Rendezvényismertető
„International Symposium on Analytical and Environmental Problems, with Special Emphasis
on Heavy Metal Ions as Contaminants” címmel nemzetközi konferencia volt a Szegedi Akadémiai
Székházban 2012. szeptember 24-én. A konferencia megrendezésére a Szegedi Tudományegyetem és
a Politehnica University of Timişoara (Temesvár, Románia) egyetemek közös kutatási programja
támogatásával került sor. A rendezvényt szervezők célja egyfelől az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a
projekt által megcélzott terület, vagyis a környezetünkben előforduló nehézfém szennyezők hatásaira,
analízisük és eltávolításuk módozataira, egyúttal ismertesse a két partner egyetem között jelenleg folyó,
az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja által támogatott közös kutatási projekt (MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, HURO/1001/222/2.3.2.,
„METCAP”) aktuális eredményeit. A rendezvényen négy országbeli (Magyarország, Románia, Szerbia
és Lengyelország) számos intézmény kutatói vettek részt. A rendezvény tudományos bizottságának
elnöke Dr. Rudolf Castori akadémikus (Novi Sad, Szerbia), tagjai Dr. Galbács Zoltán titkár (SZTE), Dr.
Tombácz Etelka professzor (SZTE), Dr. Galbács Gábor (SZTE), Dr. Petru Negrea professzor (Temesvár,
Románia), Dr. Krystyna A. Skybniewska professzor (Olsztyn, Lengyelország) és Dr. Zeno Garban
akadémikus (Temesvár, Románia) voltak. A konferencián három szekcióban összesen 9 plenáris szóbeli
és 58 poszter előadás bemutatására került sor. Az előadások összefoglalói egy 264 oldalas nyomtatott
konferencia kiadványban kerültek közzétételre.
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„Igyekezz, az égbolt zár!”
Halálának 75. évfordulóján József Attilára emlékezünk

Ó
K
U

„Ime, hát megleltem hazámat, / a földet, ahol nevemet / hibátlanul irják
fölébem, / ha eltemet, ki eltemet” – hangzanak József Attila talán utolsó
versének szavai. A költő halálának 75. évfordulója december 3-ára esett,
munkásságára és életére szegedi irodalmárokkal emlékeztünk.

S
Z

„Ne mumiﬁkáljuk” egykori szerzőinket

egyik elődintézménye 1962 és 1999 között József Attila nevét vi-

Magyar Királyi Ferenc József Tudomány-

az universitas egy-egy, a költőhöz valamilyen módon kötődő alakját

egyetem, magyar–francia-ﬁlozóﬁa szak,

kérdeztük hagyományőrzésről, emlékezésről és a mai kortárs ma-

Juhász Gyula, a Szeged című lap, Tiszta

gyar költészetről.

szívvel és Horger Antal – olyan kulcspon-

– Ahhoz, hogy ne mumiﬁkáljuk egykorvolt szerzőinket, kellenek

tok ezek József Attila Tisza-parti éveiben,

olyan ötletek is, amelyek a hagyományok újragondolására késztet-

amelyek mindenkinek egyből eszébe jut-

nek – véli Gaborják Ádám, a József Attila Kör (JAK) elnöke, aki az

nak neve hallatán. Azonban a költő halálá-

SZTE-n is számos előadást tartott. – Ebből a szempontból fontosnak

nak 75. évfordulójára nem a történetírást

tartom például az április 11-i rendezvényeket, ahol már látható mó-

hívjuk segítségül emléke felelevenítésére.

don keresik a határokat, s akár ki is viszik az utcára a költészetet,

A mai Szegedi Tudományegyetem (SZTE)

vagy a makói önkormányzat Makói Medáliák Díját, amit minden

selte – amelyet ma a Tanulmányi és Információs Központ őriz –, így

József Attila költészetének valamely részét mindenki magáévá tudja tenni.

4
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A József Attila Kör Irodalmi Egyesület 350 ﬁatal írót és tiszteletbeli
tagot tömörítő, országos hatókörű szakmai és érdekvédelmi szerve-

K

zet, működési formáját tekintve közhasznú egyesület. Proﬁlja a kortárs magyar irodalom és kulturális élet érdekében végzett közhasznú

Ó

tevékenység, amely magában foglalja az irodalmi élet szervezését,
a kortárs irodalom népszerűsítését, a ﬁatal írók menedzselését, pá-

F

lyakezdésük segítését, bemutatkozási és publikálási lehetőségek
teremtését, a kortárs irodalom tanulmányozását, valamint külföldi
megismertetésének elősegítését, a kortárs magyar és a kortárs külföldi irodalom párbeszédének fejlesztését és a ﬁatal írók érdekképviseletének ellátását.

évben egy tehetséges, elsőkötetes szerzőnek osztanak ki, ezzel is
felhívva a kortárs ﬁatal költőkre a ﬁgyelmet. Említhetném emellett

Fotók:
Gémes Sándor

mondjuk azt a programot, ami Petőﬁhez és a Nemzeti Dalhoz kap-

A költő szobra az SZTE
Rektori Hivatala előtt – a
híres Horger-ügy is itt, a
Dugonics téren esett meg.

csolódott a március 14-i Pilvaker nevű, slam-poetry-rendezvényén. A
pozitív, a ﬁatalok számára is befogadható, az újraolvasásra késztető

zösségi trauma fogalma) is bevezethető, a

képre mindenképpen szükség van – állapította meg az irodalom-

kor ﬁatal értelmiségének, a közösségnek

szervező, aki szerint a József Attila Kör is ilyen aktív szerepet vállal

a problémáit is vizsgálni kell a versszub-

a kortárs kultúrában. Így mindig új tehetségekkel, tendenciákkal,

jektum mellett. Közösségi trauma lehet

gondolkodásmódokkal ismerkedik meg a különböző művészeti te-

a nélkülözés, a csonka család vagy az

rületeken. – Azt hiszem, ez utóbbi a legizgalmasabb része az egész-

értelmiségi lét nehézségeinek jelensége.

nek – vallja Gaborják Ádám.

A lírai alany konstruálásának vizsgálatát
végeztem el Danto művészetértelmezését

Egyéni és közösségi trauma

földolgozva, valamint az egyéni traumával

József Attila munkásságáról számtalan könyv és tanulmány született

és a történelmi traumával kapcsolatban

már, de Zelena András – aki doktori szigorlatát 2010 decemberében

lebontottam a hagyományosnak mondha-

abszolválta – nem ﬁlológiai vagy történeti szempontból vizsgálta

tó, az életkörülményeket ﬁgyelembe vevő,

az életpályát. Egyetemünk Irodalomtudományi Doktori Iskolájának

pszichoanalitikus vizsgálatot, és más kon-

egykori hallgatója interdiszciplináris környezetbe helyezte a költő

textusba helyeztem mind az egyéni, mind

korai műveit; művészetbölcseleti és poétikai szempontokat ﬁgye-

a kulturális/történelmi trauma fogalmát

lembe véve a pszichológia, a ﬁlozóﬁa s a történettudomány vizsgá-

– ismertette doktori értekezésének főbb

lati módszereit fölhasználva készítette el doktori értekezését néhai

pontjait. – Ha megnézzük, hány politikai

Olasz Sándor professzor és Virág Zoltán tanszékvezető témaveze-

diskurzus választott ki József Attila szöve-

tésével. Az egyéni és közösségi trauma került a disszertáció közép-

geiből bizonyos szemelvényeket, s ezzel

pontjába, amely József Attila szövegeiben is szétválasztható Zelena

sajátította ki ideológiáinak bizonyságára a

András szerint. – Fő megállapításom, hogy a versszubjektum szint-

költő szövegeit, be kell látnunk: zseniális

jén az életrajzi tényektől elvonatkoztatva a trauma közösségi voná-

életműről beszélünk.

sát ﬁgyelembe véve a korszakra vonatkozó traumafogalom (a kö-
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A Szegedi Egyetemi Színház is szívesen merít József Attila munkásságából.
Mert ha teljesen eltérő ideológiák így ki

SZESZ: „Nagyon romantikus” szabad ötletek

tudják sajátítani a József Attila munkás-

Verset ötvöz zenével a Szegedi Egyetemi Színház (SZESZ) „Na-

ságának egy-egy elemét, az azt mutatja,

gyon romantikus” szabad ötletek című estjén. Ugyan a produkció

hogy költészetének valamely részét min-

olyan magyar költők szövegeit vonultatja fel, mint Ady Endre, Ká-

denki magáévá tudja tenni – összegezte a

rolyi Amy, Radnóti Miklós, Gulyás Pál, Illyés Gyula, Hervay Gizella,

költő jelentőségét Zelena András.

