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Keress bennünket a Facebook-on és az Iwiwen is!
Kapcsolat: info@sztealmamater.hu
Honlapunkon programajánlók, hírek,
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„Világ-egyetem”
Kitárt kapukkal külföld felé fordul az SZTE

Ó
K
U

A Szegedi Tudományegyetem vezetése stratégiai kérdésként kezeli a külföldi
hallgatók Szegedre vonzását. Kik tanulnak itt, kiket várnak még, és miért
választanák éppen a Tisza-parti universitast?

S
Z

A változó felsőoktatási keretszámok, a de-

Cél: Ázsia és Dél-Amerika

mográﬁai csökkenés, valamint az országos

Az itt végzett, később nagy karriert befutott vezetők jó kapcsolat-

felsőoktatási túlkínálat is arra sarkallják az

építők lehetnek, felkészült tanárok és jól felszerelt egyetem hírét vi-

egyetemet, hogy kiemelten tájékozódjon

szik hazájukba. Az SZTE Alma Mater nemzetközi szinten is próbálja

a külföldi hallgatók irányába – magya-

összefogni a korábbi hallgatókat. A Hungarológia és Közép-Európa

rázta lapunknak Pál József nemzetközi és

Tanulmányok Nemzetközi Oktatási Központ angol nyelvű képzése-

közkapcsolati rektorhelyettes. Hozzátette:

ivel várja a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődőket, népszerűek

történelmi feladatunk is az itt lévő szellemi

nyári iskoláik is.

értékeket más országok, kiemelten a fej-

A hallgatók toborzásával foglalkozó cégek mellett az egyetem nem-

letlenebb világ felé is közvetíteni.

zetközi oktatási vásárokat, diplomáciai csatornákat használ fel a
kapcsolatépítéshez – utóbbit jól mutatja a szegedi Konfuciusz Intézet eddigi sikertörténete.

Más kultúrák követei is a Szegeden
Erasmus-ösztöndíjjal tanuló hallgatók.

Az SZTE most az ázsiai és a dél-amerikai térség, főként Kína, India
és Brazília irányába tájékozódik – a brazil állam 70 ezer diáknak kínál európai ösztöndíjat. A Sanghaji Politikatudományi és Jogi Egyetemmel (SHUPL) a szegedi universitas hosszú távú együttműködést
tervez, ennek első állomásaként szeptembertől 10 kínai diák egy
szemeszterre a jogi karra érkezik a Kapu csereprogram keretében.
– Bizonyos szakok az ország adottságai vagy éppen egyetempolitikai tényezők miatt népszerűek (például Németországban numerus clausus van érvényben az orvosképzésben) – tudtuk meg Pál
Józseftől. Jelenleg 1200–1300 külföldi tanul az SZTE-n, ők teljes, a
magyar önköltséges képzési összeget meghaladó tandíjat ﬁzetnek.
Népszerűek az Erasmus-ösztöndíjak, melyek általában egy szemeszterre szólnak. A 2012/13-as tanév első szemeszterére 15 ország 65
városa 78 egyetemének 164 Erasmus-ösztöndíjas diákja érkezett, a
legtöbben Törökországból, Spanyolországból és Olaszországból. A
külföldi diákok kedvenc találkozási és tanulási helyévé vált az SZTE
TIK.

Szegedi minőség
Az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) az idegen nyelvű képzésnek több évtizedes hagyománya van. Japántól Izraelig, Norvégiától Nigériáig, Szaúd-Arábiától az USA-ig közel 1000 hallgató tanul
itt, angol nyelvű képzésben 602-en, németen 221-en vettek részt
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Attilától, az Összehasonlító Jogi Intézet

az itt végzettek döntő része sikeresen teszi le azokat a vizsgákat,

vezetőjétől. Jövőre indul az akkreditáció

amelyek hazájukban az orvosi diploma elfogadásához elengedhe-

alatt álló angol nyelvű master (LL.M) prog-

tetlenek – mondta el lapunknak Vécsei László dékán. Az ÁOK-ra, a

ram (International and Comparative Law).

Fogorvostudományi (FOK), valamint a Gyógyszerésztudományi Kar-

Karsai Krisztina, az ÁJTK közkapcsolati

ra (GYTK) érkező külföldi diákokat a Külföldi Hallgatók Titkársága

dékánhelyettese arról tájékoztatott, a kül-

segíti. A FOK-on előző félévben 112, a GYTK-n 67 külföldi hallgató

földiek körében főként az uniós vagy nem-

tanult.

zetközi vonatkozású tantárgyak népszerűek. Magyarország részben egzotikum a

Unió és nemzetköziség

nyugati ﬁatalok számára, ugyanakkor szá-

A jogi karon az Európa-tanulmányok Központ (ETK) koordinálja a

míthatnak a hazaihoz hasonló életminő-

nemzetközi tanulmányok mesterképzést francia nyelven, ami idén

ségre, kelet felől nézve pedig mégiscsak

indul, és 8 külföldi hallgató jelentkezett rá a legkülönbözőbb régi-

Európa szívét jelenti.

ókból (mint Moldávia, Montenegró, Franciaország vagy Vietnam).

Arany Mihály

Az amerikai jogi képzésre jelenleg Kínából érkezik 5 hallgató. Kifejezetten külföldieknek szól az összehasonlító jogi képzés nevű német,
angol és francia nyelvű program, amire évente 5-6 külföldi (francia,

Fotók: Gémes Sándor
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Ebben a szemeszterben 164 külföldi fiatal tanul az SZTE-n Erasmus-ösztöndíjjal.
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oktatásról, talán legjobb minőségi kontroll mégis az a tény, hogy

U

leg Erasmus keretében – tudtuk meg Badó

K

érkeznek. – A hosszú évek során pozitív kép alakult ki az itt folyó

Ó

német, olasz) hallgató szokott érkezni fő-

F

előző félévben – a legtöbben (több mint 300-an) Németországból

Z
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Szakmai gyakorlaton az EU
intézményeinél
Számos lehetőség áll az SZTE hallgatóinak rendelkezésére is

K
U
S

Az Európai Unió ösztöndíj-lehetőségei és gyakornoki programjai kevéssé
ismertek a hallgatók körében, miközben az EU intézményei számos gyakorlati
lehetőséget biztosítanak frissen végzett pályakezdőknek és még tanuló
egyetemi hallgatóknak.

Z

Bepillantást nyújtani az unió
szervezeteinek működésébe
és a tisztségviselők minden-

pig dolgozhatnak Brüsszelben vagy
Luxemburgban.

Lehetőségek széles köre az Európai Bizottságnál

napi munkájába – ezzel a
célkitűzéssel hirdeti meg ﬁzetett és önköltséges szakmai
gyakorlatait többek között az
Európai Parlament (EP), az Európai Bizottság és az Európai
Unió Tanácsa is. A sikeres pályázók többnyelvű, kulturálisan és etnikailag is színes környezetben szerezhetnek
munkatapasztalatot.

Jogi, gazdasági, politológiai és nemzetközi tanulmányok végzettségű
pályakezdőket foglalkoztat az Eurón.
be
el
sz
üs
Br
ók
pai Bizottság, kiterjedt tevékenységi
Szegedi hallgat
köre miatt azonban biológiai, számítástechnikai és pénzügyi tanulmányokat végzett friss diplomásokat is fogad az intézmény. Adminisztratív, szervezési és logisztikai
feladatokat látnak el a sikeres jelentkezők, munkakörüket személyre
szabja az őket foglalkoztató igazgatóság. 2012 májusától kezdődően közel 9000 pályázóból 676-an szerezhettek szakmai gyakorlatot
az Európai Bizottságnál, közülük 17-en Magyarországról érkeztek.
Bár a lakhatás és a mindennapok költségeit nem fedezik, a ﬁzetett
gyakornokokat nagyságrendileg 1100 euró havi juttatás illeti gyakorlati idejük alatt.

