
• A JATE olasz kapcsolata 

Megpróbálják 
hármasban 

• Az Universitas is ott volt a Multimédián 

A PACS - egyedi és szegedi 
Szövt 

Csernay László, Dobozy Attila és Kuba Attila az SZFSZ standján. (Fotó: Nagy László) 

Bár ez az első találko-
zásunk, szeretnénk, ha 
a kapcsolat határozott 
formát öltene a jövöben 
- nyilatkozta lapunknak 
G i a n n i Ventur i pro-
fesszor, a Ferrarai Rene-
szánsz Tanulmányok In-
tézetének igazgató ja , 
akit nemrégiben a JATE 
Olasz Nyelv és Irodalom 
Tanszéke látott vendé-
gül. 

% Ez a randevú egyszeri 
a Ferrarai Reneszánsz 
Tanulmányok Intézete és 
a JATE Olasz Nyelv és 
Irodalom Tanszéke kö-
zött, vagy lesz folytatása 
is? 
- Bár ez az első találkozá-

sunk, szeretnénk, ha a kap-
csolat határozott formát ölte-
ne a jövőben. Szerintem a 
kapcsolatunkat a tanárok és 
a hallgatók közötti cserele-
hetőséggel lehetne a legjob-
ban mélyíteni, illetve széle-
síteni. Mégpedig úgy, hogy 
a különböző konferenciák és 
szemináriumok munkájában 
vennének részt olasz, illetve 
magyar tanárok és diákok. 

• Mindez mikor kezdőd-
hetne? 
- A kapcsola to t már a 

jövő hónapban meg lehet in-
dítani, amikor egy nagy kiál-
lítást rendezünk Ferrarában a 
New York-i Metropolitan és 
a Mal ibui Múzeummal 
együttműködve. A kiállítás-
sal az egyik l egnagyobb 
olasz reneszánsz festőnek, 
Dossinak állítunk emléket, 
aki, mondanom sem kell, 
ferrarai. Ebből az alkalom-
ból konferenciát is szerve-
zünk, amelyre meghívtuk 
Vígh Évát, a JATE Olasz 
Nyelv és Irodalom Tanszéke 
adjunktusát. 

• A reneszánsz intézet 
kiadványaiból kiállítás is 
nyílt a Somogyi-könyv-
tárban, amely szintén a 
kapcsolat erősítését je-
lentheti. 
- Az együttműködésünk-

• Budapest (MTI) 
Az európai uniós csatla-

kozás előtt álló országok 
kormányai tegyék lehetővé, 
hogy az oktatási szakszerve-
zetek részt vehessenek a 
csatlakozást előkészítő tár-
gyalásokon - tartalmazza az 
az állásfoglalás, amelyet a 
magyar, a lengyel, a cseh, a 
szlovák és a szlovén oktatási 
érdekképviseletek vezetői fo-
gadtak el. A kétnapos konfe-
rencia zárónapján Szöllősi 
lstvánné, a Pedagógusok 
Szakszervezetének (PSZ) 
főtitkára ismertette az újság-
írókkal a dokumentum tartal-
mát. A megfogalmazók ké-
rik, hogy a csatlakozásra esé-
lyes országokban az oktatás 

ben természetesen a tárlatok 
is hangsúlyos szerepet kap-
hatnak, hiszen az utóbbi 
években Magyarország és 
I tál ia között ú jból me-
gerősödtek a kulturális kap-
cso la tok . Magyarország 
egyébkén t mindig jó vi-
szonyban állt Ferrarával . 
Elegendő csak arra gondol-
nunk, hogy Mátyás király 
feleségének, Beatricének a 
testvére az egyik ferrarai fe-
jedelemnek volt a hitvese, 
vagy arra, hogy Janus Pan-
nonius is Ferrarában tanult. 
Itt szeretném megemlíteni, 
hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtudomá-
nyi Intézete éppen most ké-
szít egy komoly kiadványt 
Janus Pannoniusról, aminek 
okán velük is szeretnénk fel-
venni a kapcsolatot. így az-
tán most a Budapest-Sze-
ged-Ferrara háromszög ki-
alakításán fáradozunk. 

• Professzor úr a ba-
rokk, illetve a reneszánsz 
kor udvari kultúráját ku-
tatja, tanulmányozza. Ön 
szerint mit lehetne áthoz-
ni abból a korból a jelen-
be? 
- A barokk, illetve a rene-

szánsz udvari kultúrát úgyis 
meg lehet ítélni, mint a zsar-
nokok kultúráját. Valójában 
azonban ez nem igaz. Ne fe-
lejtsük el, hogy a fejedelmek 
- akik kétségtelenül abszolút 
hatalommal rendelkeztek -
olyan irodalmi és művészeti 
értékeket teremtettek, ame-
lyek később nagymértékben 
hatottak az európai monar-
chiákra. A reneszánsz min-
den téren nagy szellemi sza-
badságot hirdetett. Ez talán a 
legfontosabb értéke. A szel-
lemi szabadság az, amit 
semmilyen körülmények kö-
zött sem szabad elnyomni. 
Mindemellett a reneszánsz 
azt tanította meg az utókor-
nak, hogy semmi sem képes 
úgy létrejönni , hogy ne a 
múltból táplálkozzon. 