Kányádi Sándor vagy Paudits Zoltán, tagadhatatlanul József Attilához kötődik.
– A költő Szabad Ötletek Jegyzéke című, asszociációkra épülő szö-

„Maradunk élve, valamit mondunk,

vegére utalva azért hoztuk létre a zenés előadást, mert mi nem

Mi okunk van rá, aki megáll

akarjuk fekete öltönyös uraknak és hölgyeknek öltözve fekete mappából verseket olvasni – emlékezett vissza Varga Norbert az előadás

Homokos, vizes síkon, az tudja:

születésére, amelyet idén, a költészet napján mutattak be. A társu-

Tovább kell menni, szétnézni kár,

lat vezetője a december 21-én a Szegedi Pinceszínházban megte-

Nem ott a parton van az a balkon

kinthető „Nagyon romantikus” szabad ötletekről elmondta, a 20

Szomorú nővel, aki talán

órakor kezdődő esten felvonultatott művek felidézhetik romantikus

Szeretni tudna egy ilyen bajszost,

ﬁatalságunkat, romantikus hazaszeretetünket, romantikus egyedüllétünket, magányunkat, romantikus szeretetéhségünket, romanti-

Aki egy cseppet se mediterrán.

kus szerelmeinket.

Igyekezz, az égbolt zár!

Kiss Tímea

Igyekezz, az égbolt zár!”
Kispál és a Borz: Zár az égbolt (részlet)
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Megkérdeztük a hallgatót
Mezey Csaba Bence

U

S

Mit gondolsz József Attiláról? Melyik a kedvenc versed tőle?

Csathó Lilla

BTK, történelem II. évfolyam

BTK, pszichológia

K

II. évfolyam
nagy szerepet játszott a világválság kori Magyar-

Nagy, gyerekkori kedN

ország társadalmának bemutatásában, ezen belül

vencem József Attila,

is az alsóbb néprétegek életének leírá-

nagyon

sában. Jól jellemzi az országban
ban

nőttek a megzenésített

akkor tapasztalható szociális és

kkölteményei.

kulturális változásokat, folya-

hallgattam a Kaláka zeh

matokat. A kedvenc költe-

szívemhez
Sokszor

nekar és a Sebő együttes
ne

ményem tőle a Mama, de

feldolgozásait, kiskoromban
feldo

az át- és feldolgozásokat

számtalan alkaa szüleimmel
szüle

nem szeretem, maximum a

hallgattuk az ő dalaikat
lommal ha

régies nyelvezet modernre

utazás közben. A kedvenc szövegem tőle

való átírását tartom meg-

az A hetedik, de a Tiszta szívvel című mű-

engedhetőnek esetenként.

vét is nagyon szeretem. Utóbbit talán
mert öcsém az óvodás szaazért, me

Jung Julietta

valóversenyen ezzel indult.
valóve

JGYPK, médiamoderátor

Garamvölgyi Csaba
G

I. évfolyam

MK, műszaki meneM
dzser I. évfolyam

Azért szeretem József Attilát, mert olyan költő
volt, aki a versei formai megszerkesztettségére
koncentrált, én inkább ösztönös költőnek

Szeretem József Attila

tartom. Nagyon tetszenek a versei,

költészetét, akkor is, ha

mert minden emberhez szólnak,
ak,

ccsupán néhány versét is-

és kimondta azokat a dolgo-

merem – a munkásságát
m

kat is, amiket más valaki nem

és

mert volna. Ennek az is le-

jelentőségét

azonban

elismerem. A Mama című kölelisme

het az oka, hogy pszichés

teményét kedvelem legjobban,

problémái voltak, s ő még

de a verseiből
d
iből született feldolgozásokkal

ezt is vállalta.

vagy a megzenésített műveivel egyáltalán

Többek között Hobo is

nem találkoztam még. Ettől függetlenül

feldolgozta a verseit, az ő

meghatározó az életműve, sőt, az egyik

olvasatát is nagyon kedve-

legismertebb magyar költőnk. Ráadásul

lem, de Ágnes Vanilla József

Szegeden tanult, az SZTE is viselte a ne-

Attilához kapcsolódó dalait is

vét, a városban is áll szobra.

ismerem.
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József Attila a nemzet meghatározó alkotója volt,

SZÉP SZÓ
Különleges felelősség irodalmat tanítani vagy a szépírásról szólni olyan városban, ahol az első
magyar nyelvű regény született. Ha irodalmi ügyben nem történik más Szegeden, mint hogy
Dugonics András megírja az Etelkát, akkor valószínűleg könnyebben fejezné ki háláját a város,
mert minden alkalmas hely és szervezet a piarista szerzetesre és művére irányítaná a figyelmet,
s talán akkor a városlakók többsége is ismerné a művet. De itt ennél sokkal több dolog történt
irodalom címszó alatt, s így meg is oszlik a figyelem.
Azt természetesen számon tartja a közvélemény, hogy Szegedhez kötődik József Attila és Radnóti Miklós néhány nagyon fontos éve, vagy hogy a Juhász Gyula, Móra Ferenc, Tömörkény
István nagy hármasa nélkül ez a város nem lenne az, ami. De például Kálmány Lajos népdalgyűjtéseiről, néprajzkutatói munkásságáról már jóval kevesebbet hallani, holott a néhai plébános munkássága nélkül nem úgy alakul Móra, majd Bálint Sándor életpályája, de még az
egyetem néprajzi tanszékének íve sem.
Bálint Sándort kezdjük elfeledni. A boldoggá avatásáról nem lehet hallani, állítólag nincs pénz
az életmű minden darabjának olaszra fordítására. Ráadásul ott van a kiadatlan napló, aminek
publikálásával fordulatot vehetne az életmű megítélése, mivel ez valódi szépirodalom. Az a
kis részlet, amit az örökös megvillantani engedett, arra utal, hogy a mű a Sík Sándor, Rónay
György, Pilinszky János, Vasadi Péter nevével fémjelzett szerzői gárda nyomvonalát járta be,
azaz a szöveg vallomásos, Istent kereső, mélyen személyes irodalom.
Most, hogy az örökös, Bálint Péter elhunyt, fejet hajtván emléke előtt azon is gondolkodnia
kellene a városnak, hogyan lehetne kiadni ezt a művet. „A legszögedibb szögedi” hagyatéka
jó kezekben van a Móra Ferenc Múzeumban, de ez a gyűjtemény nem teljes a napló nélkül.
Meggyőződésem, hogy a Szegedi Tudományegyetemnek, a bölcsészkarnak, az illetékes tanszékeknek közös felelőssége, hogy a városi és a megyei önkormányzattal, a kormányhivatallal, a
múzeummal, az egyházmegyével és még néhány jószándékú szervezettel és magánszeméllyel
összefogva gondoskodnia kell e rendkívül fontos mű kiadásáról, és talán a kézirat közgyűjteményben történő elhelyezéséről is.
Bálint Sándor fél évvel volt idősebb József Attilánál. Érdekes, hogy mégsem szoktunk úgy gondolni rájuk, mint kortársakra. Tavaly augusztus 24-én József Attilára gondolva Odorics tanár úr
szervezésében néhányan emléksétát tettek Szegedről Makóra. A találkozási pont Bálint Sándor
szobra volt Alsóvároson, a templom előtt.
Innen indultak.