Jelentkezés az unió szervezeteihez
Az egyes EU-intézmények és az SZTE
Nemzetközi Mobilitási Irodájának honlapján rendszeresen olvashatóak az aktuális
pályázati felhívások. Általánosságban elmondható, hogy minden esetben megkövetelt egy uniós idegen nyelv alapos ismerete. Legalább BA/BSc szintű végzettséggel
kell rendelkeznie a ﬁzetett gyakorlatokra
jelentkezőknek. A még nem diplomázott
hallgatók pedig önköltséges gyakornoki
lehetőségekre pályázhatnak, ha tanulmányaik feltétele a szakmai gyakorlat. Általában nincs követelmény a képzés típusát, az
elvégzett szakot illetően, az intézmények
alosztályai proﬁl szerint választják ki a sikeresen pályázók közül az adott munkakörre
alkalmas végzettségű gyakornokokat, akik
az ösztöndíj típusától függően 1-5 hóna-

Schuman szakmai gyakorlat
Az unió egyik alapítója és az egykori francia elnök, Robert Schuman
előtt tiszteleg az Európai Parlament ösztöndíjprogramja. Az általános
szakmai gyakorlat legfőbb követelménye a tanulmányok keretében
írt vagy publikált tudományos értékű munka. Újságírói Schumanösztöndíjra bármely uniós újságíró-szövetség tagja pályázhat a megfelelő szakmai felkészültség és publikációs lista mellett. Az unió két
hivatalos nyelvének kitűnő ismeretét követeli meg az EP fordítói
szakmai gyakorlata, mely az ösztöndíj típusától függően szintén lehet ﬁzetett, illetve önköltséges is. Az elnyerhető havi ösztöndíj minden esetben az unió tisztségviselőinek járó jövedelem 25%-a. Az
EP két székhelye, Luxemburg és Brüsszel a gyakorlatok helyszíne. A
Schuman-ösztöndíjak jelentkezési határideje 2012. október 15.

Borbola Terézia
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KELET FELŐL A SZÍV
A fenti bonmot (ha már a külföldi hallgatókról írunk) Arany Mihály kollégám tollából származik, lásd az 5. oldalt. Való igaz, nagyon fontos szempont lehet az ideérkező egyetemista
döntéshozatalában, hogy Magyarország Európa szívében van, legalább is keletről nézve, s hogy
az itteni életminőség – különösen egy huszonéves fiatalember számára – egészen közel van a
nyugatihoz. Ehhez még érdemes hozzátenni, hogy hazánkban jó a közbiztonság, megfelelő a
közlekedés színvonala, az élelmiszerek, különösen az alkoholféleségek választéka pedig kifogástalan.
Már csak a képzés színvonalának kell elérnie a nyugat-európai átlagot, s akkor egyéni ízlésen
múlik, hogy Prága, Tallin vagy Szeged legyen vonzóbb.
A világ óriásit változott a legutóbbi negyed évszázadban. 1987-ben Kádár János még azt találta
mondani, hogy Magyarországon semmilyen értelemben sincs szó válságról. Ekkor még a KGBképzésen részt vett háromperesek szivárogtak be a kevéske, főleg keletnémet és „fejlődő” (értsd:
a Szovjetunióhoz húzó) arab országból idejött egyetemista zárt világába. Azóta a kétpólusú
világ a csalóka egypólusú átmeneti éveket követően gyorsan négypólusúvá vált. Ma az Egyesült
Államok, Kína, Oroszország és az Európai Unió mondja, mondaná meg, ha a többi engedné,
hogy merre hány óra.
A Szegedi Tudományegyetemnek ebben az erőtérben kell megtalálnia a helyét. Mivel sem az
intézmény mérete, sem tagoltsága, sem pedig feladatainak száma és jellege nem teszi lehetővé
a gyors reagálást, az egyetem vezetőinek nagyon komoly felelősségük van a helyes irány meghatározásában. Szerencsére a kormány és a város is többnyire jó lépéseket tesz akkor, amikor
a már meglévő kitűnő kapcsolatokat (német, osztrák, francia, olasz, spanyol, dél-amerikai)
perspektivikus új relációkkal (kínai, román, izraeli) egészíti ki. Ezzel együtt egyetemi, kari,
intézeti, tanszéki és egyéni szinten is van mit tenni azért, hogy a Szegedi Tudományegyetem az
eddigieknél is vonzóbb s főleg ismertebb célállomása legyen a nagyvilág fiataljainak.
Ha számba vesszük, hogy egy külföldi diáknak mi marad meg az egyetemen töltött 3-7 évből,
akkor azt is lajstromozzuk, hogy mi számít majd akkor, amikor a földkerekség valamelyik távoli pontján tudományos szövegkörnyezetben elhangzik Szeged neve. Ezek a tényezők a város
kétség kívül nagyszerű adottságain túl: a képzés, a társak, a szórakozás és a sport. E helyütt csak
az utóbbiról ejtenék szót.
Az alsóvárosi Szabadság téren kéthetente megjelenik 70-80 német diák. A fele két csapatra
oszlik, van játékvezető és asszisztens, van világosan megkülönböztethető mez, síp, játékidő,
küzdelem és szurkolás, mert a csoport másik fele lelkesen drukkol a futballistáknak. A meccs
után közösen falatoznak, söröznek a fák alatt, olykor bográcsost készítenek, majd rendet raknak maguk után és távoznak.
A tanulság? 1. Elhozzák nekünk a kultúrájukat (Németországban minden 13. ember igazolt
futballista, és minden egyedik rendszerető). 2. Van igényük együtt lenni és sportolni.
Azaz szükség volna végre egy normális sportközpontra, ha előrébb akarunk lépni. Akár keletről,
akár nyugatról nézünk a tükörbe.

Dlusztus Imre
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Megkérdeztük a hallgatót

Ó

Mit gondolsz, milyen előnyei vannak a külföldi diákok szegedi
áthallgatásának? Tanulnál-e külföldön, vállalnál munkát más országban?

K

Apjok Vivien

Karasz Sándor

BTK néprajz-magyar szak

TTIK gazdasági informatika

U
S

Szerintem nem rossz dolog,

Jó az egyetemnek, ha minél több külföldi hallga-

hogy tanulnak Szegeden kül-

tó jön ide, mert több bevételt hoz. Számomra az

földiek. Néprajz szakos vagyok,

előnye, hogy ismerkedhetek velük. Nyelvtanulás

nekem egyébként is érdekes

szempontjából is fontos, gyakorolni lehet az angol

Z

más kultúrákkal megismerked-

nyelvet. Az orvostanhallgató barátom társaságában

ni. Pont most van nálunk egy

vannak néha külföldi hallgatók, így találkozom velük.

erasmusos hallgatólány, akit én

Ha megszerezzük a diplomámat a barátnőm-

kísértem, segítettem neki eligazodni
ni

mel, az lesz az első, hogy külföldre megyünk

a városban. Az a véleményem, hogy
jó,
ogy jó

dolgozni. A dizájner szakmában szeretnék

ha vannak áthallgatások, Erasmus-kapcso-

elhelyezkedni. Londonba mennék, bár

latok az országok között, így lehet a leg-

Amerika is jó lenne, de túl messze van.

könnyebben megismerni egy másik kultú-

Tanulni itt szeretnék, Magyarországon.

rát, más országok oktatását. Tanulni lehet

Minél előbb szeretném megszerezni a

egymástól, új látásmódokat megismerni.

diplomámat.

A szerzett tapasztalatokat az egyetem is

Koncz Renáta

hasznosítani tudja. Most egy török lányt
ismerhettem meg, vele a kulturális különb-

TTIK földrajz-testnevelés szak

ségekről beszélgettünk.

Az az előnye a külföldiek áthallgatásának,
szegedi tanulmányainak, hogy megismer-

Kabai Tamás

hetik a kultúrát és az oktatási rendszert,

JGYPK ének-zene szak

ami teljesen más, mint a környező, nyu-

Úgy gondolom, elég aktív az egyetem

gati országoké. Szerintem az egyetem-

cserekapcsolat-rendszere. Sokan men-

nek is presztízskérdés a külföldi hallgatók

nek és jönnek. A külföldi hallgatókk
megismerhetik

a

jelenléte. Anyagi szempontból a hallgatók-

kultúránkat,

nak is jobban megéri. Vannak külföldi hallgató

az országot, kicsit sokszínűbb

ismerőseim, a cselgáncs egyesületbe járnak orvos-

így az SZTE. Nálunk sok órát

tanhallgatók és gyógyszerészek. Azt mondták, sokat

csak magyarul tartanak meg.

kell teljesíteniük Magyarországon. Gondolom, nem

Mivel nem beszélik a nyelvet,

ehhez vannak szokva. Ennek ellenére nemcsak fél-

nehéz dolguk van a külföldi

évekre jönnek, hanem újra pályáznak, hogy tovább

egyetemistáknak. Vizsgázniuk is

maradhassanak. Én nagyon szívesen mennék Eras-

magyarul kell sok mindenből. Az

musszal Németországba, a testnevelés-tudományt tanulnám kicsit részletesebben. És persze a nyelvtanulás is

előző félévben négy-öt török hallgaató volt nálunk, most nyolcan vannak.
Prók Pró

nagyon fontos.

bálunk ismerkedni velük, segíteni, amiben
tudunk, de én nem beszélek idegen nyelveket, kézzel-lábbal mutogatunk.
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L

A Délvidéki Ifjúságtól a Szegedi
Hídon át a Délvidéki Szemléig

Y

SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

A „szegedi Horthy Miklós Tudomány-

Györgyi Albert sajtónyilatkozatainak

egyetem Baráti Egyesületének” kiadásá-

szinte se szeri, se száma. A tudományt

ban, először 70 éve jelentkező Délvidéki

és kutatásait népszerűsítő interjúk

Szemlének szerkesztőbizottsági tag-

mellett tudósítások sokasága ismerteti

ként adta nevét Szent-Györgyi Albert.

