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Nem szövetkezik az egészségügyi főiskola 

Centrumok 
a középpontban 
Tudásközpont és a kutatási eredmények kipróbálásának terepe, de 
pénzszerző szövetség is a centrum, melynek szerepét megnövelte 
az új felsőoktatási törvény. Ezért is nagy a tét je a Szegedi Tu-
dományegyetemen eddig két-két kart tömörítő cent rumok meg-
újulásának. Márciusban az egészségtudományokhoz kötődő ka-
rokon döntenek cent rumuk jövőjéről, illetve új vezetőjéről. 

Új helyzetet teremtett az új fel-
sőoktatási törvény a Szegedi Tu-
dományegyetem két legnagyobb 
szervezeti egysége, a (vásárhelyi 
mezőgazdasági, és a szegedi élel-
miszeripari főiskolai kar alkotta) 
Dél-alföldi Agrártudományi, va-
lamint a Szent-Györgyi Albert 
Orvos- és Gyógyszerésztudomá-
nyi Centrum életében. A jogsza-
bály az eddigieknél is erőteljeseb-
ben ösztönzi, hogy - az Oktatási 
Minisztérium felügyelte egyete-
men belül - az agrárkutatások 
egyetemi centruma a földműve-
lésügyi tárca forrásaira is tá-
maszkodhasson; a betegellátás-
ban és az egészségipar fölvirágoz-
tatásában szerepet játszó orvosi-
és gyógyszerésztudományi cent-
rum pedig az egészségügyi mi-
nisztériummal tartson szoros 
kapcsolatot. 

A törvény a korábbinál kiter-
jedtebb hatáskört is biztosít a 
centrumelnököknek. De Szabó 
Gábor, az SZTE vezetője öröm-
mel átruházza a rektor azon jo-
gait a centrumelnökökre, me-
lyek lehetővé teszik, hogy e szak-
maspecifikus területek pénzellá-
tása javuljon. Szerinte az, hogy 
az universitas megalakulása 
előtt más ágazati minisztérium-
hoz tartozó karok szövetkeznek, 
nem sérti a többi, vagyis koráb-
ban és most is az OM felügyelte 
karok érdekeit, ugyanis ezek sa-
ját jogukon kapcsolatot teremt-
hetnek olyan cégekkel, melyek 
vállalkoznak a kutatásfinanszí-
rozásra. 

Tudásközpontok és a kutatási 

eredmények kipróbálásának 
helyszínei is a centrumok. Ezért 
jó, ha minél több agráriummal, 
illetve egészségtudománnyal fog-
lalkozó kar vesz részt a szövet-
ségben. És ezért lett tanácsos, 
hogy a nevét is árnyaló 
Szent-Györgyi Albert Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum-
hoz már ne csak az orvosi és a 
gyógyszerészkar, hanem esetleg 
az egészségügyi főiskolai kar és a 
fogorvosok hamarosan önálló 
karrá váló képzőhelye is csatla-
kozzon. 

Sokak szerint a centrum az Al-
talános Orvostudományi Karral 
szinte szimbiózisban élt. Bene-
dek György dékán ezzel kapcso-
latban azt hangsúlyozza, hogy a 
betegellátás forrásainak mene-
dzseléséért a centrumelnök fe-
lelt. A centrum köldökzsinórt 
biztosít az egészségügyi kor-
mányzathoz, s ez a szövetség elő-
nye - véli Falkay György, a 
gyógyszerészkar dékánja. Szerin-
te a centrumhoz tartozók egyete-
men belüli érdekérvényesítési 
pozíciói is erősödnek. Ám e cent-
rumhoz az SZTE Egészségügyi 
Főiskolai Kara nem csatlakozott. 
A kari tanács szerdán egyhangú-
lag úgy határozott, hogy „a felső-
oktatási törvény 142. szakasz 1. 
bekezdésében rögzített kezdemé-
nyezési jogával nem kíván élni" -
fogalmazott az intézmény veze-
tője, Pogány Magdolna. Az egész-
ségtudományi centrum jövőké-
pét a március végén megválasz-
tandó új elnök határozza meg. 
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Egy nemzetközi szervezet fölhívása nyo-
mán fényszennyezésmérő akció zajlik erre 
vállalkozó iskolák részvételével országszer-
te. Fényszennyezés az, ha nemcsak oda jut 
fény, amit meg kell világítani, hanem oda is, 
ahová nem kellene. Ez pazarlás, emberre és 
környezetére egyaránt káros. 