Dlusztus Imre
8
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Kilencven

évvel

S
G

Az immár kilencven éve fennálló SZTE Füvészkert az egyetem egyetlen,
élőlényeket bemutató egysége, ahol az oktatás mellett a növényi sokféleség
megőrzésén, megismertetésén fáradoznak.

Ú

L

Megújult üvegházzal ünnepelhet a kilencvenéves SZTE Füvészkert

ezelőtt,

N

mondhatni néhány határjelző karóval kezdődött: ekkor
ajándékozta az önkormányzat

A

a Szeged legmélyebb területén – csupán négy méterrel

H

a Kárpát-medence legalacsonyabb pontja felett – fekvő
szántóföldet az egyetemnek
füvészkert alapítása céljából. Az
egykori ártéren, ahol az iszapos
területek mellett meszes öntéstalajok is megtalálhatók, nehéz
minden növényfaj számára alkalmas helyet találni – magyarázta
a nemrég Klebelsberg Kuno-díjjal
kitüntetett Kocsis Vilmosné Mihalik Erzsébet, az SZTE Füvészkert

i sokféleség
társai a biológia
ka
un
m
rt
ke
sz
fordítanak.
E Füvé
nagy figyelmet
s mellett az SZT
is
tá
a
ta
ár
ás
ku
at
és
ut
s
m
tá
ta
be
Az ok
megőrzésére és

Noé bárkája és Lótusz Napok

igazgatónője.

Mindennek tudatosítására kialakították a

Az oxigéntől a gyógyszerig

gyógy-, haszon-, festő- és ipari alapanya-

A kezdeti időszak szabadföldi állománya mellé a ’30-as évektől kezd-

got szolgáltató növények bemutatóját is,

ve már új növényeket is be tudtak telepíteni, szaporító, teleltető és

és különböző rendezvényekkel (például

bemutató üvegházakat építettek Greguss Pál botanikus– professzor,

a Víz Világnapján, a Föld Napján, illetve

akkori igazgató kezdeményezésére. Az általa 1952-53-ban épített

a Madarak és Fák Napján) csalogatják a

üvegház, melyben az egzotikus növényeket bemutató trópusi gyűj-

látogatókat, nemcsak a növények, ha-

temény kapott helyet, még ma is működik – mondta az igazgatónő.

nem a hozzájuk kapcsolódó állatvilággal

Megalakulásakor – és azóta is – a füvészkert az oktatás és kutatás

– rovarok, hüllők, madarak – való megis-

élő laboratóriuma, valamint élő közgyűjtemény az érdeklődő szá-

merkedésre. A kisebbekre is gondolnak,

mára. Ma mindezek mellett a biológiai sokféleség megőrzésében,

minijátszóteret alakítottak ki egy Noé bár-

bemutatásában, a természettudományos szemléletformálásban is

káját szimbolizáló hajóval – így az igazga-

kulcsfeladat jut az újszegedi intézménynek. – Ha nem lennének nö-

tó asszony.

vények, a földi élet mai formája nem létezne – hangsúlyozta Mihalik

A füvészkert jelenleg mintegy ötezres nö-

Erzsébet. Oxigén, tápanyag, gyógyszer vagy éppen friss víz – mind-

vényállománnyal rendelkezik. Egyik emb-

egyikben része van a növényvilágnak.

lematikus faj az indiai lótusz, amelynek
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legnagyobb közép-európai állománya itt
díszlik. A sokoldalúan felhasználható növényhez kapcsolódóan idén immár ötödik

A

éve tartották meg a kert legsikeresebb
rendezvényét, a Lótusz Napokat. Hogy

N

még egy különlegességet említsünk: a
szecsuáni (dél-kínai) ősfenyők a Greguss

G

professzor közbenjárása révén 1943-ban
Európába kerülő magokból mára a kert
legmagasabb fáivá fejlődtek. A dinoszau-

S

ruszok korától napjainkig változatlan ősfenyőkből további négy faj is gazdagítja a

Ú

gyűjteményt.

L

Megújulva
Az utóbbi években KEOP-pályázatok tá-

Y

mogatásával megújult a növényszaporító
ház, kitisztították a vizes élőhelyeket. A
KEOP – 7.3.1.3/09-2010-0027 pályázat
révén az eddig csupán fóliával fedett növénygyűjtemény került valódi üvegházba.
Ez a munka 2012 szeptemberének végén
fejeződött be, a hivatalos átadóra novem-

A kert egyik emblematikus faja az indiai lótusz, virágzásakor rendezik
minden évben a Lótusz Napokat.
ber 30-án került sor. Felújították a sziklakertet is, ahol a kertészeti
változatok mellett a hazai sziklás területek növényeit is bemutatják.
A felújítás anyagi hátterét az Európai Regionális Fejlesztési Alap és
a Magyar Állam biztosította, a projekt lebonyolításában a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség vett részt.
– A pályázatok nagy előrelépést jelentettek az infrastruktúra fejlesztésében. Reménykedünk a harmadik ütem megvalósulásában is,
ami a trópusi növények üvegházának felújítását, valamint a teljes
fűtési rendszer korszerűsítését jelentené. Ezek a felújítások hosszú
évtizedekre biztosítanák a kert gyűjteményeinek a Szegedi Tudományegyetem hírnevéhez méltó színvonalon történő fenntartását
és fejlesztését – összegzett Mihalik Erzsébet.

Arany Mihály

Fotók: Gémes Sándor

10

A KEOP-pályázat segítségével valódi üvegházba
került növénygyűjteményt mutatja Kocsis Vilmosné
Mihalik Erzsébet, az SZTE Füvészkert igazgatónője.
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Csúcstechnológia várja decembertől
a hallgatókat

Y

SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

Gyakorlati hely és kapocs a munkaerőpiachoz

títi meg, így ez a rendszer egyedi, egyben

Az SZTE Informatóriuma a Szent-Györgyi Albert Agorán belüli tag-

világszínvonalú prezentációk megvalósítá-

intézmény: az egyetem ipari és hétköznapi életet érintő innováci-

sát teszi lehetővé.

óit, azok ipari megvalósulásait, az SZTE tudományos műhelyeinek

Ugyanez a tér ad otthont a Kütyüfarmnak.

munkáját prezentálja. Az Informatórium a laborszintű fejlesztések és

– Kézzel fogható berendezéseket értünk

az innovatív termékek bemutatásán túl élő kapcsolatot ápol majd a

„kütyük” alatt, ami az okostelefonoktól

munkaerőpiaccal is. A partnerekkel együttműködve, azok szolgálta-

kezdve a háztartási eszközökig bármi lehet.

tójaként a piackutatásban, akár egy tesztprogram lebonyolításában

Itt ezek tesztelhetők, kézbe vehetők – inter-

vagy asszisztensi feladatok ellátásában is részt tudnak majd venni az

aktív kiállításnak is felfoghatjuk, ahol a leg-

egyetemisták. Az Informatóriumon belül is szükség lesz az egyetemi

újabb berendezésekkel ismerkedhet meg

polgárok aktivitására, hiszen szakmai gyakorlat szerzésére is lehető-

az érdeklődő – magyarázta Rózsa Péter.

séget biztosít a hely. A jelentkezők itt testközelben megtapasztal-

Fotó: Gémes Sándor

hatják, és el is végezhetik azokat a munkafeladatokat, amelyek egy

G
N
A
H

Nagy labor, Screen Wall, Kütyüfarm és high-tech berendezések – ezek
a szegedi universitas új egységének hívószavai. A Szent-Györgyi Albert
Agorában található, az SZTE által létrehozott Informatórium december 13án – az épülettel együtt – szélesre tárja kapuit a hallgatók és az oktatók
előtt is. De rejtélyes nevén és divatos jelzőin túl mire használhatjuk majd a
hipermodern épületet? Vajon hogyan szolgálja az egyetemistákat a kívülről a
technika elefántcsonttornyának tűnő komplexum?

