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Kitüntetéses doktorráavatás Kemenes Istvánt, Kun Lászlót és 
Véber Margitot, miután röviden 
ismertették disszertációikat ésdr . 
Fodor Géza, dr. Kovács István, 
az Állam- és Jogtudományi Kar, 
dr. Csukás István, a Bölcsészet-
tudományi Kar és dr. Tandori 
Károly, a Természettudományi 
Kar dékánjai elótt letették az 
esküt, az Egyetemi Tanács „Sub 
Auspicíis Rei Publicae Popula-
ris" doktorrá avatta, és átnyúj-
totta nekik kitüntetéses doktori 
oklevelüket. 

A kitüntetettek ezután az El-
nöki Tanács elnökhelyettese, dr. 
Trautmann Rezső elé járultak, 
aki átadta nekik a Magyar Nép-
köztársaság címerével ékesített 
aranygyűrűket. 

«r 
Dr. Trautmann Rezső ünnepi 

beszédében többek között el-
mondotta, hogy köszönet és elis-

laljanak továbbra is elkötele-
zettséget a tudomány művelése 
iránt, gyarapítsák az elméleti 
alapokat és segítsék elő a tudo-
mányos eredmények megismer-
tetését, gyakorlati alkalmazását, 
s a magas kitüntetés serkentse 
őket a dolgos hétköznapok során 
a haza és a nép szolgálatára, 
további sikerek elérésére. 

Dr. Kemenes István, dr. Kun 
László és dr. Véber Margit ezt 
követően köszönetet mondtak 
kitüntetéses doktorrá avatásukért 
és ígéretet tettek, hogy esküjük-
höz híven mindenkor arra tö-
rekszenek, hogy a doktori cím 
tekintélyét megóvják, szaktudo-
mányaik fejlődését elősegítsék, a 
József Attila Tudományegyetem 
gyarapodását s ezáltal a haza és 
a magyar nép javát tudásukho* 
mérten előmozdítsák. 

Ünnepélyes doktorráavató ün-
nepséget rendezett május 25-én 
a József Attila Tudományegye-
tem Tanácsa az egyetem aulájá-
ban. A Himpusz elhangzása után 
dr. Fodor Géza akadémikus, 
egyetemi tanár, a JATE rektora 
nyitotta meg a tanácsülést és 
üdvözölte a megjelenteket: dr. 
Trautmann Rezsőt, a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Tanácsá-
nak helyettes elnökét, dr. Hanga 
Mária oktatási miniszterhelyet-
test, dr. Szilbereky Jenő igazság-
ügyi miniszterhelyettest, dr. Koncz 
Jánost, az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottsága titkárát, Török Jó-
zsefet, az MSZMP Szeged városi 
bizottságának első titkárát, Bá-
nyainé dr. Birkás Máriát, a vá-
rosi tanács elnökhelyettesét, Sza-
bó G. Lászlót, a megyei tanács 
elnökhelyettesét, valamint dr. 
Petri Gábor egyetemi tanárt, a 
SZOTE rektorát. Az ülésen jelen 
voltak az Egyetemi Tanács tag-
jai, a párt-, állami és társadal-
mi szervek képviselői, az egye-
tem oktatói és hallgatói. Dr. Fo-
dor Géza bejelentette, hogy a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
11/1976 számú határozatával hoz-
zájárul ahhoz, hogy Kemenes 
István jogászt, Kun László né-
met—orosz nyelv és irodalom 
szakos középiskolai tanárt és Vé-
ber Margit kémia—fizika sza-
kos középiskolai tanárt, a Jó-
zsef Attila Tudományegyetem Ta-
nácsa „Sub Auspiciis Rei Publi-
cae Populariskitüntetéssel dok-
torrá avassa. 

Ezt követően ismertette a k a -
íok tanácsai által felterjesztett 
javaslatokat a kitüntetéses dok-
torrá avatásra, és bemutatta a 
doktorjelölteket. 

Kemenes István 1952. január 
17-én Szegeden született. Közép-
iskolai tanulmányait végig kitű-
nő eredménnyel végezte, majd 
kitűnő eredménnyel érettségi 
Vizsgát tett. 

