
Megalakult az egyetemen 
a társadalmi tanács 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A társadalmi és gazdasági szféra képviselőiből és külső szak-
emberekből áll az a társadalmi tanács, amely a múlt héten 
tartotta alakuló ülését a Szegedi Tudományegyetem aulájában. 
A testület figyelemmel kíséri az universitas társadalmi-gaz-
dasági igények kielégítésére irányuló tevékenységét, valamint 
javaslatokat fogalmaz meg az egyetem oktató, tudományos 
munkájával, fejlesztési terveivel kapcsolatban. A tanácsot há-
rom évre bízták meg ezekkel a feladatokkal, a megbízatás 
azonban megismételhető. 

A társadalmi tanács tagjai: dr. Beck György, a HP Magyaror-
szág Kft. ügyvezetője, Berend Richárd, a Multiprogress B. R. ve-
zérigazgatója, dr. Botka László, Szeged polgármestere, Derva-
rics Attila, a Démász Rt. elnök-vezérigazgatója, dr. Dudits Dénes 
akadémikus, az MTA Szegedi Biológiai Központjának főigazga-
tója, dr. Frank József, a Csongrád megyei közgyűlés elnöke, dr. 
Hajnal Ferenc, a Csongrád Megyei Orvosi Kamara elnöke, dr. 
Heidrich Gábor, a Szegedi ítélőtábla elnöke, Kovács László, a 
Pick Szeged Rt. vezérigazgatója, dr. Kőhegyi Ferenc, a Magyar 
Gyógyszerész Kamara Csongrád megyei szervezetének elnöke, 
Laczó Sándor, a Dégáz Rt. vezérigazgatója, dr. Lednitzky Péter, 
az ITD-Hungary vezérigazgatója, dr. Lukács János dandártábor-
nok, Csongrád megyei rendőrfőkapitány, dr. Medgyesi Pál, a 
Csongrád Megyei Mérnök Kamara elnöke, dr. Németh Tamás 
akadémikus (MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet), Nóg-
rádi Zoltán, Mórahalom polgármestere, dr. Orbán István, az 
Égis Gyógyszergyártó Rt. vezérigazgatója, Sinkó Ottó, a Video-
ton Holding Rt. vezérigazgatója, Szabó Jenő, a MÉH Rt. el-
nök-vezérigazgatója, Szász János, az OTP kelet-magyarországi 
regionális igazgatója, dr. Szeri István, a Tisza Volán Rt. vezér-
igazgatója, Széli János, a Heavytex Rt. vezérigazgatója. 

E G Y E T E M I K L U B O K 

JATE-KLUB 
december 18. 21 óra: Stu-

dent-est - újdonságok nosz-
talgiával, DJ's: Varga B. László 
és Molnár Lajos 

december 20 .22 óra: Mi-cso-
da buli, a nagyteremben DJ 
Alma, a kisteremben DJ Ala-
csony 

december 27 .22 óra: Mi-cso-
da buli, a nagyteremben DJ 
Alma, a kisteremben DJ Immy-
boy 

december 31. 20 óra: szil-
veszteri JATE-buli, a nagyterem-

ben DJ Egon, a kisteremben DJ 
Immyboy, tombola értékes aján-
dékokkal 
SZOTE-KLUB 

december 19. 22 óra: Péntek 
esti házibuli Gajdács Zoltánnal 

december 20. 22 óra: Rá-
dló88 White Christmas Party (DJ 
Harmath, DJ Nacsa, MC Dry) 

december 26. 22 óra: Péntek 
esti házibuli Gajdács Zoltánnal 

december 27 .22 óra: Szabad 
szombat party DJ Harmathtal 

december 31. 22 óra: szil-
veszteri party DJ Harmathtal 

OKTATÁS, TUDOMÁNY ÉS SZÓRAKOZÁS MINDEN SZERDÁN • SZERKESZTI: HEGEDŰS SZABOLCS 

A HOLLAND JOANNES DOSITHEUS BOS A SZEGEDI EGYETEM DÍSZDOKTORA 

A bőr egyszerű „fedőréteg" 
A Szegedi Tudományegyetem 

tanácsa díszdoktori címet ado-
mányozott Joannes Dositheus 
Bosnak, az amszterdami egye-
tem professzorának, az ottani 
bőrgyógyászati klinika igazga-
tójának. Bos professzor óriási 
megtiszteltetésnek tekinti a 

Honoris causa címet, annál is 
inkább, mert elmondása alap-

ján a bőrgyógyászok ritkán kap-
nak ehhez hasonló elismerést. 

