
Német diplomaosztó a jogi karon 
Negyedik alkalommal vehették át diplomájukat azok, akik a Szegedi Tudomány-

egyetem jogi karán elvégezték a német és európai gazdasági jogi kurzust. A két-
éves, a szegedi és potsdami egyetem együttműködésével szervezett képzés végén 
az elmúlt szombaton huszonötén kaptak bizonyítványt a kar tanácstermében. 
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P R O M E T H E U S - E R M E T KAPOTT M O L N Á R MIKLÓS 

Élménnyé tenni a fizikát 
Közéleti 
Kávéház 

Prometheus-éremmel tüntették ki Molnár Miklóst 
(képünkön), a szegedi egyetem nyugalmazott do-
censét nemrégiben. A szegedi fizikustanár ren-
geteget tett tantárgya népszerűsítéséért, az ok-
tatást pedig egyedi kísérleti eszközök megalko-
tásával is segítette. A pedagógushallgatóitól ka-

pott díjaira a legbüszkébb. 

A fizikai gondolkodás, 
műveltség országos ha-
tású terjesztéséért, nép-
szerűsítéséért odaítél-
hető Prometheus-ér-
met kapta meg nemré-
giben Molnár Miklós, a 
Szegedi Tudomány-
egyetem kísérleti fizikai 
tanszékének nyugalma-
zott egyetemi docense. 
A nagy hagyományú, 
nívós elismerésben 
olyan tudóstanárok ré-
szesültek korábban, 
mint a legendás Öveges 
József professzor vagy 
Marx György. 

Molnár Miklós több 
mint harmincöt évig ta-
nított a szegedi egyete-
men, tudománynép-
szerűsítő előadásokat 
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tartott számtalan he-
lyen a határon innen és 
túl, több évtizeden át 
vett részt az országos 
középiskolai és egyete-
mi tanulmányi verse-
nyek szervezésében. 
Tízévnyi kutatómunka 
után fő céljává a közép-
iskolai fizikaoktatás se-
gítése, fejlesztése vált: 
több mint húsz évig ta-
nított az egyetemen 
szakmódszertant a le-
endő fizikatanároknak, 
és számos kísérleti esz-
közt készített, amelyek-
kel díjakat is nyert. Mint 
mondta, mindig szere-
tett „bütykölni", így pe-
dagógusi hivatása miatt 
nem volt kérdéses, hogy 
olyan eszközöket ké-
szítsen, amelyek a 
szemléltető oktatásra is 
használhatók. 

- Nagyon fontos az él-
ményszerű tanítás, hogy 
növeljük a fizika utóbbi 
időben megcsappant 
népszerűségét. Ha ke-
vés az órai kísérlet, nem 
tapasztalják meg a diá-
kok a jelenségeket, 
unalmas és tűi elméleti 
„krétafizikává" válik az 
oktatás - vallja a számos 
elismerésben részesült 
egyetemi pedagógus. 

Molnár Miklós a leg-

A sorsfordító fizikai 
felfedezésekről beszél 
Molnár Miklós az SZTE 
Állam- és Jogtudomá-
nyi Karának harmadik 
emeleti társalgójában. 
A Közéleti Kávéház ren-
dezvénye jövő szerdán 
délután 5 órakor kez-
dődik. 

nagyobb elismerésnek 
mégis azt tartja, hogy az 
elsős hallgatók szavaza-
tai alapján a díj nyolc-
éves történetében hét-
szer ítélték oda neki a 
gyógyszerész-tudomá-
nyi kar legjobb előadó-
jának, illetve oktatójá-
nak járó címet. Ez a 
visszajelzés munkájáról 
büszkeséggel tölti el, hi-
szen azoktól kapta, 
akiknek oktatását és ta-
nárrá nevelését a leg-
fontosabb feladatának 
tekintette. 

A nyugalmazott do-
cens szerint három fő 
követelménye van an-
nak, hogy valakiből jó 
tanár váljék. Szeretnie, 
tisztelnie kell a tanítvá-
nyait, alapos, biztos lá-
bakon álló szakmai tu-
dással kell rendelkez-
nie, és sok időt kell for-
dítania a tehetséggon-
dozásra. Ha ez mind 
együtt van, a pedagógus 
a saját sikereinél már 
jobban örül diákjaiénak 
- amelyek nem kis rész-
ben persze az övéi is. 

T.R. 