S

Ú

Gyakorlati hely, labor és „disszeminációs tér” az SZTE Informatóriuma

December 13-án nyitja meg
kapuit a Szent-Györgyi
Albert Agóra.

cégnél napi rutint jelentenek, így ez az egység referenciahelyként is
szolgál majd a hallgatók számára. – Recruitment térré is szeretnénk
válni – mondta Rózsa Péter. – A cégeknek segítséget szeretnénk
nyújtani abban, hogy toborzómunkát végezzenek, a tehetséges
hallgatók munkáját nyomon követhessék, és kiválaszthassák a nekik
megfelelő szakembereket – hangsúlyozta az intézmény jelentőségét
az Informatórium marketing-kommunikációs menedzsere.

Kávét a robottól, telefont a Kütyüfarmról
Az egység legfontosabb termét Nagy labornak keresztelték el, amely
„munkaterületként” fog funkcionálni, ahol a géppark szemináriumok vagy éppen workshopok rendelkezésére is áll amellett, hogy ki-

A

sebb konferenciák, előadások színhelyeként is funkcionálhat. Azon-

tó még a Százszorszép Gyermekház, az SZBK

ban a rendelkezésre álló infrastruktúrának egy különleges eleme is

disszeminációs laboratóriuma, illetve az Informa-

akad. A Screean Wall – azaz Képernyőfal – óriási, száz négyzetmé-

tikatörténeti Kiállítás.

teres felületét három – csúcstechnológiát képviselő – projektor ve-
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Szent-Györgyi

Albert

Agórában

találha-

Az Informatórium a disszeminációs tér megnevezést viseli.

H
A
N
G
S

megtekinthető és szintén kipróbálható

A DISSZEMINÁCIÓ
FOGALMA

az emeleten, amely az intelligens min-

A disszemináció a projektek eredményeinek terjesztése annak

taotthonnak ad helyet a következő év-

érdekében, hogy a projekt által kiváltott hatás és ezáltal a pro-

től. Itt egy hipermodern „lakás” készül,

jekt megvalósítására fordított források hasznosulása a lehető

amelyet a televíziótól a mosogatógépig

legnagyobb lehessen. Magában foglalja mind a projektek során

minden eszközzel felszerelnek. A kiváló

megszületett termékek (új képzések, tantervek, tananyagok,

technológiával, innovatív funkciókkal és

taneszközök stb.), mind a projektmegvalósítás tapasztalatainak

ultramodern

rendelkező

(projektmenedzsment, együttműködés, módszertan stb.) átadá-

sütők, mikrohullámú sütők, főzőlapok,

sát. A hazai szakirodalomban egyelőre nem született olyan ma-

párelszívók, mosogatógépek, hűtőszekré-

gyar szakkifejezés, amely kellő pontossággal adná vissza a jelen-

Ennek továbbfejlesztett változata lesz

megjelenéssel

nyek és fagyasztók futurisztikus konyhai

Ú

környezetet teremtenek majd. Az intelligens konyha alkalmas lesz gasztronómiai

tését, így az angolból átvett szó látszik meggyökeresedni.
Forrás: Tordai Péter: Az eredmények terjesztése a strukturális alapok esetében

L

bemutatók megtartására is. S mivel bérelhető számítógépes egységek és intelligens

Y

tárgyaló egyaránt tartozik az egységhez,

– Ugyanakkor a szegedi egyetem művészeti vonalát is be tudjuk

az ott dolgozók-tanulók akár kávét is fő-

mutatni teljesen új körülmények között: rendhagyó, belvárosi, hyper

zethetnek a konyhai robottal.

galériában szintén gondolkodhatnak az érintett tanszékcsoportok.
Itt olyan művészeti performance-okat, vetített tárlatokat tudunk

Disszeminációs tér: videokonferenciától a performance-okig

megvalósítani, amelyek nemhogy a városban, de az országban is

Az Informatórium az egyetem verseny-

ket Rózsa Péter. – Mi a közművelődés univerzumában egy előretolt

helyzetét is javítja, hiszen ez egy magas

helyőrségként képviseljük a Szegedi Tudományegyetem projektjeit

színvonalú

– összegezte az Informatórium szerepét a szakember.

infrastruktúrával

egyedülállóak – vázolta az intézményben rejlő további lehetősége-

felszerelt

kommunikációs tér, ami – közművelődési
funkciót újraértelmezve – a lehető legjob-

Kiss Tímea

ban kívánja támogatni az itt zajló információcsere hatékonyságát. Az Intelligens

Az Informatóriumot a legmodernebb eszközökkel szerelték fel.

tárgyalót például intelligens kamerákkal
és high-tech hangrendszerrel szerelték fel,
így videokonferenciák ideális helyszínéül
szolgálhat. Ezt biztosítja a legmodernebb
hardver és szoftver is, amely segítségével
a világ bármely pontjával összeköthető az
egység, ahol a cambridge-itől a sanghaji
egyetemig „összedughatják” benne fejüket a kutatók vagy a hallgatók, megfelelő
hátteret biztosítva az SZTE-n folyó szakmai
munkához is. – Amellett, hogy laborként
működik az Informatórium, egyfajta kommunikációs eszközként is felfogható – sorolta tovább a menedzser az egység rendeltetéseit.
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Minden listán a legjobbak között

Y
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tos szempont volt a friss diplomásoknak
a munkaerőpiacon való érvényesülése, va-

S
N

G

Számos nemzetközi és hazai felmérés rangsorolja a legkülönbözőbb
szempontok szerint a felsőoktatási intézményeket, ám egy közös van
bennük: a fővárosi egyetemek mellett – egyetlen vidéki universitasként – a
Szegedi Tudományegyetem mindegyiken ott van a legjobbak között!

Ú

L

Az SZTE az első számú vidéki képzőhely

egyetemeken folyó munkáról. Hangsúlyo-

A

lamint a munkaadók véleménye a vizsgált

művek hivatkozási számát, a magyar és a
külföldi hallgatóknak az oktatók számá-

H

san számításba vették még a tudományos

hoz viszonyított arányát – ismertette a
nagyszerű eredményeket a professzor.
Az ősszel nyilvánosságra hozott, immár
hagyományosnak számító hazai felmérések mindegyikében remekül szerepelt

A diák-tanár arány is kiemelkedően jó Szegeden.

az SZTE, mely tartja helyét a közvetlen
A felsőoktatási intézmények közötti egyre kiélezettebb versengés-

élmezőnyben. A Heti Válasz hetilap és a

ben, a globalizálódó piacon a Szegedi Tudományegyetemnek egyre

CEMI (Central European Management

inkább a nemzetközi porondon kell bizonyítani versenyképességét

Intelligence) összeállítása különböző, az

– hangzott el az elmúlt években számos alkalommal. Rácz Béla ál-

oktatás színvonalát, valamint a diákok

talános rektorhelyettes magazinunknak mindezt úgy kommentálta:

preferenciáit tükröző, nyilvánosan elér-

a jövő útja egyértelműen a nemzetközi színvonalat elérő oktató- és

A hallgatók döntő többsége színvonalasnak tartja
az SZTE-n folyó oktatást.

kutatómunka, éppen ezért ennek megvalósítására összpontosítja
erejét az SZTE vezetése.
– A világ egyetemeinek 2003 óta összeállított sanghaji ranglistáján
(Academic Ranking of World Universities) – a hazai felsőoktatási intézmények közül – az Eötvös Loránd Tudományegyetem mellett csak
és kizárólag a Szegedi Tudományegyetem szerepel folyamatosan a
legjobb ötszázban. Itt az oktatók és az egykori hallgatók szakmai elismertségét, a publikációk számát és idézési gyakoriságát értékelik.
Az internetes láthatóságot vizsgáló úgynevezett Webometrics-listán
is a legjobb ötszáz közé került a Szegedi Tudományegyetem – a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, illetve az
ELTE-vel együtt. A világ legkiválóbb 501-550 egyeteme közé helyezte az SZTE-t a brit Quacquarelli Symonds (QS) cég friss rangsorában
(QS World University Rankings), ahol a szegedi a legjobb magyarországi egyetem. Több képzési terület teljesítményét vizsgálták, fon-
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H

hető statisztikai adatok (diák-tanár arány,
oktatói

összetétel,

OTDK-eredmények,

jelentkezési preferencia) alapján készült.

