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I.

A FŐISKOLAI KARI TANÁCS ÜLÉSEI
A Főiskolai Kari Tanács 2003. november 13-án ülést tartott. A napirend a következő volt:
2003. november 13.
1. Személyi ügy: Tanszékvezetői pályázat véleményezése (előterjesztő: Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna
személyügyi és hivatalvezető)
2. Javaslat a rajz- művészettörténet tanszék galériájának elnevezésére (előterjesztő: dr. Galambos Gábor főigazgató)
3. Tájékoztató a magyar felsőoktatás tervezett reformjáról (előterjesztő: dr. Galambos Gábor főigazgató)
4. Egyebek

II.

HATÁROZATOK
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR
KARI TANÁCSÁNAK
2003. november 13-án, tartott ülésén
hozott HATÁROZATAI
1. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa 69/2003.
(XI. 13.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14
igen, 0 nem, 0 tartózkodás nyílt szavazattal
elfogadja a napirendi pontok tárgyalását.

(XI. 13.) KT. számú HATÁROZATÁVAL nyílt
szavazattal egyhangúlag elutasítja, hogy a
rajz- művészettörténet tanszéken az emeleti
kiállítóhely neve Fischer Ernő Foaie, a földszinti kiállítóhely neve Vinkler László Foaie legyen.

2. 2. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa 70/2003. 4. 4. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa 72/2003.
(XI. 13.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 13
(XI. 13.) KT. számú HATÁROZATÁVAL 14
igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal
támogatja dr. Marsi István főiskolai tanár új
igen, 0 nem, 0 tartózkodás titkos szavazattal
elfogadja, hogy a rajz- művészettörténet tantanszékvezetői megbízását a kémia tanszéken.
A megbízás 2004. január 1-től 2007. június 30széken az emeleti kiállítóhely neve Fischer
Ernő Galéria, a földszinti kiállítóhely neve
ig szól.
Vinkler László Galéria legyen.
3. 3. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolai Kar Tanácsa 71/2003.
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III.

KÖZLEMÉNYEK
(A Közlemények rovatban megjelentek sorrendiségét az időrendiség határozza meg.)
2003. november-december
1. Egészségfejlesztés felsőfokon. Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottsága Egészségfejlesztés a felső és közoktatásban című tudományos ülést rendezett 2003. november 4-én a SZAB Székházban. Dr. Benkő Zsuzsanna, az SZTE
JGYTFK tanszékvezető főiskolai tanára országos programkoordinátor az Egészségfejlesztés a kisebbségek körében című kerekasztal-beszélgetés keretében előadást tartott az országos egészségfejlesztő mentálhigénikus felsőoktatási hálózat közel tízéves munkájának eredményeiről, tapasztalatairól és feladatairól.
2. Jubileumi ünnepség 2003. 2003. november 11-én az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai
Kar a hazai tanárképzés elindulásának 130. és a képzés Szegedre helyezésének 75. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepségsorozatot rendezett. A részletes programpontokat lásd a Közlemények
rovat 3-15. pontjaiban. Az ünnepségről készült képek megtekinthetőek a http://www.jgytf.u-szeged.hu/inform/kep/index.html címen.
3. Közös fotó. A tanári kar közös, a Tisza szállodában megszervezett fotózásával kezdődött a jubileumi ünnepségsorozat első, nem hivatalos rendezvénye. A fotózás előkészületeit megörökítő fényképeket lásd a 75–78. oldalakon. A közös fotót Németh György, az MTI fotósa készítette, az eseményről készült fotókat Fűz Róbert és Tóth Péter Zoltán készítették.
4. Koszorúzás: a jubileumi ünnepség nyitóeseménye. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolai Kar Főigazgatói hivatal folyosóján lévő Juhász Gyula mellszobor megkoszorúzásával kezdődött el a jubileumi ünnepségsorozat. Köszöntőt mondtak Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester, Dr. Rádli Katalin főosztályvezető-helyettes, OM. Az ünnepi eseményeket Dr. Galambos
Gábor egyetemi tanár, a kar főigazgatója nyitotta meg, aki egyúttal koszorút is elhelyezett a költő
mellszobrára. A Hallgatói Önkormányzat nevében koszorút helyezett el Nagy Péter Zoltán, a HÖK
elnöke is.
