezetekben a bértáblázatok alapján 10%-os vezetői
oktatói állás finanszírozását irányozzák elő. Ez nemcsak nem felel meg a jelenlegi
megoszlásnak, de egy „mesterképzés” szintű oktatásban el sem fogadható.
A finanszírozás harm adik eleme a fenntartási támogatás is a tervezet szerint a
számított hallgatói és oktatói létszám alapján történne. A fent leírtak szerint ezzel a két

adattal nem értünk egyet, ezért ennél az elemnél is szeretnénk, ha az összeg a tényleges
adatok alapján kerülne megállapításra.
A fenti alapelvek melyek az új finanszírozás alapját képezik nem csak vitathatóak,
de a gyakorlatban nagyon veszélyesek is. Következetes megvalósításuk az egyetemek
számára nehezen kezelhető és szinte bizonyosan rosszabb finanszírozási helyzetet
teremtene.
Kérjük,

hogy

a

felsőoktatási

intézmények

finanszírozásáról

szóló

kormányrendelet módosításánál a fentieket szíveskedjenek figyelembe venni.

Debrecen, 2003. október 30.
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