- Nagyon sok fényforrás nemcsak azt világít-
ja meg, amit meg kellene világítania, hanem 
egész környezetét elárasztja fénnyel. Jócskán 
jut fényből fölfelé is, amire pedig végképp 
semmi szükség - mondja Szathmáry Károly 
csillagász, a Szegedi Tudományegyetem Kí-
sérleti Fizika Tanszékének docense. Egy 
nemzetközi szervezet felhívására országszer-
te fényszennyezettség-mérés folyik a napok-
ban, iskolák részvételével. A diákok által is 
végezhető mérések eredményeit a szervezet 
központjában dolgozzák föl. 

Mennyire szennyezett fénnyel környeze-

tünk? - Szeged fölé valóságos fénykupola bo-
rul, különösen, amióta bevezették a dóm és 
több más, jelentős épület éjszakai kivilágítá-
sát. Ezen a megvilágítás pontosságával, illet-
ve fényt csak a megcélzott területre árasztó 
fényforrások alkalmazásával segíteni lehetne 
- állítja a szakember. Hozzáteszi: a fény-
szennyezés a városban felnövekvő fiatalokat 
hovatovább megfosztja a csillagos ég látvá-
nyától, föl sem éled bennük a kívánság a 
megismerésére. 

A csillagászati kutatásokat is lehetetlenné 
teszi a zavaró „háttérfény". Az SZTE Bé-
ke-épületének tetején elhelyezett csillagásza-
ti távcsövet például csak akkor lehet használ-
ni, ha a dóm kivilágítását kikapcsolják. Az 
újszegedi csillagvizsgáló szintén mind több 
„fényterhelés" mellett kénytelen működni. 
Az emberi egészségre ugyancsak káros a 
fényszennyezés: az éjszakánként a lakásba 
szivárgó fény miatt az alvó nem tudja kipi-

henni magát, mert a szemben nem játszód-
nak le a sötétséget igénylő, a szervezet egé-
szének regenerálódáshoz szükséges biokémi-
ai folyamatok. 
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AGRESSZÍV VEREBEK 
| j g Az élővilágot is károsítja a fényszennyezés, meg-

zavarja a madarak, denevérek, rovarok életrit-
musát. Az irodaházak ablakainak lámpafényes 
felületei megtévesztik a madarakat, s nekirepül-
ve elpusztulnak. Az éjszakai rovarokat a fénytor-
rások fénycsapdaként működve kigyűjtik a leve-
gőből, a fecskéknek és a denevéreknek nem ma-
rad táplálékuk. Az egyesült államokbeli Manhat-
tanben - mely rendkívüli mértékű fényszennye-
zéssel küzd - agresszív verebek támadtak meg 
járókelőket. A madarak nem tudták magukat kipi-
henni, ez zavarta meg viselkedésüket ilyen szél-
sőségesen. 

Elvakítja a csillagászati távcsövet 

Káros a fényszennyezés 

A dóm ldvilágítását kevésbé fényszennyező módon is meg lehetne oldani Fotó: Frank Yvette 

Szeged önkormányzata, a Pick Szeged és a 
DÉLMAGYARORSZÁG közös ajándékkoncertje 

RCiUS 26., VASARNAP 
Kedvezményes jegyárusítás: 
Délmagyarország- vagy Délvilág-előfizetőknek, Pick-bérleteseknek: 
• Szeged, Stefánia 10. • Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3 
• Makó, Szegedi u. 9-13. • Szentes, Kossuth u. 8. 
Teljes árú jegy: Városi Sportcsarnok Szeged, Temesvári krt. 33. 
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Egy előfizető vagy Pick-bérletes 4 db 
kedvezményes jegy vásárlására jogosult. 
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L a j k ó I s t v á n n é 
projektmenedzser 
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Takács Péter 
hirdetési tanácsadó 
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