A

Kiemelt szerepet kap benne emellett az
egyes felsőoktatási intézmények munka-

N

erő-piaci megítélése is, amit a potenciális
foglalkoztatók és a munkaerő-közvetítő

G

cégek véleménye reprezentál. Az orvosi területen a négy nagy magyarországi
képzőhely összevetésében kiderült, hogy

S

az SZTE-n (az Általános Orvostudományi
Karon) a legkedvezőbb a diák-tanár arány,

Ú

azaz az egész országban itt a legszemélyesebb a képzés! Az informatikai szakok

L

rangsorában 19 képzőhelyet hasonlítottak
össze, s az SZTE (annak Természettudo-

Y

mányi és Informatikai Kara) a rendkívül
előkelő második helyet szerezte meg a

Fotók: Gémes Sándor

21. századi színvonalú infrastruktúra
segíti a képzést.

Műegyetem mögött, s 95 százalékos értékkel itt a legmagasabb a tudományos
fokozattal bíró oktatók aránya. A jogi ka-

mányi Kara).

rok rangsorában (8 intézményt vizsgálva)

Az egyik legteljesebb és legelismertebb magyarországi felmérés

az ELTE-től és a Pázmány Péter Katolikus

(mely a HVG Diploma 2013 különszámában olvasható) pedig olyan

Egyetemtől alig lemaradva a képzeletbeli

statisztikai adatok alapján készült, melyek a minőséget helyezik

dobogó harmadik helyére került országos

előtérbe, így az alapvető szempontok között a minősített oktatók

viszonylatban az SZTE (Állam- és Jogtudo-

száma és aránya, valamint a hallgatók jelentkezési és pontszámadatai, illetve középiskolai tanulmányi versenyeredményei szerepeltek.
A HVG-kiadvány képzési területenként és szakonként rangsorolja

ELÉGEDETT
HALLGATÓK
Kiválóak

a

Szegedi

az intézményeket az oktatók és a hallgatók kiválósága alapján, de
közzéteszi a hazai egyetemek és főiskolák karainak abszolút rangsorát is.
Az – először hibásan megjelent, később korrigált – egyetemi rang-

Tudományegyetem

sorban az SZTE az ELTE mögött a második helyen áll az oktatói és

mutatói a trendence Graduate Barometer

a hallgatói minőséget tekintve, legjobb vidéki képzőhelyként. Az

vizsgálata, Európa legnagyobb felmérése

országos összesített kari listán – melyet évek óta az ELTE Bölcsé-

szerint is: a hallgatók döntő többségükben

szettudományi Kar vezet – a kiemelkedő negyedik helyezést sze-

elégedettek az intézménnyel. Az SZTE-re a

rezte meg az SZTE Általános Orvostudományi Kar, de nagyszerűnek

válaszadók 87,3 százaléka szerint jellemző

nevezhető az SZTE Bölcsészettudományi Kar tizenkettedik, az SZTE

a színvonalas oktatás, 96,7 százalék szerint

Természettudományi és Informatikai Kar huszonharmadik, az SZTE

elismert az intézmény, 86,5 százalék szerint

Gyógyszerésztudományi Kar harmincegyedik, illetve az SZTE Állam-

a munkáltatók között is rendkívül jó a híre.

és Jogtudományi Kar negyvenkettedik pozíciója is e viszonylatban.

A megkérdezettek 2010 óta egyre nagyobb

Mindemellett az SZTE rengeteg képzése ért el dobogós helyezést a

százalékban

különböző szakok ranglistáján.

elégedettek

intézményük

munkáltatók általi elismertségével, és ez az

Pintér M. Lajos

adat jóval a magyarországi, sőt, az európai
átlag felett van, s hasonlót mutat az oktatási színvonal graﬁkonja is.
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Miért fut félmaratont Majó Zoltán? A Szegedi Tudományegyetem gazdasági
és műszaki főigazgatójától nem csak ezt kérdeztük. Megbízatási ciklusa
félidejéhez érve arra is választ vártunk: miért ragaszkodik az oktatáshoz, és
hogyan lehet a gazdasági megszorítás okozta hátrányból előnyt kovácsolni?

L

Beszélgetés Majó Zoltánnal

P

A

D

A hosszútávfutó főigazgató
nagyprojektjei

I

S

K

– A Majó Zoltán nevéhez kötődő, most záruló Tudássétány
projekt egyik részlete, a Dóm
téri felújított egyetemi épületek
átadási ünnepségén derült ki,
hogy eredendően matematikaﬁzika szakos hallgatóként került
Szegedre. Azóta befutott pályája: modell?

S

– Mivel a közgazdaságtan nagyon sokszor épít matematikai és természettudo-

É

mányos ismeretekre, a magam részéről
úgy éltem meg, hogy „szerves fejlődéssel” kerültem a szegedi gazdaságtudo-

egyik fejezeteként.

nagyvárosba – Szegedre, Budapestre –, addig a mai ﬁatalok mentá-

– Az ilyen inspiráló különbségek miatt ragaszkodik ahhoz, hogy főigazgatói munkája mellett is oktathasson?

– „Nagyprojektek” cím alatt kézzel
írt felsorolás olvasható egy táblán
a főigazgatói dolgozószobájában.
Hány ilyen tábla készült már?

– Feltöltődöm a diákok között. Továbbra is nagyon szeretek taní-

– Félévente újítom a listát. Tavasszal más

tani! Szívügyem a távoktatás, amit megszervezhettem és máig

feladatok szerepeltek a felsorolásban.

irányítok az SZTE Gazdaságtudományi Karán. Bár az oktatással

„Kipipálhattam” például az intézmény

párban járó kutatáshoz szükséges időt mostanában nem tudom a

szervezeti életében fontos munka teljesí-

heti munkarendembe beszorítani, de arra büszke vagyok, hogy a

tését: a beszerzési folyamatok átalakítá-

főigazgatóságom első szakaszában a közvetlen szakmám, az em-

sát, melynek eredményeként ma minden

beri erőforrás-gazdálkodás, s azon belül is az elektronikus erőfor-

beszerzésünk nyilvánosan látható az SZTE

rás-gazdálkodás témakörében írt könyvfejezet 2012-re megjelent a

honlapján, s ezzel példát mutattunk más

lis térképén már Európa a cél, vagyis más léptékben gondolkodnak.
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R

pasztalatuk. Míg én abból a kis faluból, ahol születtem, elvágytam a

D

CompLex Kiadó által gondozott kötet

E

rendszerváltás-élményük, de van uniós ta-

T

rsaságában.
Gábor rektor tá

A

90-es évek után születtek, így nekik nincs

bra) Szabó
Majó Zoltán (job

K

másik generációhoz tartoznak, hiszen a

A

mányi karra. Ám a tanítványok már egy

K
A

régi problémákat, mint például a raktározás vagy a – korábban 3-4

emelt projektként említhetem a gazdasági

kenyereskosárnyi számlát „termelő”, mintegy 20 ezer témaszám-

és műszaki főigazgatóság fölépítését és

ból álló „alszámlarendszerként” fölépülő – számviteli rendszerünk

internetes megjelenését, ami ég és föld

ügyvitelét elektronizáltuk. E hatékonysági lépéseket várta el tőlünk

2010-hez képest!

a kormány.