Szent-Györgyi Albert nézeteit – példá-

G
N
A

Tudta, mire való a média – Szent-

H

Médiaszemélyiségként is az első a szegedi tudósok között Szent-Györgyi
Albert. A szegedi egyetem Nobel-díjasa könnyed stílusban nyilatkozott,
ugyanakkor „a szegedi egyetemi ifjúság lapja”, a Szegedi Híd alapítójaként
és szerzőjeként, a Délvidéki Szemle szerkesztőbizottsági tagjaként is
ünnepelhetjük.

S

Ú

Szent-Györgyi a szerkesztőbizottságban

Újszászi Ilona

ul a sport pedagógiai szerepéről vagy
éppen a Luca–napi szokásokról –, hírek
tömkelege számol be pályája állomásairól. Ugyanakkor a szegedi egyetem egyik
legismertebb személyisége akár „média-

májusában megjelent számát Vajda Tamás, az SZTE Egyetemi Levél-

ÚJ ÉLET, AZ
ELSŐ SZEGEDI
DIÁKLAP

tárának a vezetője. A címlapon szerzőként is olvasható Szent-Györgyi

90 éves a szegedi egyetem első diáklapja:

Albert neve, aki cikkében az egyetemi egység jegyében általa alapí-

1922. február 11-én jelent meg az Új Élet

tott Szegedi Ifjúsági Egyesületet, a SZEI-t mutatja be. Mellette a 12

című „politikai, társadalmi, kritikai hetilap”

oldalas első számban – többek között – Tamási Áron, József Attila

a „Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók

is publikál, a közérdekű témák között szó esik például a délvidéki

Egyesülete” kiadásában. Az 1922 és 1980

egyetemi hallgatók sorsáról, a színészek társadalmi helyzetéről is. A

között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági

71 évvel ezelőtti viszonyokról az is árulkodik, hogy SZEI újságja az

lapok annotált cikkbibliográﬁáját összeállító

egyesületi tagoknak 20 ﬁllérjébe került, míg a professzorok 1 pen-

Rácz Béláné és Szabó Éva írja: a kolozsvári

munkásnak” is tekinthető.
– Az egységes és több számot megélt diáklapok között az első a Szegedi Híd, amely

, 1941. májusi
Szegedi Híd első
pja.
számának címla

többszörösen is Szent-Györgyi Albert nevéhez kötődik – mutatja „a szegedi egyetemi ifjúság lapja” első, 1941

gőt ﬁzetve támogatták, s mindenki más 40 ﬁllérért vásárolhatta meg.

egyetem Szegedre kerülését követő évtől

Szabolcsi Gábor jegyezte felelős szerkesztőként az 1944 februárjáig

„diákszervezetek, hallgatók közreműködé-

élő lapot.

sével és szerkesztésében egyetemi ifjúsági

Talán az sem független Szent-Györgyitől, hogy a SZEI vegyészeinek

kiadványok, újságok jelennek meg. Bár sok

külön az újságja él 1941 júniusa és decembere között Phlogiston

közöttük a csak néhány számot megélő, rö-

címmel.
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vid élettartamú lap, írásaik beszámolnak a

9

hallgatóságot érintő, érdeklő eseményekről,
képet adnak az egyetemi életről”.

H
A

Több mint 7200-an jutottak be az
SZTE-re

N
G

Bár drasztikusan csökkent a felvételiző hallgatók száma mindenhol,
az országos átlaghoz képest kisebb mértékű hallgatószám-visszaesés
tapasztalható a Szegedi Tudományegyetemen.

S
Ú

Az SZTE-re idén összesen 16538 diák je-

ségében a múlt évhez képest 16 százalékkal, azaz 1369 elsőssel

lentkezett két felvételi körben, az első

kevesebb ﬁatal kezd tanulni a szegedi egyetemen – a csökkenő ten-

eljárásban első helyen jelölte meg az

dencia azonban országos jelenség.

universitast az ide felvételizők 53 százalé-

L
Y

ka, vagyis 8421 ﬁatal. Az Oktatási Igazga-

Legkevésbé csökkent

tóság adatai szerint az első helyes jelent-

Az országos trend szerint az államilag ﬁnanszírozottak aránya a ta-

kezők 78 százaléka – összesen 6584 diák

valyi szint 76 százalékára esett vissza, az SZTE-n azonban az orszá-

– nyert felvételt a szegedi egyetemre. Az

gos átlaghoz képest magasabb, 82 százalék ez a szám. Homoki-

augusztusi pótfelvételi eljárásban 787 ﬁa-

Nagy Mária oktatási rektorhelyettes úgy értékelte a számokat, hogy

tal jelentkezett a Tisza-parti universitasra,

a demográﬁai hullámvölgy, a gazdasági helyzet miatt országosan is

83 százalékuk, azaz 651-en jutottak be

kevesebb ﬁatal jelentkezett továbbtanulni, valamint az állami ösz-

(tavaly a pótfelvételire jelentkezők 86, míg

töndíjak száma idén kevesebb az SZTE-n, mint az előző években.

2008-ban 93 százaléka tanulhatott to-

7 karon nőtt, 5 karon csökkent a gólyák száma a tavalyhoz képest.

vább az SZTE-n). A felvett hallgatók végső

Mint ismeretes, nem volt állami hely a szegedi jogász- és közgaz-

száma így 7235 (tavaly 8604 volt). Összes-

dászképzésben. Ennek ellenére a Gazdaságtudományi Kar – a vezetés erőfeszítései, a vállalati és kari ösztöndíjak révén – még növelte
is gólyái számát: tavaly 505 volt, idén 517 az elsőéves. Jelentősen

A tanévnyitón ünnepélyes keretek között
tettek esküt a gólyák.

több az elsős például a Gyógyszerésztudományi Karon (a tavalyihoz képest 150 százalék), a Zeneművészeti Karon (138 százalék),
a Fogorvostudományi Karon (119 százalék), a Mérnöki Karon (103
százalék). Vesztett viszont a gólyák múlt évi számából öt SZTE-kar,
így a társadalomtudományokat oktató karok közül például a Juhász
Gyula Pedagógusképző Kar 40 százalékkal kisebb létszámmal indíthatja az első évfolyamot.

Egyik szemünk nevet
Szabó Gábor rektor hangsúlyozta, örömteli, 20 százalékos növekedés tapasztalható a műszaki terület iránt. Idén is népszerű volt az
informatika, ahol csaknem 30 százalékkal magasabb a felvettek száma a tavalyinál. Rossz hír azonban, hogy a tanárképzésben a korábbi évek drámai számaihoz képest is további 20 százalékos csökkenés
tapasztalható a hallgatói létszámban. Az akadémikus hozzátette, a
felsőoktatásban nem a ponthatárok a mérvadóak a felvettek felkészültségét illetően, hanem az átlagpontszámok, melyek egyáltalán
nem csökkentek az előző évekhez képest Szegeden! Az osztatlan,
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kell elindítani a folyamodványt, amely a
Felsőoktatási Információs Rendszeren (FIR)
keresztül juttatja el a kérvényt az Oktatá-

L

ban (HSZI) vagy a MODULO-n keresztül

Y

SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

azoknak továbbítják az igénylését, akik

Ú

si Hivatalhoz. Fontos azonban, hogy csak

(vagyis beiratkoztak, állami hely esetén

S

rendelkeznek aktív hallgatói jogviszonnyal

és rendezték az okmányigénylés árát. Az
Oktatási Hivatal közvetlenül a hallgatónak

ﬁzetős jogászképzésben például ugyan 240 a ponthatár, ám a fel-

postázza az okmányt, amit csak érvénye-

vettek pontátlaga 365.

sítésre kell bevinni a HSZI-be – tájékoztatott a változásokról Fekete Csaba, a HSZI

Új élet, új diákigazolvány

Arany Mihály

ügymenet két részből áll. A hallgatónak először egy NEK-azonosító
adatlapot (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) kell kitöltenie az okmányirodában. Ezután személyesen a Hallgatói Szolgáltató Irodá-
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Az SZTE hét karán nőtt, ötön csökkent az elsősök száma tavalyhoz képest.