5. A földrajz tanszék felolvasóülése. Aktuális geográfiai kutatások címmel felolvasó ülést tartottak a
Földrajz tanszéken. Az ülést dr. Pál Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár nyitotta meg. Előadásokat
tartottak: dr. Pál Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár: Dél-alföldi határmenti kisvárosok együttműködése címmel; dr. Kaszab Imre főiskolai tanár: A geotermikus energia hasznosításának problémái
címmel; dr. Karancsi Zoltán főiskolai docens: A tanösvény, mint a környezettudatos nevelés egyik
lehetséges eszköze a Medves-térségben címmel; Oláh Ferenc főiskolai adjunktus: Határmenti települések hulladékgazdálkodási problémái címmel; Szilassi Péter főiskolai adjunktus: Tájtörténeti
szempontú tájértékelés a Káli-medence példáján címmel és Balogh András főiskolai tanársegéd:
Centrum-periféria relációk és a marginalizáció címmel.
6. A magyar nyelvi tanszék felolvasóülése. Az SZTE JGYTFK Magyar Nyelvi Tanszéke és a Magyar
Nyelvtudományi Társaság szegedi csoportja 2003. november 11-én Stilisztika és frazeológia címmel
Rozgonyiné dr. Molnár Emma főiskolai tanár tiszteletére ünnepi felolvasó ülést rendezett. Az ülést
dr. Galgóczi László tanszékvezető egyetemi tanár nyitotta meg. Az ünnepi köszöntő után a következő előadások hangzottak el: dr. Nagy János: Az alakzattársulás és az oszcilláció stilisztikájánoz;
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dr. Forgács Tamás: A róká-val kapcsolatos szólások a magyarban és más nyelvekben; dr. V. Raisz
Rózsa: Felkészítés beszédversenyre; dr. Tóth Szergej: A gulag frazeológiájához.
7. Új szlavisztikai tanulmánykötet. Az orosz, valamint a szlovák nyelv és irodalom tanszék gondozásában 2003-ban megjelent a SLAVICA SZEGEDIENSIA tudományos periodika, amely az orosz
nyelv és irodalom tanszék által eddig megjelentetett 3 tudományos kötet folytatásának tekinthető. A
tudományos periodika célja – publikációs fórumot biztosítani a tanszékek oktatóinak, volt hallgatóinak, valamint a hazai és a külföldi társintézmények oktatóinak, neves kutatóinak. Az olvasó a 300
oldalt kitevő kötetben 30 szerző orosz, szlovák, szerb, valamint angol és német nyelvű tanulmányával ismerkedhet meg. A tanulmányok tematikája széles spektrumot képez: a nyelvészeti alapkutatásoktól kezdve a nyelvtörténeti, leíró és alkalmazott nyelvészeti, valamint irodalomtörténeti és kultúrtörténeti kutatásokig terjed. A kötet felelős szerkesztője: dr. Krékits József. Szerkesztői: dr. Györke
Zoltán, Maruzsné dr. Sebó Katalin, Vidovenyecz Adrienn.
8. Fiatal tudósok tudományos felolvasóülése. Fiatal tudósok kutatási eredményeinek bemutatása
címmel tudományos felolvasóülést tartottak 2003. november 11-én a JGYTFK Dísztermében. Az
ülést dr. Dékány Imre akadémikus, egyetemi tanár, a tudományos ügyek rektorhelyettese nyitotta
meg. A három szekcióban (Természettudományok, Irodalom és zene, Történelem és nevelés) 37
előadás hangzott el, melyek rövid összefoglalója megjelent a Fiatal tudósok kutatási eredményeinek
bemutatása 2003, Szeged című kis kötetben, melynek szerkesztője Tóth Szergej.
9. Óvóképző- és tanítóképző főiskolák főigazgatói értekezlete. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar jubileumi ünnepségsorozatán belül került megrendezésre az
Óvó- és tanítóképző főiskolák főigazgatói értekezlete. A kétnapos rendezvény vendégei volt dr. Rádl
Katalin oktatási minisztérium főosztályvezető-helyettes. A kollégium állásfoglalást dolgozott ki a
„Bologna-folyamat”-tal kapcsolatosan. Általános kívánalomként fogalmazódott meg, hogy a közös
európai trendeket figyelembe véve kell az óvó és tanítóképzésnek megújulnia, hogy megvalósulhasson az átjárhatóság, s ezáltal a képzés beilleszthetővé váljon a többszintű felsőoktatási képzésbe,
magáévá téve annak e területére kiterjedő követelményrendszerét. Fontos, követendő feladatnak
jelölték meg a tantárgyak struktúrájának olyan jellegű megreformálását is, amely tartalmában megfelel a 6-12 éves korosztály oktatási, módszertani kívánalmainak. Legfőbb elvként fogalmazódott
meg a hatékonyság és minőség elvének érvényrejuttatása képzési rendszerünkben. Az összejövetel
házigazdái voltak: dr. Galambos Gábor egyetemi tanár, főigazgató, dr. Galgóczi László egyetemi tanár, tudományos főigazgató-helyettes és dr. Janowszky Sándor főiskolai docens, mb. intézetigazgató.