1970-ben felvételt nyert a Jó-
zsef Attila Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kará-
ra. Egyetemi tanulmányai alatt 
is mindig kitűnő volt, minden 
vizsgája jeles, szakdolgozatát je-
les eredménnyel védte meg, ál-
lamvizsgáját kitűnő eredménnyel 
tette le. 

A tanulmányi munkában elért 
kimagasló, példamutató ered-
ményei mellett pontos, lelkiis-
meretes munkát végzett a köz-
élet területén is. A KlSZ-alap-
szervezeten belül volt sportköri 
felelős, majd évfolyam KISZ-
titkár és tanulmányai utolsó 

évében titkárhelyettesként dol-
gozott. 

Emberi magatartása, szorgal-
ma, kitartása követésre méltó. 

Aktív tagja volt a Polgári Jo-
gi Diákkörnek, diákköri konfe-
renciákon több alkalommal si-
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Dr. Trautmann Rezső köszönti a 
kitüntetetteket 

keresen szerepelt dolgozataival. 
Kimagasló és rendkívül szorgal-
mas tanulmányi és aktív KISZ-
munkája jutalmául két éven ke-
resztül Népköztársasági ösztön-
díjban részesült. 

Kun László 1948. május 11-én 
Sárospatakon született. Mind az 
általános, mind a középiskola 
valamennyi osztályát kitűnő 
eredménnyel végezte és 1966-ban 
kitűnő eredménnyel érettségi-
zett. Sikeres felvételi vizsga után 
a Bölcsészettudományi Kar né-
met—orosz nyelv és irodalom 
szakos hallgatója lett. Egyetemi 
tanulmányai során valamennyi 
vizsgáját jeles eredménnyel, ál-
lamvizsgáját kitűnő eredmériy-
nyel tette le. 

Tehetséges, szerény, az orosz 
nyelvészet iránt komolyan ér-
deklődő hallgató volt. Orosz 
nyelvészetből készítette bölcsész-
doktori értekezését is, amelyet 
1975. június 25-én summa cum 
laude eredménnyel védett meg. 
Hallgató korában a KlSZ-alap-
szervezetben két évig kultúrfele-
lős volt, így nagyrészt a kulturá-

lis rendezvények szervezésében 
tevékenykedett. Társadalmi mun-
kában az Eötvös Kollégium 
könyvtárát rendezte és a hall-
gatók között meghirdetett orosz 
fordítási versenyben dicséretesen 
szerepelt Egyetemi tanulmányai 
befejezése után egy évig közép-
iskolában taní tot t majd az Orosz 
Nyelv és Irodalom Tanszék ösz-
töndíjas gyakornoka lett 1972-
ben. Az egyetemen eltöltött évei 
alatt módszeres, jól felkészült 
oktatónak bizonyult Tevékenyen 
részt vállalt a tanszék közös 
munkáinak elvégzésében, illetve 
szervezésében. Párttag, korábban 
az idegennyelvi pártcsoport i f jú-
sági felelőse vol t jelenleg a 
Móra Kollégiumban szakkollégiu. 
mi foglalkozásokat vezet. 

Véber Margit 1946. október 
13-án Balatonfüreden született. 
Általános iskoláit Tihanyban, kö-
zépiskolai tanulmányait Bala-
tonfüreden a Lóczy gimnázium-
ban végezte, mindkettőt kitűnő 
eredménnyel. 1965-ben kitűnően 
érettségizett és még ebben az 
évben felvételt nyert a Termé-
szettudományi Kar kémia—fizi-
ka szakára. Egyetemi tanulmá-
nyai során mindvégig kiváló 
eredményt ért el,, melynek elis-
meréseként több éven át volt 
Népköztársasági ösztöndíjas. Ta-
nári diplomájának megszerzése 
után egy évig Keszthelyen kö-
zépiskolai tanárként működött, 
majd bekapcsolódott a JATE 
Szervetlen és Analitikai Kémiai 
Tanszék munkájába, ahol elő-
ször tudományos segédmunka-
társként, jelenleg pedig tanár-
segédként dolgozik. 1975. június 
11-én értékes tudományos ered-
ményeket tartalmazó disszertá-
cióját summa cum laude minő-
sítéssel védte meg. 

A tanszéken végzett eredmé-
nyes kutatási és önképző mun-
kája mellett rendszeresen részt 
vállalt az oktatási feladatokból 
is. Gyakorlatok vezetőjeként lel-
kiismeretes és értékes oktatói 
munkát végzett Hallgatóit ügye-
sen vonta be a közös szeminá-
riumi munkába. 