- Amikor annak idején or-
vostanhallgatóként előadá-
sokra, szemináriumokra járt, 
gondolt-e arra, hogy egyszer 
valahol díszdoktor lesz? 

- Sohasem számítottam ar-
ra, hogy díszdoktor leszek egy 
egyetemen. Amikor megkezd-
tem orvosi tanulmányaimat, 
még azt sem tudtam, milyen 
területre szakosodjak. Az 
egyetemen döntöttem a bőr-
gyógyászat mellett. 

- Miért választotta ezt a 
szakterületet? 

- Tulajdonképpen az egye-
temi gyakorlatokon dőlt el, 
hogy bőrgyógyász leszek. Ezt 
szerettem a legjobban csinál-
ni, pontosabban a számos 
szakág közül ez vonzott a leg-
jobban. Talán most már sze-
rénytelenség nélkül mondha-
tom: a munkásságom elég bi-
zonyíték arra, hogy annak ide-
jén jól döntöttem. 

- Kapott-e már más, ehhez 
hasonló címet? 

- Ez az első díszdoktori cí-
mem, és könnyen lehet, hogy 
az utolsó is egyben. A bőr-

Joannes Dositheus Bos átveszi a díszdoktori címet Szabó Gábor rektortól. 

gyógyászok ugyanis csak na-
gyon ritkán szoktak ilyen ma-
gas egyetemi elismerésben ré-
szesülni. 

- Az ön nevéhez fűződik a 
bőrgyógyászok között közis-
mert SIS rövidítés megalko-
tása, ami a bőr immunszervi 
leírására használatos. Miért 
volt fontos ennek a fogalom-
nak a bevezetése? 

- Elsősorban a laikusok szá-
mára volt fontos, annak el-
lenére, hogy az átlagember 
nem nagyon ismeri és hasz-
nálja ezt a rövidítést. Ekkor 
tettük világossá, hogy a bőr 
nem pusztán egyszerű „fedő-

rétege" az emberi testnek, ha-
nem nagyon jelentős szerepe 
van betegségekkel szembeni 
védekezésben. 

- Mióta használják a rö-
vidítést? 

- 1986-ban vezettük be. 
- Mikor került kapcsolatba 

a szegedi egyetemmel? 
-Az amszterdami és a szege-

di egyetem között immár har-
mincéves kapcsolat van. így 
számomra természetesnek 
mondható ez a kötődés, pá-
lyám kezdete óta kapcsolatban 
vagyok a szegedi orvoskarral és 
Dobozy Attilával, a bőrgyó-
gyászati klinika professzorával. 

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA 

- Az évek során hogyan fej-
lődött a két egyetem közötti 
kapcsolat? 

- Hatalmas változás ment 
végbe az utóbbi években. 
Amikor az amszterdami egye-
temre kerültem, akkor a kap-
csolat még jobbára egyirányú 
volt: magyar orvostanhallga-
tók jöttek hozzánk, mára két-
irányúvá vált a hallgatócsere, 
illetve most már Hollandiából 
többen jönnek Szegedre, mint 
fordítva. A szegedi bőrgyó-
gyászati klinika ma már vi-
lágviszonylatban is mérföld-
kőnek számít. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

A MŰSZAKI DIAGNOSZTIKA F E J L O D O K E P E S AGAZAT 

Értékes műszerrel 
gazdagodott a SZÉF 

Nagy értékű műszerrel gazda-
godott a műszaki diagnoszti-
kai kutatás és képzés a sze-
gedi élelmiszeripari főiskolai 
karon. Az 1,8 millió forintos 
lézeres gépbeállító készülék 
lehetővé teszi az ipari terme-
lésben használt gépek beál-

lítását. 