10. Zenés sportok bemutatója. A Testnevelés és Sporttudományi Intézet életének képes történeti bemutatójával és zenés sportok látványos bemutatásával emlékezett meg az ünnep alkalmából. Az
ünnepi program a hallgatók zenés sportokból összeállított, nagy közönségsikert aratott bemutatójával folytatódott. A bemutatót Dr. Gyetvai György tanszékvezető főiskolai tanár nyitotta meg. A gyakorlatokat a tanszék oktatói Hézsőné Böröcz Andrea főiskolai adjunktus, Rácz Ildikó főiskolai tanársegéd, Schaub Gáborné főiskolai adjunktus, Cziberéné Nohel Gizella főiskolai adjunktus és korábban végzett hallgatónk Bereczka Krisztina tanították be. A bemutatók során a tornász csapat tagjai
táncos, akrobatikus gyakorlatokat, bálaugró gyakorlatokat és kötélugró gyakorlatokat mutattak be. A
fitness szakosztály tagjaival közösen aerobic, verseny aerobic, stepp aerobic, zenés talajtorna, ritmikus gimnasztika és fittball programok kerültek bemutatásra. Kurucz Erika zenés gerenda gyakorlata,
Tóth Eszter labda és buzogány gyakorlata, Csillag Andrea szalag és kötél gyakorlata került ezután
sorra, majd Bereczka Krisztina, Göncz Sándor és Miklós Melinda fitness gyakorlatával zárult a másfél órás bemutató. A bemutatót a tanszék hallgatóinak több mint 50 %-a tekintette meg, körükben a
bemutatott produkciók nagy sikert arattak. A nézők soraiban főiskolánk egyéb szakos hallgatói is
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nagy számban voltak jelen. A nagy közönségsiker miatt úgy döntöttünk, ebből hagyományt fogunk
teremteni, hogy az egyetem minden hallgatójának és oktatójának bemutathassuk leendő testnevelőink felkészültségét.

11. Kiállítások. A Jubileumi ünnepség keretében több kiállítás is nyílt. A JGYTFK főépület, főigazgatói
hivatal folyosóján a közös megnyitót dr. Békési Imre egyetemi tanár, a Tudományos Bizottság elnöke tartotta. A Természeti és történeti táj a geográfus szemével című kiállítás rendezője dr. Pál Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár. A Könyvtári Központ Kiállítását, melynek címe: Tudós tanárok –
tanár tudósok a főiskolán dr. Katona Imréné, a Könyvtári Központ vezetője rendezte, a JGYF Kiadó
Könyvkiállításának rendezője dr. Pitrik József, kiadóigazgató volt.
12. Tablókiállítás a testnevelésről. 2003. november 12-én tablókiállítás nyílt a Testnevelési és Sporttudományi Intézet életéről. A tablókiállítást dr. Szatmári Zoltán főiskolai docens nyitotta meg. A fotók
összeállításában a tanszék valamennyi munkatársa aktívan részt vett, felelőse Pungor Miklós főiskolai docens volt. A kiállított képek bemutatták az intézet jelenét és múltját. A fotók a testnevelés
szakos hallgatók gyakorlati óráiról, nyári és téli terepgyakorlatáról, sportszakmai, szabadidő tevékenységéről és a tanszék mindennapi életének egy-egy pillanatáról készültek.
13. Tananyagfejlesztések az angol tanszéken. Módszertani kiállítás rendeztek a Idegen nyelvi tanszékek épületében. A kiállítás rendezője az angol tanszék volt. A megnyitót, melyen nagy számban
képviseltették magukat a többi idegen nyelvi tanszék oktatói és hallgatói, dr. Szabó Klára tanszékvezető főiskolai docens tartotta. A legnagyobb érdeklődést az a tanszéken kifejlesztett nyelvoktató
szoftver váltotta ki, melynek szerzői: Borbás Tibor és Hegyi Pál, az angol tanszék oktatói.