11

H

vezetője.

Az új gólyáknak immár új típusú diákigazolványt kell igényelniük, az

Fotók: Gémes Sándor

N

ges hallgatók pedig beﬁzették a térítést),

A

Szabó Gábor rektor kézfogással fogadta
hallgatóvá a fiatalokat.

G

aláírták az ösztöndíjszerződést, önköltsé-

H
A

Megszépül az egyetemi épületek
környezete
Közösen fejleszt a belvárosban a szegedi önkormányzat és az SZTE

N
G
S

A Szegedi Tudományegyetem számos belvárosi épületének szomszédságában
építkezések, útfeltúrások fogadták a szeptemberben megérkező, illetve
visszatérő hallgatókat. A Dugonics tér és környéke nagyszabású uniós
pályázat keretében újul meg.

Ú
L
Y

A belvárosban sétáló vagy éppen órájára

az említett Rektori Hivatal, a Gyógyszerésztudományi Kar, az Egye-

igyekvő SZTE-s diák nap mint nap szem-

temi Számítóközpont, illetve az Apáthy-kollégium megközelíthető-

ügyre veheti, hogy halad az építkezés a

sége mindvégig biztosított marad.

Dugonics téren és a környező utcákban.

Az Új Széchenyi-terv keretében DAOP–5.1.2/C-09-2f-2010-0002

A munkagépek június óta folyamatosan

azonosítószámmal zajlik az a 70 százalékban az Európai Unió ál-

foglalták el a területet. Az Árpád tér és az

tal ﬁnanszírozott projekt Szegeden, melynek célja a Biopolisz Park

SZTE Rektori Hivatal előtti rész bontása is

– Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja. A fejlesztés

megkezdődött, de a Kárász utca – nagy-

konzorciumi formában valósul meg Szeged Megyei Jogú Város Ön-

áruház irány végig járható marad. A gya-

kormányzata és a Szegedi Tudományegyetem szoros együttműkö-

logosoknak előbb a régi, majd ideiglenes

désében. A 2010. április végén kezdődött nagyszabású program

járdákon biztosítanak utat. A munkálatok

egészen 2013 márciusáig tart. A hároméves munka első részében

több egyetemi épületet is érintenek, ám

az önkormányzat segítségével felújították a Semmelweis és az Ol-

Rendbe teszik a Rektori Hivatal előtti teret.

dal utcát, az egyetemi klinikai
építkezés előtt közműfejlesztést
hajtottak végre, illetve kiépítették
a kapacitásokat annak érdekében, hogy a Szegeden létesülő új
egészségügyi centrumban tökéletesen működhessenek majd a
legmodernebb orvosi eszközök.
Az infrastrukturális beruházások
mellett szakmai konferenciákat
is tartottak a Szegedi Tudományegyetemen, valamint Vállalkozói Klub néven életre hívtak egy
olyan sorozatot, amelyen vállalati
vezetők tartottak előadást üzleti
sikereik titkáról.
Idén nyárra a 2,25 milliárd forint
összértékű uniós projekt utolsó,
730 millió forintos eleméhez érkeztünk el. A belvárosi munkála-
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marad. A szintén az SZTE-s diákok törzshelyeinek számító belvárosi vendéglátó
egységek és időszakos kitelepülések is

L

szerencsére változatlan formájában meg-

Y

SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

tevékenységüket. Ami az Árpád teret ille-

Ú

kulturáltabb környezetben folytathatják

áthajtás. A tér a gyalogosoké és a kerékpárosoké lesz, s teljes felületén klinker
burkolatot kap. A közepén szabadidős játék- és pihenőhely várja majd a látogatótokat a tervek szerint 2013 tavaszán fejezi be a kivitelező SADE-

kat víz- és fény látványelemekkel, árnyé-

Magyarország Mélyépítő Kft., amikorra nemcsak a Rektori Hivatal

kot adó fákkal.

G

A Gyógyszerésztudományi Kar épületénél
is folyik a munka.

N

Fotók: Gémes Sándor

S

ti, ott megszűnik a parkolás és az autós

épületek mellett elterülő Somogyi, Toldy, Eötvös és Apáthy utca, il-

SZTEPress

A

környezete, a Dugonics tér újul meg, hanem a további egyetemi

közműrendszert rendbe teszik, s természetesen a felszínt, a parkoA felújított Dugonics tér látványterve.

kat, a zöld felületeket is kicsinosítják.
Valóban szemet gyönyörködtető lesz, mikor elkészül! A
Kárász utcai gyalogos korzó kiterjesztését célzó
rekonstrukcióval egyébként új pihenőés zöldterületeket alakítanak ki. A
Dugonics téri parkrekonstrukciót követően rendezett
sétányrendszer

várja

majd a pihenni vágyókat. Megújul
a

növényállo-

mány is, fákat ültetnek,
a

jelenlegi

cserjéket új
évelőkre cserélik. Új, modern köztéri
bútorokat,
látványos közvilágítási

kan-

delábereket, burkolatba süllyesztett
LED-világítást helyeznek ki a rektori épület
előtti térre. A hallgatók által
kedvelt, pihenő- és találkozási helyként szolgáló szökőkút viszont

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

letve az Árpád, továbbá részben a Dóm tér is. A térszint alatti teljes

K

A minőség mindenekelőtt
Beszélgetés a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett Fülöp Ferenccel

A
T
E

Rangos állami kitüntetésben részesült augusztus 20-a alkalmából Fülöp
Ferenc akadémikus, aki 2006-tól két cikluson át, egészen 2012 nyaráig
vezette az SZTE Gyógyszerésztudományi Karát. A hat év eredményeiből
kötöttük csokorba néhányat az interjúnkban.

D
R
A

– Nagyon jólesik ez az elismerés, főként,

gyen tanúbizonyságot, azaz ha beáll a patikába, a beteget a gyógy-

hogy számos szakmai díjat követően ne-

szerrel kapcsolatos minden információról tájékoztatni tudja. Vallom

kem ez az első, ráadásul igen magas ál-

egyébként, hogy csak a minőség adható el, s az oktatásban és a

lami kitüntetésem. Úgy gondolom, legel-

kutatásban is ezt az elvet igyekeztünk érvényesíteni.

sősorban az SZTE Gyógyszerésztudományi

É

Kar élén végzett hatéves munkámat is-

– A kutatásban milyen eredményeket tudtak elérni?

merték el ezzel – kezdte a beszélgetést az

– Jómagam kutatóalkat vagyok, s úgy érzem, ezt sikerrel sugároz-

akadémikus.

tam át kollégáimra is. A gyógyszerészkar jelentősen előrelépett
kutatási aktivitását tekintve az utóbbi években, a változás pedig a

S
I
S

– 2006-ban Falkay György profeszszortól vette át a kar irányítását.
Milyen utat tettek meg az utóbbi
két ciklusban?

PhD-képzés szigorú szakmai kritériumaival párhuzamosan történt.

– A gyógyszerészkar akkor is jól műkö-

tói és oktatói létszámunk arányaiban nem olyan hatalmas. Mindez

dött, ugyanakkor a változásokra szükség

maga után vonta, hogy összegyetemi szinten is jelentős szerepet

volt, s rá is kényszerültünk az átalakuló

tudtunk játszani a pályázatokban, sok gyógyszerkutatási jellegű pá-

körülményekhez való alkalmazkodás mi-

lyázatot adott be és nyert is a GYTK.

Dékáni tevékenységem talán legnagyobb érdemének azt tartom,
hogy a GYTK-t az ÁOK és a TTIK mögött az egyetem tudományos
szempontból meghatározó fakultásának tekintik, miközben hallga-

att. Jelentős pozitívumnak számított, hogy

K
O

2009-től bevezették a doktori címet a

– Sikerült fejleszteniük az ipari kapcsolatokat is?

gyógyszerészetben is, ezért nagyon sokat

– Igen, amiben jelentős szerepet játszott az egyes tanszékvezetők,

harcolt a szakma.

kutatók ez irányú aktivitása. Dékánként igyekeztem segíteni, gyorsítani ezt a folyamatot. Fontosnak tartottam, hogy oktatási együtt-

L

– Együtt járt ez a gyógyszerészképzés átalakításával is?

működést kössünk a különböző gyógyszergyárakkal, hiszen ez a
további mélyebb kapcsolatok előszobája.