– Vagyis sikereket is el lehet érni az
újabb és újabb gazdasági megszorítások közepette – lehet „gúzsba
kötve táncolni”?

– Az eredményes vezetői teljesítményhez jó munkatársak is szükségesek. Kikre támaszkodik az SZTE műszaki
és gazdasági főigazgatója?

– Igen. „Csárdást” járni: „egyet előre,

vezetünk két „fontos embere” közül az egyik a főmérnök: Rovó

kettőt vissza”… De komolyra fordítva:

István régóta meghatározó szereplője a szegedi egyetem életének.

a megszorításoktól függetlenül is több

A munkám másik meghatározó személyisége a gazdasági helyet-

olyan program indult az egyetemen, ami

tesem, Tácsi Ildikó. Mindketten emberfeletti munkát végeztek az

növelte a hatékonyságot. Így például az

elmúlt évben. Külső támogatottságomban a legfontosabbnak azt

épületgazdálkodás, ami az üzemeltetés-

tartom, hogy Szabó Gábor rektor úrral rendkívül jó a munkakap-

ben és az energiafelhasználásban hozott

csolatunk és a munkamegosztásunk is, így aztán a ciklusunk felé-

javulást. Beruházási programjaink ered-

nél járva elmondhatom, hogy – bár véleménykülönbségek adódtak

ményeként az ország legnagyobb telje-

köztünk – érdemi vitánk nem volt. Ebben szerepet játszik a rektori

sítményű naperőműrendszere működik

kabinet vezetője, Braxmair Zsóﬁa is, aki harmonikussá tette a két

majd heteken belül a szegedi egyetemen,

egyetemi centrum közti együttműködést: az intézmény jobb és bal

mert minden lehetséges épületünk tetejét

lábaként haladunk előre.

T

nagy egyetemeknek. Mára teljesített ki-

E
D

– Elsősorban a helyetteseimre és az irodavezetőimre. Munkaszer-

R
A
É
S

befedtük – hálózatosan – napelemekkel.

– Az új esztendőben milyen feladatok kerülnek a főigazgató „nagyprojektjeinek” élére?

Nagyon büszke vagyok arra is, hogy olyan

I
Fotók: Gémes Sándor

– A klinikai megaberuházás, amit le kell zárnunk egy óriási volume-

S

Majó Zoltán kiáll
a zöld egyetem koncepció
továbbvitele mellett.

nű költözéssel és egy 265 ágyas magkórház beindításával. Tovább
kell vinnünk a zöld egyetem koncepciót is, mert újabb innovációs
fejlesztés előtt állunk. A táblámra kerül, hogy az egyetem gazdál-

K

kodási rendszerét újratendereztessük. Ha pedig az egyetemi költségvetést nézem, akkor azt mondhatom: aki azt hitte, az idei év a

O

legnehezebb, az tévedett, mert 2013 kihívása egy olyan óriási mértékű forráskivonás, amelynek az ellensúlyozására tehető lépések

L

egyelőre nem láthatóak teljes körűen.

A

– Mit tesz azért, hogy ilyen körülmények között mégis
derűs ember maradhasson?
– Futok! No, nem a problémák elől, hanem a sikerélményért. A reg-

P

geli és esti futóedzéseimmel mára elértem, hogy félmaratoni távon
veszek részt versenyeken. Édesapám mondta nekem, hogy mindig

A

kellenek olyan sikerek, amelyek „kézzelfoghatóak”. Számomra a
futás ilyen: ha a rám váró havi átlag 100 kilométerből legyűröm a

D

6-8 kilométeremet, az siker, és ez a következő naphoz erőt ad!

Újszászi Ilona
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zásával (például attoszekundumos fény-

T
A
T

A két és fél éves uniós projekt nemcsak az SZTE versenyképességét növelte a
hazai, illetve nemzetközi oktatási, tudományos életben, de számos területen
a gyakorlati hasznosítás reményével kecsegtető alapkutatási eredményeket is
hozott.

U

Hárommilliárd forintból valósult meg az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági
Központ

Á

S

Az ELI-től a biogázerőműig

rendszerek kvantumos viselkedését erős
lézertérben,

az

ELI

megvalósításának

2016-17-re tervezett második fázisához
csatlakozva nagy intenzitású, rövid impulzusú k+f lézererősítőkkel kísérleteztek, de
nagy hangsúlyt fektettek a lézerek és másodlagos fényforrások orvosi alkalmazásaira is – árulta el lapunknak Osvay Károly
tanszékvezető egyetemi docens.
A Fülöp Ferenc akadémikus által vezetett
kémia, anyatudomány gyógyszerkutatás
Z. Karvalics László mutatja be elért eredményeiket
a Kutatóegyetemi Kiválósági Központ zárórendezvényén.

alprogram szintén több nagy témára koncentrált. – Hatóanyag-felfedezési módszerekkel, farmakológiai alapkutatások-

A Szegedi Tudományegyetemen folyó alapkutatások interdiszcipli-

kal, modern gyógyszerbeviteli formákkal,

náris jellegének erősítésére törekedve közös kutatócsoportokat hoz-

anyagtudományi

tak létre a karok és az intézetek a Kutatóegyetemi Kiválósági Köz-

kérdésekkel, a gyógyhatású fémkomple-

pont (KKK) keretében, ahol öt nagy alprogramba szerveződve folyt

xekben rejlő lehetőségekkel, környezeti

a tudományos munka. A 2010. július 1-jétől 2012. november 30-áig

kémiai problémákkal és klinikai gyógy-

tartó (95 százalékos uniós támogatási intenzitású, több mint 3 mil-

szerkutatásokkal egyaránt foglalkoztunk.

liárd forint összköltségvetésű) KKK-projekt a „Harmadik Generációs

Az elért eredményeik is tanúsítják, hogy

Egyetem” koncepció mentén növelte az SZTE hazai és nemzetközi

Szeged az SZTE és az MTA Szegedi Bioló-

kutatás-fejlesztési, oktatási-tudományos és üzleti versenyképessé-

giai Kutatóközpont potenciálja révén szin-

gét.

te determinált a gyógyszerkutatásra és az

és

nanotechnológiai

anyagtudományra – emelte ki.