Szabó C. Szilárd 

GDP-ből való részesedése 
érje el az Európai Unió or-
szágainak átlagát, azaz 5 szá-
zalékot. Jelenleg ez az arány 
Magyarországon 3,8 száza-
lék. A jövó évi pedagógus 
béremeléssel kapcsolatban a 
PSZ főtitkára hangsúlyozta, 
hogy ennek nincs meg a fe-
dezete a köl tségvetésben. 
Mégpedig azért nincs, mert 
az önkormányzatok 1998-
hoz képest mintegy 8 száza-
lékkal kevesebb központi tá-
mogatást kapnak 1999-ben. 
Ebből az önkormányzatok 90 
százaléka csak elbocsátások 
árán, vagy más fejlesztései-
nek visszafogásával tudja ki-
gazdálkodni az át lagosan 
17,5 százalékos béremelést. 

A Szegedi Felsőoktatá-
si Szövetség (SZFSZ) is 
részt vett a Nemzetközi 
Vásár Multimédia 2001 
szakkiállításán. Az Uni-
versitas egy olyan szá-
mítástechnikai rendszert 
mutatott be, amelyet -
az integrációt jóval 
megelőzve - közösen 
hoztak létre a SZOTE és 
a JATE munkatársai. A 
szóban forgó rendszert, 
a PACS-t azért tartották 
bemutatásra érdemes-
nek, mert egyed i , és 
mert szegedi. 

PACS, vagyis radiológiai 
képarchiváló és továbbító 
rendszer sokhelyütt van a vi-
lágon. Az viszont, amelyik a 
sajátos kelet-európai viszo-
nyok között is működőképes, 
vagyis a különböző helyre 
telepített, eltérő gyártmányú, 
régi és új radiológiai eszkö-
zök és számítógépek össze-
kapcsolására képes, már 
egyedülállónak számit. Ezért 

A legrászorultabb, al-
bérletben lakó diákok 
havonta legfeljebb hate-
zer, a jobb helyzetben 
lévők pedig kétezer fo-
rint lakhatási támogatást 
kaphatnak - ezt a javas-
latot dolgozta ki a József 
Attila Tudományegyetem 
kollégiumi bizottsága azt 
követően, hogy az intéz-
mény tanácsa megalkot-
ta az egyetem hallgatói 
részére nyújtható lakha-
tási támogatásról szóló 
határozatát. 

Mint korábban megírtuk 
(DM, 1998. szeptember 22.): 
ennek a támogatási formának 
az újbóli bevezetéséről még a 
Horn-kormány alkotott ren-
deletet, amelynek alapján az 
államilag finanszírozott első 
alapképzésben, első kiegé-
szítő alapképzésben és elsó 
szakirányú továbbképzésben 
résztvevő nappali tagozatos 
diákok részesülhetnek lakha-
tási támogatásban. A rendelet 

döntött úgy az SZFSZ, hogy 
a szegedi PACS-t mutatják 
be a Szegedi Nemzetközi 
Vásár Mul t imédia 2001 
szakkiállításán. Annál is in-
kább, mert a rendszert az or-
vos- és a tudományegyetem 
(a Központi Izotópdiagnosz-
tikai Laboratórium, a Radio-
lógiai Klinika, az Orvosi In-
formatikai Intézet és az Al-
kalmazott Informatikai Tan-
szék) munkatársai akkor fej-
lesztették ki közösen, amikor 
az intézményes integrációról 
még szó sem volt. A Cser-
nay László professzor vezet-
te fejlesztést részben FEFA-
pályázat, részben az orvos-
egyetem jelentős anyagi tá-
mogatása tette lehetővé. 

Amint a látogatók az 
SZFSZ standjára telepített 
számítógépes demonstráció-
ból megtudhatták, a szegedi 
PACS egy olyan számítógé-
pes hálózati rendszer, ame-
lyet radiológiai képalkotó 
eszközök, egy képtároló 
sze rve r és k é p m e g j e l e n í t ő 

és az egyetemi tanács leg-
utóbbi ülésén elfogadott sza-
bályzat szerint ilyen támoga-
tásra az pályázhat, aki koráb-
ban kérte felvételét kollégi-
umba, ám onnan kiszorult. 
Ebben a tanévben azonban a 
támogatás megítélésekor el-
tekintenek a kollégiumi fel-
vételi kérelemtől, tehát az is 
részesülhet lakhatási támoga-
tásban, aki eredetileg nem 
akart diákszállóba költözni. 
Ennek az az oka, hogy a kol-
légiumi helyekre már hama-
rabb be kellett nyújtani a pá-
lyázatot, mint ahogyan a kor-
mány rendelete megjelent, 
vagyis a hallgatók csak ké-
sőbb értesülhettek az új le-
hetőségről. 