- Ma már olyan készülékek 
állnak rendelkezésre a külön-
böző ipari termelést végző gé-
pek ellenőrzésére, műszaki ál-
lapotuk változásának felmé-
résére, amelyek működés köz-
ben is kiszűrik azok esetleges 
hibáit, vagyis a termelés za-
vartalanul folyhat, a gépeket 
nem kell leállítani és szétszed-
ni - magyarázza Forgács Endré 
főiskolai adjunktus, milyen 
szintre jutott el napjainkra a 
műszaki diagnosztika. A 
SZÉF élelmiszeripari művele-
tek és környezettechnika tan-
székének oktatója szerint ép-

pen az élelmiszeriparban nyíl-
hatnak óriási távlatok ennek 
alkalmazására. Vannak olyan 
területek - mint a hadiipar, a 
repülőgép-üzemeltetés és az 
energiaellátás -, ahol több év-
tizedes múltra tekint vissza a 
műszaki diagnosztika, amit a 
SZÉF-en 1996 óta oktatnak. 
Abban az évben hozták létre a 
műszaki diagnosztikai labora-
tóriumot, s az ott elért ered-
ményeknek is köszönhető, 
hogy idén Szegeden rendezték 
az első műszaki diagnosztikai 
nyári egyetemet. 

A laboratóriumban részben 
alapkísérleteket folytatnak, 
részben szolgáltatásokat 
nyújtanak dél-alföldi cégek 
számára. A lézeres gépbeállí-
tó készüléket is ipari kapcso-
lataik révén szerezték be, az 
SKF-től sikerült megvásárol-
niuk eredeti értékénél ol-
csóbban, 1,5 millió forintért, 
a szakképzési alapból szár-
mazó pénzből. 

H. SZ. 

PALATÍNUS ZSOLT ELŐRE ELDÖNTÖTTE, MEGNYERI A SZERELMESVERS-ÍRÓ VERSENYT 

Nem egy lány, csak a pályázat ihlette 
Palatínus Zsolt másodéves 

pszichológia szakos hallgató 
nyerte meg a szegedi egyetem 

kulturális irodája által kiírt 
szerelmesvers-író pályázatot. 

A babérkoszorút annak ellené-
re sikerült megszereznie, hogy 
költeményét csupán a pályá-
zat, s nem egy lány ihlette. 

- Meglepett, hogy én lettem az 
első, bár amikor megláttam a 
kiírást, nagyképűen azt 
mondtam a csoporttársaim-
nak, én megnyerem ezt a ver-
senyt. A végén tényleg sikerült 
- mondta nevetve Palatínus 
Zsolt másodéves pszichológia 
szakos egyetemi hallgató, aki a 
kulturális iroda által szerel-
mes versekre kiírt pályázaton 
nyerte el a babérkoszorút. - Az 
már más kérdés, hogy amikor 
elkezdtem foglalkozni a pá-
lyázattal, valóban komolyan 
vettem. 

A pszichológushallgató el-
mondta azt is, versét a pá-
lyázatra írta, bár nem lenne 

Palatínus Zsolt 

ellenére, ha valaki megihletné. 
- A pályázati plakát elégséges 
inspiráció volt ahhoz, hogy 
megírjam ezt a költeményt. 
Nem tudom, mennyire lett 
volna más, ha nemcsak a pla-
kátnak írom, hanem egy szá-
momra kedves lánynak. Le-
het, hogy azért sikerült így a 

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

vers, mert érzelmileg úgy-
mond nem voltam érintett -
felelte Zsolt. 

Az egyetemista arra a leg-
büszkébb, hogy a Szilasi Lász-
ló, a régi magyar irodalmi tan-
szék docense által vezetett 
zsűri a költemény természet-
tudományos vonatkozásait 

emelte ki. - Kicsit féltem attól, 
hogy nem fogják értékelni 
ezeket az elemeket. Nem iga-
zán tudom, milyen trendek 
vannak most a magyar iro-
dalomban, de ha egy kicsit 
konvencionálisabban nézte 
volna a zsűri a beérkezett pá-
lyázatokat, akkor nem biztos, 
hogy nyertem volna - jegyezte 
meg a győztes. 

Zsolt első verseit a gimná-
ziumban fabrikálta. - Ezek a 
„szokásos" gimis próbálkozá-
sok voltak, amikkel az érzelmi 
túltelítettségét vezeti le az em-
ber. De nem vagyok nagy vers-
író, nem vagyok irodalmár. In-
kább szövegeket írok. Renge-
teget jegyzetelek, ha valami 
eszembe jut, gyorsan leírom -
tette hozzá Palatinus Zsolt, aki 
az öregek bölcsességével emlí-
ti meg azt is, hogy sok érdekes 
dolog van az életben, de ezek-
re nagyon kevés idő jut. A má-
sodéves pszichológia szakos 
hallgató most elsősorban vá-
lasztott szakjában szeretne -
ahogy ő fogalmaz - elmerülni. 

G. SZ. L. 