A gyógyszerkutatás központja
zá kívántak járulni az ELI lézerközpont sikeres felépítéséhez, valamint

Küzdelem a globális klímaváltozás
ellen

az ELI lézerhez kapcsolódó alkalmazásokat fejlesztettek. – A szuper-

A molekuláris biológia, genetika, orvostu-

lézert érintő diagnosztikai módszerek kutatása, új diagnosztikumok

domány részben a molekuláris biológiai és

kifejlesztése mellett foglalkoztak még a lézerimpulzusok alkalma-

genetikai kutatások, betegségek (például:

A szuperlézer témakörében érintett szakemberek kutatásaikkal hoz-
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K

forrást fejlesztettek), vizsgálták atomi

K

pikkelysömör vagy hipertónia) mellett a
neuropszichiátriai zavarok (szkizofrénia,
epilepszia, depresszió) kutatására, vala-

U

mint a neurodegenerációs betegségek
(Alzheimer-, Parkinson-, Huntington-kór)

T

terápiás lehetőségeire összpontosítottak.
– Azt kívántuk feltárni, hogyan játszód-

A

nak le az egyes betegségek molekuláris

Az SZTE KKK kutatásaiban számos fiatal,
hallgató és doktorandusz is részt vett.

szinten, hogy aztán célzottan lehessen

T

azokat gyógyítani. A neurodegenerációs

Á
S

betegségeket illetően azt az új eredményt

lás területéről. – Jelentős eredményeket felmutató jogász szellemi

is felhasználtuk, hogy a háttérben az ideg-

tulajdon kutatócsoport jött létre az SZTE-n, az információtörténe-

sejtről idegsejtre ugráló, a neuronokat el-

lem és az infograﬁka területén ugyancsak a szegedi egyetem ku-

pusztító toxikus fehérje áll. A folyamatban

tatói indították útjára a tudományos diskurzust. Nagyszabású inf-

lévő gyógyszerfejlesztések ennek megál-

rastrukturális fejlesztések is megvalósultak, így például digitalizáló

lítását célozzák – számolt be a reményt

csúcsberendezést szereztek be, mellyel az SZTE Klebelsberg Könyv-

keltő hírről Penke Botond akadémikus, az

tár mintegy 350 ezer oldalnyi anyagot feldolgozó három új digitális

alprogram vezetője.

adatbázist állított össze, de mobilalkalmazási labor és szociológiai

A környezettudomány, energetika terüle-

kutatólabor is megnyitotta kapuit – ismertette Z. Karvalics László

ten egyrészt a klímaváltozással, másrészt

tanszékvezető egyetemi docens.

a szennyezések ártalmatlanításával ösz-

Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/

szefüggő kutatások zajlottak, ezek mellett

KONV-2010-0005, Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása

kiemelt ﬁgyelmet fordítottak a megújuló

a Szegedi Tudományegyetemen című pályázat részeként, az Európai

energiákkal

Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társﬁnanszírozásával

kapcsolatos

fejlesztésekre.

– Az SZTE szakemberei megállapították,

valósult meg.

hogy a globális klímaváltozás hatására

Pintér M. Lajos

– ha nem sikerül változtatni a folyamatokon – Magyarországon 2070 és 2100
között súlyos problémákat fog okozni az
elsivatagosodás, a talajvízkészlet csökkenése. Központi helyet kapott mun-

Fotók: Gémes Sándor

Dékány Imre, a SZAB elnöke,
Penke Botond, Osvay Károly és Kovács Kornél
alprogramvezetőkkel a projektzáró sajtótájékoztatón.

kánkban a szerves hulladékból történő
biogáztermelés is, az universitas szerepet
vállalt a Sándorfalva határában működő
biogázfermentor-üzem létrehozásában és
üzemeltetésében – tudta meg a Szegedi
Egyetem Magazin Kovács Kornél tanszékvezető egyetemi tanáról.

Új digitális adatbázisok születtek
Az információs társadalom alprogram
mintegy 300 különböző kutatási témát
fogott össze a gazdaság, a jog, az informatika, a matematika, a társadalom- és
bölcsészettudomány, valamint a digitalizá-
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„Bizony számok az emberek is… / … Adódjatok össze, / Hogy rop-

szöntőjében egyebek közt ezt mondta:

pant módon felnövekedvén, / Az Istent is, aki végtelenség, / Vala-

„Az egyetem: universitas. Nemcsak a tu-

hogyan megközelítsétek.” József Attilának A számokról című versét

dományok egyetemességét jelenti, hanem

választotta jelmondatul Péter László, mikor másodéves bölcsészként

azt is, hogy benne a diákság és a tanárság

szerkesztette az Egyetemi Élet című lapot. Az 1946 szeptemberében

egyetemben dolgoznak, együttesen. E

jelentkező, egyetlen lapszámot megélt újságról az egykori szerkesz-

kettő teszi az egyetemet…”

tő és vezércikkíró, a ma nyugállományú egyetemi tanár, Péter László

R
Ú
T
K

U

90 éve 1922-ben jelent meg az első szegedi egyetemi újság, 2013-ban
lesz 60 éve, hogy napvilágot látott a Szegedi Egyetem. Az évfordulós
leltárkészítésben már fölvillantottuk: Szent-Györgyi Albert miként
kapcsolódott a diáksajtóhoz, majd az első egyetemi lapot tettük nagyító alá,
azután a kultúraközvetítő kezdeményezésekre irányítottuk a reﬂektorfényt, és
művelődéstörténeti adalékokkal szolgáltunk. Most az egyetlen számot megélt
Egyetemi Élet kerül középpontba.

L

Egyetlen számot élt az Egyetemi Élet

A

SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

Újszászi Ilona

elárulja: „utánozták”, mert a Szegedi Híd folytatásaként képzelték
el az újságjukat. Mint ahogy a mögöttük álló Szegedi Egyetemi és

1946 őszén a Szegedi Egyetemi és Főiskolai Ifjúság
saját lapot akart. Ez lett az Egyetemi Élet – mesél
az egyetlen számot megélt diáklapról az egykori főszerkesztő, Péter László, az SZTE professor
emeritusa, magyar irodalomtörténész. (A szerző
felvétele)

Főiskolai Ifjúság (SZEFI) is a Szent-Györgyi Albert által támogatott
Szegedi Egyetemi Ifjúság (SZEI) utódjának tartotta magát. Végül a
SZEFIT és az Egyetemi Életet is elsöpörte egy jobboldali hullám.
– Még az Egyetemi Élet külalakjával is a Szegedi Hidat követtük.
A lapfej kliséjét az a Nagy László készítette, akit elsőként sikerült
érettségi nélkül fölvétetnünk a szegedi egyetemre, és aki tehetségét bizonyítva a gödöllői egyetemen lett a mezőgazdasági jog professzora. Újságíróként dolgozott már akkor a Délmagyarországnál
Lőkös Zoltán, aki a SZEFI főtitkáraként írt cikket Az Értől az óceánig
címmel diákmozgalmunk fejlődéséről – idézte föl két neves egyetemi társának emlékét a professzor.
– Az Ablaka Nyomdában – a Kálvária és a Jósika utca sarkán, a pincében – készült az Egyetemi Élet: magam is ott bábáskodtam korrektúrával, tördeléssel – mondja. – A rektort, Tóth Lászlót kértem föl
vezércikkre. A belső publicisztikát én írtam a diákegységről, amelybe
mi már a főiskolásokat is beleértettük – lapoz bele egykori újságjába
Péter László.
– Fórum címmel csak a fővárosban jelent meg egyetemistáknak szóló újság. Mi is írtunk oda, de saját lapot akartunk! – hangsúlyozza.
Jó apropót szolgált erre a SZEFI 1946 májusában Szegeden tartott
országos értekezlete, melyről részletesen beszámol az Egyetemi Élet.
A tudósítás szerint a SZEFI szegedi elnöke, Péter László – a Keresztury
Dezső kultuszminisztert és Tóth László rektort üdvözlő –a pohárkö-
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Hallgatóként felfedezni a világot
Tizenöt éve működik az AIESEC szegedi bizottsága

A
L
L

Új kultúrák, külföldi tapasztalat, nyelvtanulás – dióhéjban ezt kínálja az
AIESEC nemzetközi szervezet, mely a világ 113 országában több mint 50 ezer
tagot számlál.