– Hivatalosan nem írták elő, hogy bármit

A
P
A
D

döntöttünk, modernizálunk: elsősorban a

– Mely jelentős vállalkozásokat tudták megnyerni a
szegedi gyógyszerészkar ipari partnerének?

betegközpontú képzés felé tettünk igen

– Büszkén mondhatom, hogy a magyarországi gyógyszergyárak

komoly lépéseket. Másrészt ennek szelle-

ott állnak mögöttünk. Az egyetlen igazán magyar gyár, a Richter

mében alakítottuk át a záróvizsgát is. A

Gedeon vezetése Bogsch Erikkel az élen kiemelten támogatja a

korábbi szigorlatszerű számonkérés he-

Szegedi Tudományegyetemet, illetve a gyógyszerészkart. Bár nem

lyére kezdeményezésemre olyan rendszer

ugyanekkora volumenben, de a külföldi tulajdonú vállalatokkal, a

lépett, melynek lényege, hogy a gyógy-

sanoﬁ-aventis csoporthoz tartozó Chinoinnal, valamint a Tevával és

szerészjelölt a szintetizáló képességéről te-

az Egisszel is kooperálunk, s feltörekvő kisebb cégekkel is felvettük

változtatni kellene az anyagon, de mi úgy
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a Chinoin három-négy PhD-ösztöndíjjal is segít bennünket.

ve például biztonságtechnikai szempont-

Meg kell ugyanakkor jegyeznem, a gazdasági válság és megszo-

ból. Bár az előző két ciklusban nem sike-

rítások nem tettek jót, a szakképzési hozzájárulás megszüntetése

rült ezen a téren komolyan előrelépnünk,

például hatalmas érvágást jelentett a GYTK-nak az oktatásfejlesztés-

mégis eredménynek tartom, hogy az

ben, másrészt a recesszió miatt is maradnunk kell a jelenlegi épüle-

egyetem tudatában benne van, és rektor

tünkben, melyet már régen kinőttünk.

úr is támogatja azt az elképzelést, hogy
új épületbe költözhessen a GYTK. Ha lesz

– Miért lenne fontos, hogy új otthont kapjon a gyógyszerészkar?

lehetőség pályázatra, ott vagyunk a sor

– Különböző cégek folyamatosan keresnek bennünket fejlesztési ja-

nyilatkoztatták, hogy támogatják a beru-

vaslatokkal, nagyobb projektötletekkel, ám sajnos bizonyos szinten

házás önrészét.

O

elején, ráadásul ipari partnereink már ki-

A

21. századnak megfelelő szinten felszerel-

P

gatóinkat, a legjobbakban munkát is ajánlanak később. A Ricther és

A

mákkal fog okozni, hiszen nem vagyunk a

L

a kapcsolatot. A nagy gyárak örömmel fogadják és támogatják hall-

D

SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

– Egyrészt az eddigieknél is aktívabban

S

– Dékáni tisztségének befejeztével melyek most a legfontosabb feladatai, céljai?

K

túl nem tudunk vállalni új feladatot. Előbb-utóbb ez komoly problé-

oktatási és kutatási munkájában, más-

I

leszek jelen a gyógyszerkémiai intézet
részt a Magyar Akkreditációs Bizottság
zottság elnöke lettem, amire komoly
kihívásként tekintek. Igyekszem aktív

S

plénumának tagja, illetve az orvosi bi-

É

maradni, amennyire csak tőlem telik.

A

Pintér M. Lajos
Névjegy

Akadémia levelező tagja, tanszékvezető egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar
Intézet).

2000-től

2006-ig az SZTE Gyógyszerésztudo-

E

Gyógyszerkémiai

D

mány doktora, a Magyar Tudományos

R

Fülöp Ferenc (1952) a kémiai tudo-

2012-ig a fakultás dékánja. 2001-től

T

mányi Kar dékánhelyettese, 2006-tól

alkalmából

a

Magyar

Érdemrend

tiszitkeresztjével ismerték el munkásságát.
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K

kola vezetője. 2012. augusztus 20-a

A

a Gyógyszertudományok Doktori Is-

A
R

Jó emlékezni a szegedi egyetemi
évekre
Laosz nagykövetével beszélgettünk

C
É
L

A nyáron visszalátogatott szegedi alma materébe az SZTE
Bölcsészettudományi Karán a nyolcvanas években diplomát szerzett
Khamkheuang Bounteum, Laosz bécsi – Magyarországra is akkreditált –
nagykövete.
Khamkheuang Bounteum Laosz nyitásáról szólva kifejtette, novemberben ázsiai-európai csúcstalálkozót szerveznek, melynek jelmondata úgy hangzik: barátok a békéért, partnerek a gazdasági-társadalmi boldogulásért. A diplomata a Szegedi Egyetem Magazinnak
is készségesen nyilatkozott szegedi emlékeiről, illetve országának
terveiről.

– 1981 és 1985 között volt a szegedi egyetem bölcsészkarának magyar szakos hallgatója. Milyen tapasztalatokat szerzett itt?
– Nagyon szeretem Magyarországot és Szegedet. Örülök, hogy viszszajöhettem ide. Annak idején sokat tanultunk a magyar nyelvről,
nyelvtörténetről, irodalomról – érdekes és hasznos éveket töltöttünk
itt, jó emlékezni a segítőkész tanárokra és évfolyamtársakra, közülük többel most is tartom a kapcsolatot.

– Emlékszik még név szerint tanárokra?
– Különösen szívesen gondolok vissza az akkori dékánra, Mikola
Tiborra vagy a világirodalmat oktató Jakócs Dánielre, aki segített
A diplomata egy laoszi emlékérem átadásával
fejezte ki a szegedi bölcsészkar iránti
nagyrabecsülését.

annak a magyar-lao kéziszótárnak az összeállításában, melyet egy

A nagykövetet fogadó Csernus Sándor, az

nal forgatható a szótár, így szeretnék majd bővíteni is.

laoszi hallgatótársammal, Chitnhothink Sithonggal együtt írtunk
meg szakdolgozatként. A diákok arról számoltak be, hogy haszon-

SZTE bölcsészkarának dékánja elmondta,
oszi diák tanult Magyarországon, voltak

– Vajon miért éppen a magyar szakot hallgatta külföldi
diákként?

olyanok is, akik itt maradtak, Budapesten

– A laoszi oktatási minisztérium szerette volna, hogy helyi diákok is

működik Laoszi-Magyar Baráti Társaság

megtanuljanak magyarul, és így tudják fejleszteni a laoszi-magyar

is. A hat-hétszázalékos gazdasági növe-

kapcsolatokat. Akkoriban mintegy 35 laoszi diák tanult Szegeden,

kedést produkáló délkelet-ázsiai ország

magyar szakos csoporttársam például később japán nagykövet,

nyit az európai kapcsolatok felé, és nagy

majd külügyminisztériumi osztályvezető lett Laoszban. Mások fő-

érdeklődést tanúsít Magyarország iránt.

ként a biológia, a földrajz és a gyógyszerésztudomány, valamint a

a ’80-as években mintegy háromszáz la-

16
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KIADNÁK A
MAGYAR-LAO
SZÓTÁRAT

lődtek.

Csernus Sándortól megtudtuk, ősszel Magyarország is magas szin-

– És hasznát vette a magyarnak?

tű látogatást tervez a laoszi-magyar kapcsolat felvételének ötvene-

É

tanárképző főiskola képzései iránt érdek-

L

SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

dást pedig számos magyar diplomatával

Keresik a kapcsolatot az ország fővárosában, Vientiánban működő

való találkozáskor kamatoztathattam.

R

csak most, évtizedek múltán válik láthatóvá, milyen nagy jelentősé-

– Igen jól beszéli a nyelvünket, milyennek találja a magyart?

ge van annak, hogy az itt tanuló külföldi diákok a magyar nyelvet

– Érdekes, szép hangzású és ragozású

és a kultúrát megismerve térnek vissza hazájukba. Ez semmi más-

nyelv. Olykor sajnos nehezen tudom kife-

sal nem pótolható befektetést jelenthet Magyarországnak, hiszen

jezni magam, ezért szeretném a nyelvtu-

később a két ország kapcsolatának legfontosabb építői lehetnek a

dásomat tovább fejleszteni. Az itteni em-

C

helyezkedtem el, a Szegeden szerzett tu-

magyar-lao szótárat, mely mindeddig az első és egyetlen ilyen kötet.