Emberi magatartására a sze-
rénység és udvariasság jellemző. 
A rábízott társadalmi és közös-
ségi feladatokat mindig készsé-
gesen végrehajtotta, különösen 
vonzódik a kulturális munká-
hoz. 

Ezek után Véber Margit elő-
terjesztette a három doktorje-
lölt kérelmét doktorráavatásuk-
hoz, s egyben köszönetüket fe-
jezte ki a magas elismerésért 
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Kemenes István, Véber Margit és Kun László (balról jobbra) arany-
gyűrűs doktorok. (Fotók: Ács) . . . 

mérés illeti meg a József Attila 
Tudományegyetem mindazon ki-
váló vezetőit, professzorait, ok-
tatói t akik a kitüntetett dokto-
rokat a tudományra, a hivatás-
ra, a tartalmas emberi életre 
felkészítették. Hangsúlyozta, 
hogy a fiatal doktorok már fel-
szabadult hazánk szülöttei, szo-
cialista társadalmunk neveltjei, 
oktatáspolitikánk nyújtotta lehe-
tőségek részesei, akiknek érde-
meit növeli, hogy egész tanul-
mányi idejük alatt kitűntek pél-
damutató magatartásukkal, a 
politikai, társadalmi és közösségi 
munkában való részvételükkel. 

Az Elnöki Tanács helyettes 
elnöke végezetül felhívta a fia-
tal doktorokat arra, hogy vál-

Az egyetem énekkara által 
előadott Gaudeamus igitur után 
dr. Fodor Géza köszönetet mon-
dott dr. Trautmann Rezsőnek, a 
megjelenésért és a kitüntetések 
átadásáért majd kijelentette, 
hogy az Elnöki Tanács elnök-
helyettesének elismerő szavai 
arra késztetik és kötelezik a fia-
tal kitüntetett doktorokat az 
egyetem oktatóit és hallgatóit 
egyaránt, hogy a jövőben még 
fokozottabb felelősséggel végez-
zék munkájukat. A rektor a ki-
tüntetettek további működéséhez 
sok sikert, eredményes jó mun-
kát kívánva berekesztette az ün-
nepi tanácsülést, mely az Inter-
nacionálé hangjaival ért véget. 

D. L. 

Pedagógusok kitüntetése 
A pedagógusnap alkalmából az 

oktatási miniszter a József Attila 
Tudományegyetem dolgozói közül 
az Oktatásügy Kiváló Dolgozója 
kitüntetést adományozta dr. Ho-
ruczi László tanszékvezető do-

"censnek, dr. Keserű Bálintné kol-
légiumi igazgatónak, Prisetzky 
Imre igazgató-helyettesnek és dr. 
Szántó Ferenc tanszékvezető do-
censnek. Miniszteri dicséretet ka-
pott dr. Batta István adjunktus, 
dr. Kemenes Belőné osztályveze-
tő és dr. Merényi Kálmán ad-
junktus. Kiváló dolgozó lett Föl-
deák Imre tanszéki mechanikus, 
Király Sándor kisegítő és Urbán 
Antalné hivatalsegéd. 

Az oktatási miniszter a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola dol-
gozói közül a pedagógusnap al-
kalmából az'Oktatás' Kiváló Dol-
gozója kitüntetést Csűri Sándor 
főelőadónak, Dévényi Istvánná 
szakvezető tanárnak, Rozgonyiné 
dr. Molnár Emma adjunktusnak 
és Vinkler László tanszékvezető 
főiskolai tanárnak adományozta. 
A miniszter dicséretben részesí-

ti tette Ács Zoltánné szakvezetőt, 
1 Jáger László úttörőcsapatvezetőt 

és Pappné Szabó Gizella főelő-
adót. Kiváló dolgozó kitüntetést 
kapott Márki P. Józsefné kony-
halány és Szügyi László labo-
ráns. Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet kapott Markos András 
nyugalmazott igazgató. 

A főiskola által alapított Pro 
Iuventute gyűrűt a pedagógus-
napon következő főiskolai okta-
tók kapták: Dobcsányi Ferenc ad-
junktus. Galambosi Istvánné gya-
korló iskolai tanár, Héjjas Endre 
adjunktus, Kovácsné Győri Ida 
adjunktus. Kovács László docens, 
Mészáros Emma adjunktus, dr. 
Nagy Pál tanszékvezető főiskolai 
tanár és dr. Szendrei János tan-
székvezető főiskolai tanár. 