Ó

Az AIESEC (Association internationale
des étudiants en sciences économiques
et commerciales) segítségével a hallgatók

Z

nemzetközi gyakorlatokon vehetnek részt,
és szervezeti tagsággal is számos tapasz-

Ó

talatot szerezhetnek. A gyakorlat lehet
önkéntes (6-12 hetes) vagy szakmai (féltől
másfél évig). A szervezeti tagság is vonzó,
melynek révén az AIESEC marketing-, HRvagy sales-tevékenységeiben vehet részt
a jelentkező – magyarázta Vigh Dóra, a

Vigyázz, kész, AIESEC: több mint száztíz országban működik a
nemzetközi szervezet.

szervezet szegedi bizottságának elnöke. A
helyi bizottság tizenöt éve, 1997-ben alakult, jelenleg ötvenfős tagsággal működik.

níthatnak iskolákban, óvodákban vagy akár táborokban is. A Start

A munka alapegysége a csapat, a nemzet-

Your Career pedig egy szakmai gyakorlati lehetőség, melynek ke-

közi gyakorlatok szervezése is így zajlik.

retében lehetőség van marketinggel, humánerőforrással vagy akár
informatikával foglalkozó cégeknél is elhelyezkedni.

Önként vagy dalolva
Önkéntes gyakorlatra olyan középiskolá-

Töltsd ki, és csomagolj!

sokat és egyetemista hallgatókat várnak,

Hogy is megy egy gyakorlatra való jelentkezés? Első lépésként ki

akik szeretnének új kultúrákat és embe-

kell tölteni egy online jelentkezési lapot, majd egy szelekciós fo-

reket megismerni, nyitottak a világra, és

lyamatban kiszűrik, ki alkalmas a gyakorlatra. A gyakornokjelöltek

legalább középfokú angoltudással rendel-

kapnak egy AIESEC-es tagot, aki segít nekik a megfelelő gyakorlati

keznek. A hosszabb időtartamú szakmai

hely megkeresésében a szervezet internetes adatbázisán keresztül.

gyakorlatokra harmadéves vagy mester-

Az önkéntes (ﬁzetés nélküli) gyakorlatok esetében biztosított a kül-

szakos diákokat keresnek, akik hajlandóak

földi szállás és ellátás. A gyakornokok iskolákban taníthatnak angol

legalább fél évig külföldön dolgozni egy

nyelvet, nyári tábort tarthatnak, vagy non-proﬁt szervezetekben

cégnél, két idegen nyelvet is jól ismernek,

dolgozhatnak. A szakmai gyakorlatok esetében a hallgató egy cég-

és már rendelkeznek munkatapasztalattal.

nél dolgozik, ahol ﬁzetést kap, ebből kell fedeznie a szállásának és

Ha valaki a szervezeti tagságban gondol-

ellátásának költségeit, de természetesen ebben is sokat segítenek

kodik, ahhoz szintén szükséges az angol

az adott ország AIESEC-esei.

és a lelkes hozzáállás.
A szervezet számos programot gondoz,

Itthon kamatoztatni

mint például a The Experience önkéntes

– A velünk kiutazó hallgatóktól általában azt halljuk a gyakorlatuk

program, melynek segítségével a középis-

végén, hogy az élmény teljesen megváltoztatta és bővítette a világ-

kolás vagy egyetemista „kiküldöttek” ta-

látásukat. Rengeteg tapasztalattal gazdagodtak, és sok dolgot ta-
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másik egyetemista Németországban gyakornokoskodott a Mielénél HR-esként, és

Ó
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három hónapja, egy nagy, modern épület-

Z

úgy tért haza, hogy ez volt élete legjobb
ben dolgozott, és igazán komoly feladato-

Ó

kat bíztak rá.
szándékolatlanul hozzájárulnak-e a ﬁata-

L

Arra a kérdésre, hogy vajon a programok

a gyakorlatok mindig egy meghatározott
kezdő és záró időponttal zajlanak, tehát

támogatjuk a külföldi tapasztalatszerzést,

Vigh Dóra. Nincs hiány sikertörténetből: az egyik hallgató például

de egy időben azt is, hogy a kint szerzett

első gyakorlatát Moszkvában töltötte önkéntesként, ezután belé-

tudást és élményt itthon is kamatoztatni

pett a szervezetbe tagnak, ahol másoknak segített külföldre kijut-

tudják – összegzett a helyi bizottság elnö-

ni. Majd újra részt vett egy önkéntes programban Kazahsztánban,

ke.

ahol gyerekekkel foglalkozott egy táborban. Annyira jó élmény volt

Arany Mihály

a gyakorlat, hogy harmadjára egy szakmai programra is jelentkezett,
ismét Kazahsztánba, ahol ezúttal nyelvtanárként fog dolgozni. Egy

Külföldi gyakorlaton az AIESEC-kel: a rendezvényen a külföldi előadók mellett
két hallgató is beszámolt élményeiről, akik a szervezettel vettek részt gyakorlaton
Szlovákiában, illetve Indiában. Az est során a külföldiek nemzeti ételeit is meg lehetett kóstolni.
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T

nultak az adott országról, kultúráról és önmagukról is – magyarázta

A

aki kimegy az AIESEC-kel külföldre, annak
vissza is kell jönnie. – Ezzel természetesen

Fotók: Gémes Sándor

L

lok elvándorlásához, Vigh Dóra elmondta,
November 22-én az AIESEC helyi bizottsága által szervezett International
Café rendezvény keretében négy külföldi előadó mesélt utazásairól és
hazájáról, így Tunéziával, Kolumbiával, Olaszországgal és Svájccal
ismerkedhettek meg az érdeklődők.

K

Szegeden is hódít a cheerleading
Egyéves az SZTE EHÖK SE szurkolócsapata

O
R
N

Tavaly novemberben alakult meg a Szegedi Tudományegyetem EHÖK SE
szurkolócsapata Debreceni Vanda vezetésével. Kezdetben nyolcan-kilencen
voltak, mára azonban húsz csinos lány kiáltja egyszerre pomponnal a
kezében, hogy „Hajrá, SZTE!”.

E
R

A cheerleading, vagyis a szurkolás az Ame-

a szurkolók 97 százalékát. A cheerleading Európában és Ázsiában

rikai Egyesült Államokban született a tánc,

csak az 1990-es években vált ismertté.

a torna és az akrobatika elemeinek ötvö-

A Szegedi Tudományegyetem hölgykoszorúja tavaly novemberben

zetéből, a 19. században. Ekkor alakultak

alakult, és mindössze hat hónapja edzett közösen, amikor hazánk-

az első, kizárólag férﬁakból álló szurko-

ban megrendezték az I. Országos Cheerleader Fesztivált, melyre 15

lócsapatok. A nők egészen az 1920-as

csapat látogatott el. A barátságos versenyben, ahol a részt vevő

évekig nem űzhették ezt a tevékenységet,

együttesek szimpátia alapján szavazhattak egymásra, az SZTE EHÖK

mára azonban a gyengébb nem teszi ki

SE csapata az előkelő második helyen végzett. Azóta többször is látA szurkolólányok produkcióját számos egyetemi rendezvényen megcsodálhatjuk.

22

W W W . U - S Z E G E D . H U

hattuk őket fellépni különböző rendezvényeken, például egyetemi

2013-tól melyik csapat versenyezhet majd

sportnapokon, egészségnapokon, az Állam- és Jogtudományi Kar

az arany, ezüst és bronz kategóriákban.

tanévnyitó fesztiválján és az EFOTT-on is.

Az egyetemi csapat támogatókat keres

Idén szeptemberben pontosan egy tucat új lány csatlakozott a csa-

a versenyzéshez szükséges felszerelések

pathoz, ami a sportág népszerűségét mutatja az egyetemen. Ezek-

beszerzésére, minden segítséget szívesen

ben a hetekben készül az új koreográﬁa Debreceni Vanda vezetésé-

fogadnak.

vel, amivel már nemcsak bemutatókon, hanem a Magyar Amerikai

Vrazsovits Rita

Football Szövetség Cheerleading Bizottsága által szervezett versenyeken is indulnak majd. Az első bajnokságot lapzártánkat követően, december 2-án Budapesten rendezték, ahol kiderült, hogy
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