AZ ELSŐ ALMA-WEEKEND AZ EGYETEMEN 

A nosztalgia 
és szórakozás napja 

A sportprogramok közül a kispályás foci volt a legnépszerűbb 

•ső alkalommal rendezte meg a 
Szegedi Tudományegyetem az Al-

ma-weekend szabadidő- és sportna-
pot az elmúlt hét végén. A végzett 
hallgatók közül sokan eljöttek, és 
voltak, akik családtagjaikat is ma-
gukkal vitték a sportközpontba. Jö-
vőre is szerveznek ilyet - várhatóan 

még több programmal. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 
Alma-weekend elnevezéssel sport-
és közösségi napot tartottak a Sze-
gedi Tudományegyetem Hattyas sori 
sportközpontjában vasárnap. A szer-
vezők gazdag programkínálattal vár-
ták vissza a városba mindazokat, akik 
egykor a Szegedi Tudományegye-
temhez, vagy valamely jogelőd in-
tézményéhez kötődtek. A szabadidős 
rendezvény célja az volt, hogy a vég-

zett és végzős hallgatók, valamint a 
jelenlegi és korábbi dolgozók szá-
mára kellemes időtöltési lehetőséget 
biztosítsanak. 

- A ROP 3.3 pályázat keretében a 
nyárköszöntő szabadtéri rendezvény 
ismerkedésre, nosztalgiázásra és a 
jövőbe tekintésre is lehetőséget te-
remtett a sport- és kulturális prog-
ramok mellett - mondta Görög Márta 
projektvezető. 

A sportközpontban közel háromszá-
zan vettek rész a programokon: kosár-
labdáztak, futballoztak, asztaliteni-
szeztek és röplabdáztak. A legnépsze-
rűbb a kispályás foci volt, kilenc csapat 
kergette a bőrt. Ezenkívül a létesít-
mény különböző szolgáltatásait - pél-
dául a golftanulást - is kipróbálhatták 
a résztvevők. Voltak köztük, akik né-
hány éve végeztek, de sokan képvisel-
ték a 40 és 50 éves korosztályt is. 

- Remek a kezdeményezés, jól érez-
zük magunkat. Jó volt találkozni a 
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régi ismerősökkel, akiket már hosszú 
ideje nem láttam. Jövőre is eljövünk -
jelentette ki Hegedűs István, a Sze-
gedi ítélőtábla büntetőügy szakos ta-
nácselnöke, aki az asztalitenisz-ver-
senyek egyéni győztese lett, és éppen 
25 éve végzett az egyetemen. Hoz-
zátette: igazi kikapcsolódás volt ez a 
nap, mert nem kellett „szakmázni", 
ugyanakkor minden más témáról le-
hetett beszélgetni az ismerősökkel. 

- A rendezvény családi nap jellegét 
a jövőben is megtartjuk, hiszen több 
mint ötven kisgyermek jött el szü-
leivel, és szintén jól érezték magukat 
a külön nekik szervezett kézműves-
foglalkozásokon, az aszfaltrajzverse-
nyen és a sorversenyeken - említette 
Puskás Krisztina, az egyik szervező, a 
karrieriroda koordinátora. 

A rendezvény végén Görög Márta 
elmondta: jövőre ismét megtartják 
a z A l m a - w e e k e n d e t , é s bőv í ten i f o g -
ják a programokat. 

A MOTTÓ: „VAGY MEGTALÁLJUK AZ UTAT, VAGY ÉPÍTÜNK EGYET" 

Egyéves az élet- és anyagtudományi kutatási központ 
Sikertörténetnek számít a Szegedi Tudomány-
egyetem életében a Dél-alföldi Élet- és Anyag-
tudományi Kooperációs Kutatási Központ (DE-
ÁK). Az egyetem egy esztendeje, tíz ipari part-
ner bevonásával alapította e tudásközpontját, 

mely a GVOP program dél-alföldi mintapro-
jektje. Ebből az alkalmából a DEÁK igazgatóját, 

Kovács Tibort kértük mérlegkészítésre. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 
A Szegedi Tudományegyetem élettudományi 
és anyagtudományi szellemi potenciáljának 
kamatoztatásával hosszú távú ipari együttmű-
ködés jött létre, amelyben a kutatási, az oktatá-
si és a technológia transzfer célok egymást erő-
sítve valósulnak meg - hangsúlyozta Kovács Ti-
bor. A DEÁK igazgatója elmondta: az első év 
munkájának eredménye, hogy kialakították a 
tudásközpont működését meghatározó struk-
túrát. A DEÁK kis létszámú, de profi stábja a 
szegedi egyetem Dugonics téri, központi épü-

letének földszintjén kialakított irodákban dol-
gozik: például - marketing stratégiájuk alapján 
- kétszáz lehetséges üzleti partnernek küldte el 
a szervezetet bemutató kiadványt, reagál a bel-
ső kutatási, illetve külső ipari megkeresésekre. 