A diákok minden félév 
elején nyújthatnak be pályá-
zatot a lakhatási támogatás 
elnyerésére az egyetemi hall-
gatói önkormányzathoz. A 
pályázatokat a most létreho-
zott Lakhatási Támogatás 
Pályázati Bizottsága bírálja 
el. A testületben a kollégiu-

munkaállomások között ala-
kítottak ki. Gyűjti, konvertál-
ja, továbbítja, tárolja, vissza-
keresi , bemuta t j a és pro-
cesszálja a radiológiai vizs-
gálatok képeit. Tizenöt na-
pon keresztül tárolja a SZO-
TE Radiológiai Klinikáján és 
Központi Izotópdiagnoszti-
kai Laboratóriumában, vala-
mint a Nemzetközi Egész-
ségügyi Központban készí-
tett v izsgálatok képei t , 
hosszú ideig megőrzi a vizs-
gálatokhoz tartozó szöveges 
be tegadatokat . A PACS 
emellett korszerű eszköz a 
hallgatók radiológiai gyakor-
lati oktatására. A hallgatók 
számára előkészített és meg-
felelő magyarázatokkal ellá-
tott képek a radiológia sze-
mináriumokon három párhu-
zamos monitoron láthatók a 
radiológiai klinika oktatási 
kabinetjében. Ugyanebből az 
anyagból elkészültek azok a 
CD-ROM-ok is, amelyek a 
hallgatók egyéni, otthoni ta-
nulását teszik lehetővé. 

mi tanács egy oktató és egy 
hal lga tó tagja , továbbá a 
hallgatói önkormányzat két 
képviselője foglal helyet, a 
b izot tság e lnöke pedig a 
hallgatói ügyek rektorhelyet-
tese. Egy pályázat sorsa csak 
abban az esetben dől el, ha a 
bizottság javaslatával a kol-
légiumi tanács és az Ehök is 
egyetért. A lakhatási támo-
gatásra a mostani tanév első 
négy hónapjára az ország 
idei költségvetésében 730 
millió forintot különítettek 
el. A JATE tanácsának hatá-
rozata értelmében egy diák 
legfeljebb annyi pénzt kap-
hat, amennyi a kollégiumok 
átlagos térítési díja és a sze-
gedi átlagos albérletár közöt-
ti különbség. Ez a jelenlegi 
árakkal - 3500 forintos kol-
légiumi díj és 10000-10500 
forint körüli albérleti ár -
számolva mintegy 6500 fo-
rint. A kollégiumi bizottság a 
támogatás mértékére - a rá-
szorultságtól függően - há-
rom kategóriát javasol: hate-

A szegedi PACS-nak jó 
néhány, helyi sajátosságok-
ból adódó előnye van. Bizto-
sítani tudja az orvosegyetem-
re különböző időben és kü-
lönböző helyekre telepített 
régi és új radiológiai eszkö-
zök összekapcsolását, külön-
böző számítógépes platfor-
mokon futtatható, ugyanak-
kor a világ legkorszerűbb 
képformátumát, a DICOM 
3.0-t használja. Emellett al-
kalmas radiológiai oktatási 
anyagok és elkülönített, tu-
dományos célú adatbázisok 
létrehozására is. Interneten 
keresztül pedig hazai és kül-
földi radiológiai munkahe-
lyekkel tartható fenn kapcso-
lat. A rendszer megalkotói 
tervezik , hogy a PACS-t 
összekapcsolják a SZOTE 
kórházi informatikai rend-
szerével, és bevezetik más 
hazai orvosegyetemeken és 
nagy egészségügyi intézmé-
nyekben is. 

K. G . 

zer forintot kaphatnának a 
legrosszabb szociális hely-
zetűek, elsősorban azok, akik 
nem nyertek az Esély a tanu-
lásra alapítvány pályázatán; 
a legtöbben négyezerötszáz 
forintot kapnának; végül a 
kevésbé rászorultak kétezer 
forintban részesülnének. A 
megítélt összeget a hallgatók 
öt hónapon keresztül havon-
ta, az ösztöndíjukkal együtt 
kapják meg. Eddig közel 
ezer diák nyújtott be pályá-
zatot, ám a rendelkezésre ál-
ló pénzből ennél jóval töb-
ben részesülhetnek, ezért a 
Hök újabb fordulót tr ki azok 
számára, akik még nem pá-
lyáztak. A tervek szerint eb-
ben az évben az összes pénzt 
közvetlen lakhatási támoga-
tásra fordí t ják , bár a kor-
mányrendelet alapján arra is 
lehetőség van, hogy egy ré-
széből épületeket béreljenek, 
amelyeket aztán kedvezmé-
nyes áron diákoknak adhat-
nak ki. 