A

– Igen, én a laoszi külügyminisztériumban

dik évfordulója alkalmából. A BTK-n szeretnék bővíteni és kiadni a

egyetemmel. Laosz tagja a frankofón országok szövetségének, ez is
lehetőséget adhat az együttműködésre. A dékán kiemelte: igazán

bereket kedvesnek és jószívűnek ismertem

korábbi hallgatók.

meg. Egyébként Laoszban is jártak magyar
szakértők, akik hozzájárultak az ország
társadalmi és gazdasági fejlődéséhez.

– Vannak-e Szegeddel a jövőben
terveik?
– Csernus Sándor dékán úr a találkozón
együttműködést javasolt az SZTE és a
Laoszi Nemzeti Egyetem között. A közeljövőben közös szakmai és kulturális
rendezvényeket, így például kiállításokat,
valamint tanár- és diákcsereprogramokat
tervezünk.

Arany Mihály

Fotók:
Illés Tibor
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Csernus Sándor dékán
és Khamkheuang Bounteum
laoszi nagykövet
a további együttműködés
lehetőségeiről is beszélgettek.

K

Szabadtérizett az SZTE
Hallgatók és dolgozók együtt a színpadon

U
L
T
Ú

A Szegedi Szabadtéri Játékokon a Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
dolgozói mellett az universitas hallgatói, valamint az egyetemi színház tagjai
is közreműködtek: ki a négyezer fős nézőtér mellett, ki az óriási csillagtetős
színpadon ismerkedett a nyári teátrummal. A kulisszák mögött a Kero-féle
operaelőadások, a Parasztbecsület/Bajazzók és a néptáncgála, a Hegyenvölgyön lakodalom szereplői meséltek élményeikről.

R
A
A Hegyen-völgyön lakodalom az idei fesztivál egyik legnépszerűbb produkciójának bizonyult.

Hallgatók a színpadon és a kuliszszák mögött

geteg ismerősre, barátra tettem szert: nálunk remek kis társaság

A Szegedi Szabadtéri Játékokon az egye-

teni a közös élményeket – emlékezett vissza az SZTE kommunikáció

temisták is előszeretettel vállalnak mun-

szakos hallgatója.

kát. Bánkúti Ábel egyik ismerősétől hallott

Azonban nem csak a színpadon képviseltette magát az universitas.

a lehetőségről, s annak ellenére, hogy nin-

Az előadások előtt és a szünetekben a szabadtéri teátrum nézői ta-

csen színész végzettsége, végül egy papot

lálkozhattak Üllei Kovács Gizellával is, akinél takarót, párnát lehetett

alakíthatott a Kerényi Miklós Gábor, azaz

kölcsönözni vagy éppen CD-t vásárolni. A Juhász Gyula Pedagógus-

Kero rendezte Parasztbecsületben, de a

képző Kar tanító szakos hallgatója eleinte barátnőjét helyettesítette

Bajazzókban is fel-feltűnt – 4000 fős kö-

a nézőtér oldalán, mára minden produkción részt vesz. – Maga az

zönség előtt. – A szabadtéri-életforma

fantasztikus, hogy ott lehetek, és láthatom az előadásokat meg a

lenyűgöző! A nyüzsgés, a több mint 300

próbákat – vallja a lány.

kovácsolódott, akikkel azóta többször össze is futottunk felelevení-

ember összehangolt munkája el tudja varázsolni a kezdőt is. A statiszták közül ren-
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fellépője a szabadtérinek, ahol a gálaest a

visszatérnek a Dóm téri színpadra. Kun Áron, az SZTE egykori hallga-

szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál egy

tója tavaly már sikerrel vette az Ember tragédiája és a Valahol Euró-

záróeseménye. A tagjai között azonban az

pában kihívásait, idén Kerényi Miklós Gábor operarendezésében, a

SZTE egykori hallgatója, Simoncsics Pál is

Parasztbecsület/Bajazzók című egyfelvonásosokban kapott szerepet.

részt vett, aki a szegedi táncosok koordi-

– A szabadtéri színpadán egészen más játszani. Olyan technikákat

nátoraként dolgozott a produkcióban. A

tanulhatok, amilyeneket egyébként kamaraszínházban nem. A mo-

pesti munkatársak koreográﬁáit „hozta

numentális környezet például sokkal szélesebb mozdulatokat kíván,

el” a szegedi táncosoknak: amit a fővá-

a tömegjelenetek is másként épülnek fel.

rosi próbafolyamat során megtanult, azt a

– Eddig szerencsével is fel lehetett kerülni a színpadra, ma már nem

szegedieknek mutatta meg. Ugyan a több

elég ez – mesélt pályájáról Kristóf István, az egyetemi színház egy-

száz főt számláló nemzetközi tánckarral

kori, a kecskeméti Katona József Színház jelenlegi tagja. A ﬁatal szí-

„türelemjáték” volt a próbafolyamat, a

nész többek között Ganxsta Zolee oldalán alakította Oroszlánszívű

táncos elárulta: neki ez egy egész másfajta

szerepét az újszegedi deszkákon a Winnetouban. – A nagy térrel és

érzés, mert édesapja a szervezője gálának,

a fekete színpadra rásütő nappal meg kell küzdenem, az utazás is

és kiskora óta részt vesz rajta. – Ez mindig

nehéz, de alapvetően hasonló kihívások várnak a szabadtéri színpa-

hozzátartozik nyárhoz; munkás, de buli-

dán, mint a kőszínházban – beszélt a kulisszatitkokról az A Társulat

zós időszak – árulta el.

című show-műsorból ismert színész.

Kiss Tímea

A Szeged Táncegyüttes sikerrel vette a gálát
A Szeged Táncegyüttes „színeiben” az Általános Orvostudományi

Fotók:
Gémes Sándor

Kar professzora, Hegyi Péter is részt vett a Hegyen-völgyön lakodalom című produkcióban, amelyet idén Novák Ferenc rendezett. – Ugyan óriási munka az
egész, de olyan élményt ad az embernek, amellyel nemcsak egy
szakterületet tud megmutatni, hanem azt is, hogy
az SZTE-n a tudomány
mellett

a

kultúra

ápolása ugyancsak
fontos.
ződésem,

Meggyőhogy

Szeged ennek a
két területnek világviszonylatban is
jelentős

központja

– értékeinket nemcsak
lehetőségünk, de kötelességünk is ápolni, terjeszteni.
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Az SZTE ÁOK
professzora, Hegyi Péter
(középen) is fellépett
a néptáncosok között.

R

csoportja már a kezdetektől rendszeres

előző statisztaválogatásokon sikerrel szereplő színjátszók évről-évre

Ú

rendszeresen közreműködik a szabadtérin. A fesztiválszezont meg-

T

táncegyüttesével a rendezvényen, hiszen

L

A Szegedi Egyetemi Színház (SZESZ) több egykori és jelenlegi tagja is

U

A szakember évek óta közreműködik

K

Csillagtető a SZESZ fölött is

A
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K

Pont Ott Party után SZIN
A fesztiválszezonból is kivette a részét az egyetem

U
L
T
Ú

Ugyan a szabad ég alatt, de nyáron is nyüzsgött a Szegedi Tudományegyetem
(SZTE): ifjúsági játékokon, zenei fesztiválon és Pont Ott Partyn tartotta a
kapcsolatot hallgatóival – kötetlenebb formában. A József Attila Tanulmányi
és Információs Központtal (TIK) teniszeztünk, az életvezetési tanácsadóval
párkapcsolati kvízt töltöttünk, míg a felvételizőkkel koncerten jártunk.

R

A Szegedi Tudományegyetemre jelentkezők együtt izgulhatták végig a ponthatárok

A

kihirdetését, hiszen idén először a napfény
városában szintén kedveztek a felvételizőknek a Pont Ott Party nevű programon.
Bár a rendezvény „viharos” körülmények
között a JATE Klubba menekült a júliusi
záporok elől, de a The Carbonfools koncertjén mindenki önfeledten táncolhatott.
A Supernem, a PASO és szegedi zenei
formációk koncertjeire tombolhattak a

Fotó: Gémes Sándor

A Szegedi Tudományegyetem standja
a Szegedi Ifjúsági Napokon.

résztvevők a zentai Nyári Ifjúsági Játékokon, amelyet immár évek óta az SZTE

Péter, az universitas PR-referense.