A közreműködő szervezet egy hároméves, 
középtávú program sikeres lebonyolításában 
gondolkodik. A DEÁK szlogenje: „Vagy meg-
találjuk az utat, vagy építünk egyet". Ebből az is 
következik, hogy élnek az új felsőoktatási tör-
vény adta lehetőségekkel, s a DEÁK ösztönzi az 
úgynevezett „vállalkozó egyetem" létrejöttét, 
mert az egyetemi tudásbázist a piacon is ér-
tékesíteniük kell. 

MEG KELL KÜZDENI A FOGYASZTÓKÉRT 
Az egyetem versenypiacra lépéséhez elen-

gedhetetlen, hogy a tradicionális akadémiai 
szemlélet kiegészüljön egy üzleti megfonto-
lással - mondta Kovács Tibor. Ugyanis nem-
csak a fogyasztókért, de a versenytárs ku-
tatóhelyekkel is meg kell küzdeni. Az egyetemi 
bevételeknek egyre nagyobb hányadát teszik ki 
a külső megbízások. Ezek fogadására készen 

kell állni - az ügyintézés gondosságával, a 
határidők betartásával, a szankcionálással. 

A VÁLLALKOZÓ EGYETEM 

A másik alapvető pont a megfelelő gazdálko-
dási környezet megteremtése. Jelenleg az egye-
tem költségvetési szervként járulékmentességet 
élvez az egyik oldalon, viszont nincs áfa-vissza-
igénylési joga a másikon. A problémákra további 
példaként említi az igazgató, hogy a kutatási ha-
táridők nehezen tarthatók, ha közbeszerzés le-
bonyolítása szükséges minden lényeges kutatási 
eszköz beszerzéséhez. Szerinte hatékony és ru-
galmas elszámolási modell szükséges, valamint 
a vezetői döntéseket megalapozó és nem lekö-
vető pénzügyi és számviteli rendszer. Ilyen lehet 
az üzleti világból ismert mátrix, vagy a divízioná-
lis szervezet, esetleg átmenetileg az egyetem tel-
jes vállalkozási tevékenységének kihelyezése. 

A harmadik neuralgikus pont: fogyasztóik ke-
zelése. Ez olyan „egyablakos" rendszer kialakítá-
sát indokolja, ahol az egyetemi kutatások iránt 
érdeklődő azonnal útmutatást kaphat az igényei-
nek megfelelő tudásbázis meglétét, illetve a 

pénzügyi elszámolást és a keletkezett szellemi al-
kotások kezelését illetően. Azaz olyan profilt kell 
mutatni a vásárló felé, amilyen az érdeklődési te-
rülete. Ezzel elkerülhető, hogy eltévedjen, vagy 
eltévelyegjen az egyetemen, másrészt szakszerű 
és hatékony kiszolgálásban részesül, amit más 
szolgáltató ipari partnerétől is megszokhatott. 

AZ EGYETLEN SZABADALOM 

A DEÁK eddigi egyetlen benyújtott szabadal-
ma Kiricsi Imre professzor hulladékhasznosítási 
programjához kapcsolódik - az OKFT Kft. bevo-
násával, az olajos emulziók szétválasztása té-
makörében. Folyamatban van egy know-how 
meghatározása is, amelyik - a Démász kísérleti 
fejlesztését szolgálva - egy biogáz demonstráci-
ós üzem létrehozásához kapcsolódik Kovács 
Kornél professzor Bioremediáció-Biokonverzió 
programja keretében. A kutatások sajnos késve 
indulhattak a támogatási szerződés megkötésé-
nek elhúzódása miatt - emlékeztetett az igazga-
tó -, így még szorosabb határidők mentén kell a 
kutatási programokon dolgozni, hogy a DEÁK 
2007 végéig teljesítse munkatervét. 