14. Művészeti kiállítás. Fischer Ernő Emlékkiállítás nyílt a JGYTFK Brüsszeli körúti Rajz-művészettörténet tanszék kiállítótermében, melynek a Főiskolai tanács 72/2003. (XI. 13.) KT. számú határozata
értelmében a Fischer Ernő Galéria lett a neve. A kiállítást Nátyi Róbert művészettörténész nyitotta
meg. Köszöntőt mondott: dr. Tóth Szergej tanszékvezető főiskolai tanár, ifjúsági és kommunikációs
főigazgató-helyettes. A Rajz- és művészettörténeti tanszék 2003-ban szervezett kiállításait lásd a 2.
számú mellékletben.
15. Ének-zene tanszék szervezésében: Jubileumi hangverseny. „Öregdiákok”, mai művészek című
hangversennyel zárult a 2003. évi jubileumi hangversenysorozat. A helyszín a Tisza Szálló volt. Előadók az ének-zene tanszék volt hallgatói és művésztanárai voltak. A hangverseny házigazdája: dr.
Maczelka Noémi tanszékvezető főiskolai docens, zongoraművész. Közreműködtek: Faragó Laura
népdalénekes (Budapest), Vajda Júlia operaénekes (Szegedi Nemzeti Színház), Szilágyi Béla operaénekes (Állami Operaház, Budapest), Beslin Anita (Magyar Rádió Szegedi Körzeti Stúdió), Bartha
Edit (szegedi Tömörkény Gimnázium), Katona Judit és a Harmonia Consort, (szegedi Király-König
Péter Zeneiskola), Blahó Attila (LFZF jazz tanszakának hallgatója, Budapest), Gulyás Levente zeneszerző, Gulyás Erika, Nagy Gabriella, az Ének-zene tanszék Kardos Pál Női Kara, Száz Krisztina és
Ordasi Péter vezényletével, az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános Iskola, Kodály Kicsinyek Kórusa,
Csányi Zsuzsanna és Diamant Ágnes vezényletével. Zongorán kísért Dombi Józsefné és Maczelka
Noémi.
16. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó: 2003. A JGYF Kiadó 2003-ban az átdolgozásokat és utánnyomásokat is figyelembe véve 20 kötetet adott ki. Az új kötetek többsége pályázatokból és különféle támogatásokból valósult meg. Az összes átadott támogatás mintegy 2 millió forint. Újdonságok:
Pál Ágnes (szerk.): Héthatáron. Tanulmányok a határ menti települések földrajzából. Dési Illés
(szerk.): Környezet-egészségtan, Újváry Edit: Bevezetés a kulturális antropológiába, Szemiotikai
szövegtan 15. kötet.
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17. Kari zászló. A szegedi tanárképző fennállásának 75. évfordulójának ünnepén a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karának Hallgatói Önkormányzatának elnöke
meglepetéssel kedveskedett a karnak. 2003. november 13-án tartotta ülését az SZTE JGYTFK Tanácsa. A tanácsülés menete napirend előtti felszólalással kezdődött. Nagy Zoltán Péter kari HÖK-elnök beszédében elmondta: az idei év többszörös jubileum a főiskolai kar számára. 75 éves a tanárképzés Szegeden, és az intézmény 30 éve vette fel Juhász Gyula nevét. A hazai tanárképzés pedig
idén ünnepli 130. születésnapját. Majd így folytatta: „Engedje meg Főigazgató Úr, hogy a Hallgatók
nevében átnyújtsam Önnek és a Karnak ezt a szimbólumot, mely az események egyik pompája és
elöljárója lehet. Remélem a Kar további életében az ünnepségek fényét emeli és intézményünk
méltó szimbóluma lesz.” Majd átadta a főigazgatónak a kar zászlaját, amelyet ezután közösen felhelyeztek a zászlórúdra. A zászló felavatását és a zászlóanya szerepet a kar oktatója, Rozgonyiné
dr. Molnár Emma vállalta el, aki köszöntő szavaiban a zászlón és a kar címerében található latin feliratot emelte ki (AGES QUOD AGIS, azaz Teljesítsd kötelességed!). A zászló elkészítésében és
megformálásában nagy szerepe volt Dr. Szegfű László tanszékvezető főiskolai tanárnak, a történettudományi tanszék vezetőjének.