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK)

Az SZTE-s stand mellett az Alma Mater és a Magyar Rezidens Szövet-

szervez. A júliusi fesztiválon azonban az

ség is megjelent a Szegedi Ifjúsági Napokon, de a József Attila Tanul-

ismeretterjesztés is kiemelt szerepet ka-

mányi és Információs Központ (TIK) szintén népszerű akciókkal várta

pott: a Szegedi Tudományegyetem oktatói

a fesztiválozókat. A „zöld” stand napágyaiban üldögélve Gyarmati

a fenntartható fejlődéstől kezdve a régé-

László, az intézmény PR-asszisztense a környezettudatosság fontos-

szeten át a nanotechnológiáig számtalan

ságáról beszélt, amelyet ügyességi feladatokkal és ökokvízzel nép-

témában tartottak előadást a nyári egye-

szerűsítettek. A szórakozás mellett beszélgetésekre is lehetőséget

tem programjában. Azonban a közösség

teremtett az SZTE diákcentruma, amely a logikai feladatok mellett

építése – a gólyatáborok mellett – az ifjú-

párkapcsolati és személyiség-tesztekkel foglalta le a forró délután-

sági játékokon ugyanúgy fontos szerephez

ban az árnyékba húzódó ﬁatalokat. Tajti Péter, az SZTE Egyetemi

jutott, hiszen a jelentkezők nyolcfős csapa-

Életvezetési Tanácsadó Központ irodavezetője a Tisza-parti nyüzs-

tai mérhették össze tudásukat ügyességi

gésben sikeresnek értékelte a programot. – Sok ﬁatal talán félénken

vetélkedőkön, vicces feladatokat teljesítve.

jön be az egyetem irodáiba, de egy ilyen fesztiválon nyitottabbak az

A Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) szintén

emberek, ezáltal elindulhat egy olyan kapcsolat, amely talán ősszel is

fontos állomása volt az egyetemi nyárnak,

folytatódik – magyarázta, miért tartják fontosnak a részvételt.

hiszen a több tízezer fesztiválozó az SZTE
három egységével is találkozhatott. – A

Kiss Tímea

Szegedi Tudományegyetem fontos része a
helyi közéletnek, ezért alapvető, hogy részt
vesz a rendezvényen – szögezte le Bajusz
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R

Az öt karika és a diploma

R
O

A XIII. Nyári Olimpiai Játékokra a magyar csapat tagjaként a Szegedi
Tudományegyetem nyolc jelenlegi vagy korábbi hallgatója utazhatott ki,
akik Londonban újabb két éremmel és sok szép helyezéssel gazdagították az
universitas gyűjteményét.

N

E

Az olimpikon élsportolóknak is gondolniuk kell jövőjükre

K

Az esztendő legnagyobb sporteseményén szerepelt magyar küldöttség tagjainak több mint felét egyetemista, főiskolás vagy friss diplomás sportolók tették
ki. Nagy büszkeséggel töltheti el az
SZTE-t, hogy nyolc jelenlegi vagy egykori hallgatója húzta magára a játékokon a címeres mezt, s ezzel a hazai
listán a Semmelweis Egyetem (tizenkilenc fő) mögött második helyen zárt.

Az SZTE londoni „nyolcasa”
A szegedi egyetemhez kötődő olimpikonok közül a legjobban a háromszoros ötkarikás bajnok kajakos

Ezrek ünnep
elték a belváro
sban a Szeged
re

Janics Natasa szerepelt, aki női K2 500 méteren Kovács Katalin tár-

hazatérő olim
pikonokat.

saként ezüst-, míg K1 200 méteren bronzérmet szerzett. A negyedik

olyan egyetemet és pályát válasszak,

helyen zárt férﬁ kézilabda-válogatottunkból az SZTE-n tanult Har-

melynek révén az életben könnyen tu-

sányi Gergely, míg az ötödik férﬁ vízilabda-válogatott tagjai közül

dok majd érvényesülni. Úgy gondolom,

a háromszoros olimpiai aranyérmes Kiss Gergelynek alma matere

a jogász még ma is az a szakma, mellyel

a Tisza-parti universitas. A 2008-ban Pekingben aranyérmes kenus,

számos területen el lehet helyezkedni,

Vajda Attila ezúttal hatodik helyen fejezte be fő versenyszáma, a C1

ezért is kimondott célom, hogy megsze-

1000 méter küzdelmeit. Az ólomsúlyban versenyző súlyemelő Nagy

rezzem a jogi diplomát a Szegedi Tudo-

Péter a tizenegyedik, az öttusázó Tóth Adrienn a huszadik, a súlylö-

mányegyetemen – beszélt erről a Szegedi

kő Márton Anita a huszonnegyedik helyen végzett. Az úszó Gregus

Egyetem Magazinnak az SZTE Állam- és

Brigitta a női 4x100 méteres vegyes váltó tartalékjaként végül nem

Jogtudományi Kar hallgatója, a korábbi

szállhatott vízbe.

Universiade-győztes Nagy Péter.
A Szegedi Tudományegyetem egyete-

Oklevéllel a jövőért

mi sportjáért felelős rektori megbízott,

A felsőfokú tanulmányokat folytató (vagy már végzett) magyar

Galambos Gábor egyetért a súlyemelő-

sportolók magas aránya a bizonyíték rá: az érintett ﬁatalok kö-

vel abban, hogy az élsportolók számára

zül egyre többen tartják fontosnak, hogy diplomát szerezzenek,

ma már gyakorlatilag elengedhetetlen a

hiszen egy élsportolónak igenis gondolnia kell arra, mi lesz vele

tanulás is ahhoz, hogy a későbbiekben

pályafutása befejezése után. – Az lebegett a szemem előtt, hogy

helyt tudjanak állni. Mint fogalmazott, az
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K

„Jót a jóval”
– Az SZTE mint hazánk három legrangosabb felsőoktatási intézményének egyike fontosnak tekinti, hogy a

O

rendelkezésére álló eszközökkel a tömegsport és a hallgatói egészségmegőrzés mellett az élsportot is segít-

R

se. Sportstratégiánk jelenleg éppen átalakítás alatt áll,
ám annyit már biztosan mondhatok, hogy támogatást

N

főként az egyesületekkel kötött megállapodások keretében tudunk nyújtani. Kiemelten preferáljuk a csapatsportokat, a kézi-, a kosár-, a vízilabdát, a labdarúgást

E

és a jégkorongot. Mottónk „jót a jóval”, ennek jegyében nemzetközi hírű egyetemként olyan klubokat és

R

sporttevékenységeket igyekszünk felkarolni, melyek
hozzánk hasonló mércét ütnek meg. Az érintett sportolók számára elsősorban költségtérítési kedvezményt
Nagy Péter (balra) első alkalommal vehetett részt tudunk nyújtani, valamint számukra is lehetővé tesszük
ötkarikás játékokon. az egyéni tanrend választását. Hozzáteszem, egy élsporSZTE éppen ennek okán nemcsak társa-

tolót természetesen azzal is segítünk az SZTE-n, hogy az

dalmi szerepvállalásként értelmezi a ver-

egyéni tanrend keretében a vizsgaidőszakban kicsit szabadabban

senysportolók támogatását, hanem azt

választhat az időpontok közül, mint az átlagos hallgató – árulta el

is küldetésének tekinti, hogy tudatosítsa

a professzor.

bennük: a diploma megszerzése jövőjük

Pintér M. Lajos

hosszú távú megalapozását szolgálja.

AZ SZTE
OLIMPIAI
BAJNOKAI
Littomeritzky Mária (1952 Helsinki, úszás, 4x100
méteres női gyorsváltó), Magay Dániel (1956 Melbourne, vívás, kardcsapat), Juhász Katalin (1964 Tokió, vívás, női tőrcsapat), Csapó Gábor (1976 Montreal, vízilabda), Gerendás György (1976 Montreal,
vízilabda), Ábrahám Attila (1988 Szöul, kajak-kenu,
K4 1000 méter), Borkai Zsolt (1988 Szöul, torna,
lólengés), Fodor Rajmund (2000 Sydney és 2004
Athén, vízilabda), Steinmetz Barnabás (2000 Sydney
és 2004 Athén, vízilabda), Kiss Gergely (2000 Sydney, 2004 Athén és 2008 Peking, vízilabda), Molnár
Tamás (2000 Sydney, 2004 Athén és 2008 Peking,

Fotók: Gémes Sándor

Janics Natasa nyakába egy ezüst
és egy bronz került Londonban.

vízilabda), Janics Natasa (2004 Athén, kajak-kenu, K1
500 méter, K2 500 méter és 2008 Peking, K2 500
méter), Vajda Attila (2008 Peking, kajak-kenu, C1
1000 méter).
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A Szegedi Tudományegyetem Médiacentruma 2012 márciusa óta

Z
Ó
L

Gyakornokokat keres
a Szegedi Tudományegyetem
Médiacentruma

Ó

SZEGEDI EGYETEM MAGAZIN

készülnek idén ősztől az SZTEtelevízió műsorai.