Hegedús Szabolcs 

A SZAB hírei 
• Munkatársunktól 

A biológiai szakbizottság 
és a SZOTE központi klini-
kai mikrobiológiai laboratóri-
uma „A parazitózisok labora-
tóriumi diagnosztizálásának 
kérdései" címmel tovább-
képző szimpóziumot tart ma 
negyed tizenegykor a Szege-
di Akadémiai Bizottság szék-
házában. Az ülésen á témával 
kapcsolatosan tizenkét elő-
adás hallható, valamint posz-
terkiállítás tekinthető meg. 
Szintén ma délután két óra-
kor a közgazdasági és gazda-
ságpolitikai szakbizottság és 
a Magyar Közgazdasági Tár-
saság Csongrád megyei szer-
vezetének közös rendezvé-
nyén „Az értéktőzsde aktuá-
lis kérdései, különös tekintet-
tel a budapesti értéktőzsdére" 
címmel Debreczeni Kálmán. 
a Dunainvest tőzsdeügynök-
ség elnöke fejti ki nézeteit. 
Tizenhat órakor pedig a hu-
mángenetikai munkabizott-
ság, a SZOTE tudományos 
ülések bizottsága és az orvosi 
genetikai intézet kutatói szá-
molnak be újabb eredménye-
ikről, kutatási koncepcióik-
ról. A Szegedi Ökológiai Na-
pok és a Tiszakutató Ankét 
péntekig tartó programjában 
holnap délután két órakor az 
evolúció speciális kérdésein 
át a Felső-Tisza folyómeder 
helyzetéig bezáróan több ex-
pozéban muta t ják be az 
előadók az ökológia problé-
máját. A szerves és gyógy-
szerkémiai munkabizottság, 
valamint a JATE szerves ké-
miai tanszéke Serafmo Gla-
diali olasz professzor angol 
nyelvű előadására várja az 
érdeklődőket csütör tökön 
délután három órakor. 

Zongoraverseny 
• Munkatársunktól 

A tanárképző főiskolák és 
egyetemek közötti zongora-
versenyt rendez a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 
ének-zene tanszéke novem-
ber 18-án és 19-én a magyar-
országi tanárképzés százhu-
szonötödik, a szegedi polgá-
ri-iskolai tanárképzés hetve-
nedik évfordulója alkalmából 
a tanszék 82l-es számú ter-
mében, a Hattyas sor 10. 
szám alatti épületben. A ver-
senyt az intézmény főigazga-
tója, Galambos Gábor nyitja 
meg szerdán 18 órakor. A 
megnyitó ünnepségen elő-
adást tart Frank Oszkár nyu-
galmazot t főiskolai tanár 
„Chopin zongoramuzsikája" 
címmel. Ezt követően Cho-
pin gisz-moll polonaise-zét 
adja eló Marosvári Dorottya, 
a szegedi konzervatórium 
ötödik osztályos tanulója, a 
párizsi Nikolai Rubinstein 
zongoraverseny második dí-
jasa, majd szintén Chopin 
műveket hallhat a közönség 
Klebniczki György, a konzer-
vatórium nyolcadik osztályos 
tanulójának, egy Kanadában 
rendezett nemzetközi zongo-
raverseny első dí jasának 
előadásában. A főiskolák és 
egyetemek közötti versenyt 
csütörtökön tartják fél tíztől, 
az eredményt pedig délután 
négy órakor hirdetik ki. A 
versenyen szombathelyi , 
nyíregyházi, budapesti, egri, 
nyitrai, pécsi és szegedi diá-
kok vesznek részt. 

Ösztöndíjak 
• Munkatársunktól 

Amerikai ösz töndí j - le -
hetőségekről tart tájékoztatót 
az amerikai ösztöndíjakért 
felelős szervezet képviselője 
november 18-án 18 órai kez-
dettel a JATE Honvéd téri 
épületének 1. számú szemi-
náriumi szobájában. A folya-
matosan pályázható ösztöndí-
jat elsősorban angolul jól be-
szélő, keresztény beállítottsá-
gú, társadalomtudományok-
kal fog la lkozó hal lgatók 
nyerhetik el. 

Gianni Venturi: Magyarország és Itália között újból 
•aiegerősödtek a kulturális kapcsolatok. 

(Fotó: Schmidt Andrea) 

Beleszólást 
követelnek 

• Lakhatási támogatás a tudományegyetemen 

Eddig kevesen pályáztak 