A Szegedi Orvostudományi 
Egyetem oktatói közül a pedagó-
gusnap alkalmából az oktatás-
ügyi miniszter az Oktatásügy Ki-
váló Dolgozója kitüntetést ado-
mányozta dr. Csanádi Miklós ad-
junktusnak, dr. Hoffmann János 
adjunktusnak, dr. Papp János 
adjunktusnak, dr. Pusztai Rozá-
lia adjunktusnak, dr. Regdon 
Géza adjunktusnak és dr. Virág 
István adjunktusnak. 

Közösségben - közösségért 
Az 1974. novemberi politikai 

képzési határozat után zártunk 
egy, a politikai képzés szempont-
jából újszerű mozgalmi évet, s a 
mozgalmi év lezárásakor külö-
nös hangsúlyt fektettünk e terü-
let változásainak, eredményeinek, 
s hibáinak összesítésére. 

Társadalmunknak szocialista 
szakemberekre, így szocialista 
orvosokra van szüksége, akik 
mind szakmailag, mind politikai-
lag felkészültek, s érettek annyi-
ra, hogy társadalmunknak mind 
orvosként, mind pedig közéleti 
emberként hasznos tagjaivá vál-
hassanak. A gyakorló orvosnak 
beteg embereket, s nem betegsé-
geket kell gyógyítania, s ehhez 
több kell mint puszta orvosi 
szaktudás. Az ember s a társa-
dalom pontos ismeretén nyugvó 
humanitásra van szükség. Olyan 
igazi, segítőkész emberré kell 
vállnia a medikusnak, aki nem-
csak azokkal az objektív és szub-
jektív adottságokkal, s az ezek 
által biztosított lehetőségekkel 
rendelkezik, melyekkel a beteg-

ségek megelőzését és gyógyítását 
tudja kézben tartani, de értő or-
voslója, irányítója emberi sor-
soknak is, formálója, ható té-
nyezője bármely közösségnek. Ez 
az, amire nekünk a hangsúlyt 
fektetni kell, s ami a feladatot, s 
egyszersmind az eszközt Is meg-
adja politikai képzésünknek: kö-
zösségi embert közösségben kell, 
s lehet csak nevelni. Ehhez azon-
ban közősséget kell létrehozni: 
ez az első lépés. 

Ezt a munkát azonban nem le-
het azzal a felkiáltással végezni: 
„Ugyan már, kialakul az magá-
tól is". De nem szabad azt sem 
hinni hogy bármit is teszünk, 
úgysem jutunk semmire. Nem. 
Munkánkat céltudatosan kell vé-
geznünk. A feladatokat úgy meg-
határozni, s ezekhez azokat a 
formákat megtalálni, melyek leg-
inkább biztosítják a közösség 
fejlődését. Minden esetben a leg-
fontosabb, hogy a KISZ-tagok 
korlátozott szellemi energiáját, 
szabadidejét olyan megmozdulá-
sokon használjuk fel, ami pluszt 

ad, s az egyén és a közösség fe j -
lődését szolgálják. A közösség-
formálás tehát a maga bonyo-
lultságában is viszonylag egy-
szerű: közös tevékenység, közös 
élmények. E folyamatban pedig 
mindenki kiveheti a részét az 
„egyszerű" KISZ tagtói a titkárig. 

A v eze tő / követelés 
A feladatok, s a felelősség vi-

szont a közösség fejlődésének § 
különböző szakaszaiban változik. 
Az első szakaszban, melyet a ve-
zetői követelés szakaszának ne-
vezünk, a választott vezetők 
azok, akiknek össze kell fogniuk 
a közösségeket, értelmes cselek-
vési formákat kell találniuk, 
akik a közösség alakításáért fe-
lelősek. Ez az a szakasz, mely 
körülbelül az első-második évre 
tehető, amikor minden segítsé-
get meg kell adnunk ezen hall-
gatóknak, hogy feladatuknak 
maradéktalanul eleget tudjanak 
tenni. Fel kell őket vértezni 

lFolytatás a 2. oldalon.) 