A

Gyakornoknak elsősorban olyan hallgatók jelentkezését várjuk rövid élet-

T

közreműködésével frissül hírekkel a www.u-szeged.hu, koordinálásával

L

működik: gondozásában jelentkezik a Szegedi Egyetem Magazin,

rajz és motivációs levél formájában, akik az újságírás, a nyomtatott, illetve az online sajtó iránt érdeklődnek. Mivel az egyetemi Médiacentrumra a www.u-szeged.hu honlapon kialakítandó hírportál szerkesztésében
is várnak feladatok, ezért olyan diákok jelentkezésére is számítunk, akik
ezen a területen már rendelkeznek jártassággal. A felvételt nyert ﬁatalokat gyakornokként, illetve hallgatói munkavégzés keretében szeretnénk
foglalkoztatni!

Jelentkezni lehet Újszászi Ilonánál,
az SZTE Szegedi Egyetemi Kiadó és Médiacentrum
vezetőjénél az alábbi e-mail címen:
ujszaszi.ilona@rekt.u-szeged.hu

Határidő: 2012. 09. 28.
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2012: A SZENT-GYÖRGYI EMLÉKÉV ŐSZI PROGRAMJAI
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN
HÓNAP, NAP HELY

RENDEZVÉNY, ESEMÉNY

09. 12. szerda 18 óra SZTE TIK

Szabadegyetem 1. előadás – A biokémia alapjairól Dux László: (SZTE ÁOK)

09. 14. péntek
09. 19. szerda 18 óra
09. 22.
09. 22-23.

SZTE Rektori Hivatal
SZTE TIK
SZTE Rektori Hivatal, MKI
SZTE Tenisz-pálya,
Újszeged, Erzsébet Liget
09. 26. szerda 18 óra SZTE TIK

Pályázat: „MINDEN, AMI C-VITAMIN” címmel Egyetemi Fotópályázat beadási határidő
Szabadegyetem 2. előadás – Az élet a kémikus szemével: Wölﬂing János (SZTE TTIK)
Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny nevezési határidő
Sport: Szent-Györgyi Tenisz Emlékverseny

10. 03. szerda 18 óra SZTE TIK
10. 05. péntek Szeged

Szabadegyetem 4. előadás – A C-vitamin szegedi analízise Hannus István (SZTE TTIK)
Szent-Györgyi nyomában – város- és kultúrtörténeti séta Hannus István idegenvezetésével

10. 9-11. MTA SZAB
kedd-csütörtök
10. 9. kedd Szeged
10. 10. szerda 18 óra SZTE TIK

Ralph W. Moss Szegeden – Tervezett program: Könyvbemutató, Emlékkonferencia (ÁOK, GYTK)

10. 13. szombat
10.17. szerda 18 óra
10. 20. szombat
10. 24. szerda 18 óra
10. 26. péntek
10-18:30

Szabadegyetem 3. előadás – A vitaminoktól a peptidekig - Szent-Györgyi intézeteinek kutatási
témái: Tóth Gábor (SZTE ÁOK)

Szent-Györgyi nyomában – város- és kultúrtörténeti séta Hannus István idegenvezetésével
Szabadegyetem 5. előadás – Szerzői és szabadalmi jog, elsőség és etika a tudományban: HomokiNagy Mária (SZTE ÁJTK)
Szeged
Szent-Györgyi nyomában – város- és kultúrtörténeti séta Hannus István idegenvezetésével
SZTE TIK
Szabadegyetem 6. előadás – Szent-Györgyi Albert, a kutatóorvos hatása a gyógyító orvoslásra, a
gyógyszerkutatásra, a gyógyszergyártásra: Gábor Miklós professor emeritus (SZTE GYTK)
SZTE Hattyas sori Sportközpont Sport: Szent-Györgyi Mix Röplabda Torna
SZTE TIK
Szabadegyetem 7. előadás – A C-vitamin felfedezésének hatása a paprikaiparra, a dél-alföldi
gazdaságra: Vajda Tamás (SZTE Egyetemi levéltár)
SZTE TIK, SZTE ÁOK
Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny
Kis oktatási épület
A Magyar Nemzeti Bank Szent-Györgyi emlékérmének a bemutatója (sajtótájékoztató)

11. 1. Szeged, Dóm, Belvárosi temető
11. 5. hétfő Szeged, Millenniumi Kávéház
klubja
11. 5 – 14. SZTE Rektori Hivatal I. átrium
hétfő - vasárnap
11. 5 – 14. SZTE Rektori Hivatal II. átrium
hétfő - vasárnap
11. 6. kedd Szeged
Öt-hat estén át Szeged, Grand Cafe
11. 7. szerda 18 óra SZTE TIK
11. 7. szerda Szeged, Pinceszínház
11. 9. péntek SZTE Rektori Hivatal, 5. terem
11. 10. szombat SZTE TIK,
Szegedi Nemzeti Színház
11. 14. szerda 18 óra SZTE TIK
11. 15-17. csütörtök SZTE ÁOK Klinikai Központ
-szombat
11. 15 – 23. SZTE Rektori Hivatal
csütörtök - péntek
11. 16. péntek SZTE Rektori Hivatal
11. 21. szerda 18 óra SZTE TIK
11. 28. szerda 18 óra SZTE TIK

12. 5. szerda 18 óra SZTE TIK

12. 10. Déri Miksa Szakközépiskola,
SZTE Rektori Hivatal díszterme

Koszorúzás Klebelsberg Kunó, majd Szent-Györgyi Albert édesanyja szegedi sírjánál
Előadóest: Galkó Bence színművész estje Szent-Györgyi írásaiból: Az őrült majom
Kiállítás: a SZEI örökösei: A hallgatói mozgalomról kiállítás
Kiállítás: Szent-Györgyi és a médiumok, az egységes szegedi egyetemi sajtó születése.
Sajtótörténeti beszélgetések
Szent-Györgyi nyomában – város- és kultúrtörténeti séta Hannus István idegenvezetésével
Filmek, ﬁlmhíradók Szent-Györgyiről, beszélgetés az alkotókkal
Szabadegyetem 8. előadás – Szent-Györgyi Albert nemzetközi kapcsolatai, kultúrdiplomáciai
tevékenysége: Kiss Róbert Károly (SZTE Egyetemi levéltár)
Szegedi Egyetemi Színház: Hamlet – új bemutató és kiállítás:
Egyetemtörténeti konferencia
SZTE Egyetem napja – az egyetemi ünnepség után a Szegedi Szimfonikus Zenekar ünnepi
koncertje
Szabadegyetem 9. előadás – Szent-Györgyi Albert az egyetemi oktató küldetéséről, a nevelésről, a
pedagógiáról: Pukánszky Béla (SZTE JGYPK)
Szent-Györgyi Napok
Kiállítás: Minden, ami C-vitamin fotópályázat alapján
A Szegedi Tudományegyetem Kulturális Irodája „AZ ÉN SZENT–GYÖRGYIM” című esszépályázata
beküldési határideje
Szabadegyetem 10. előadás – Szent-Györgyi Albert és a szegedi egyetemi diákegység: Jancsák
Csaba (SZTE JGYPK)
Szabadegyetem 11. előadás – Az alkalmazott tudományokról, és a tudományról mint műveszettel
egyenértékű tevékenységről: Pál József (SZTE BTK)
Szabadegyetem 12. előadás - Szent-Györgyi bioﬁzikáig vezető útja, a tudományágak határainak
elmosódásáról, a kutatáshoz használt műszerekről a paprikacentrifugától a szuperlézerig: Szabó
Gábor (SZTE TTIK)
75 éves Szent-Györgyi Nobel-díja – Rendezvény a Déri M. Szakközépiskolában;
az SZTE Egyetemi Énekkar koncertje, ősbemutatóval