18. Művészeti Diákköri Kiállítás. 2003. november 20-án az SZTE JGYTFK Rajz-Művészettörténet
Tanszék Művészeti Diákköri Kiállítást rendezett a MÉH RT. Székházában. A kiállítást dr. Galgóczi
László egyetemi tanár, a kar főigazgató-helyettese nyitotta meg. A megnyitón közreműködtek az
SZTE JGYTFK Ének-zene tanszék II. évfolyamos hallgatói. Dr. Galgóczi László megnyitó beszédét
lásd az 1. számú mellékletben.
19. Emlékműsor. 2003. november 26-án Mikes Kelemen emlékműsort rendezett az SZTE JGYTFK
Magyar Irodalom Tanszéke. Meghívott vendég volt Alföldi Albert képviselő, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés alelnöke. A műsorban közreműködtek a magyar irodalom tanszék hallgatói.
20. Könyvbemutató. Szabó Tibor Megkezdett öröklét Dante a XX. századi Magyarországon című
könyv bemutatóját tartották meg december 11-én a kar tanácstermében. Az előadásokkal gazdagított bemutatót dr. Galambos Gábor egyetemi tanár, a kar főigazgatója nyitotta meg. Előadást tartottak dr. Pál József tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE BTK) és Dr. Kaposi Márton egyetemi docens
ELTE (BTK).
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IV.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Összeállította: dr. Györke Zoltánné főelőadó
DR. FORGÁCSNÉ DR. DRAHOTA ERZSÉBET tanszékvezető főiskolai tanár
2003. 08. 03-tól 22-ig a Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel intézményben végzett
könyvtári kutatómunkát. Sor került egy
nyelvi kreativitással foglalkozó önálló könyv
egyes fejezeteinek kidolgozására, valamint
német szakirodalom gyűjtésére. A közös
tanszéki DAAD pályázatot a partner koordinátorral elkészítették és benyújtották. Utazása költségeit a DAAD projekt biztosította.
DR. BENKŐ ZSUZSANNA tanszékvezető
főiskolai tanár, DR. TARKÓ KLÁRA főiskolai adjunktus és KRÉSZ MIKLÓS főiskolai
adjunktus 2002. 07. 31-től 08. 04-ig a Socrates/Comenius 2.1. projekt munkamegbeszélésén vett részt. Egyeztették az Egészségfejlesztés modul tartalmi és módszertani
vonatkozásait. Az alprogramokhoz kötött
részfeladatokat pontosították. Utazásuk költségeit a Comenius 2.1. projekt biztosította.
DR. SZATMÁRI ZOLTÁN főiskolai docens
és KATONA ZSOLT főiskolai tanársegéd
2003. 07. 09. és 12. között Salzburgban, a
„The 8th Annual Congress of the European
College of Sport Science” című rendezvényen vett részt. Előadásuk címe: A comparative analysis focusing on problem solving skills of first year male and female students majoring in physical education, in the
framework of a PE teacher role-play.
Kerekasztal beszélgetésen megvitatták „A
probléma megoldó képesség vizsgálata egy
testnevelő tanári szerepjáték tükrében” című
témakört. Utazási költségeiket tanszéki keret
és a 082. sz. keret biztosította.
MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai
docens 2003. 09. 17-től 21-ig a csehországi
Mlada Boleslav-ban kamarazene-kurzust
tartott. Hangversenyen zongorakíséretet látott el. A Visegrádi projekt keretében a V4
országok zenetanításának összehasonlítása, a zenei ismeretterjesztés új lehetőségei témakörökben végzett kutatómunkát.

Utazása költségeit tanszéki keret és a projekt biztosította.
PROPSZT ESZTER főiskolai adjunktus
2003. 09. 01-től 30-ig Kielben, a ChristianAlbrechts-Universität vendége volt. Könyvtári kutatómunkát végzett készülő PhD dolgozatához. A „Die Problematik der Wertung
in der kritischen Beurteilung der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur (zum Forschungstand)” című fejezet elkészült. Konferenciaelőadás és publikáció előkészítésére
is sor került. Utazása költségeit a közös tanszéki DAAD projekt biztosította.
DR. BÉKÉSI JÓZSEF főiskolai docens
2003. 09. 02. és 05. között a RuprechtKarls-Universität Heidelberg intézményben
megrendezett Német Operációkutatási Társaság nemzetközi konferenciáján vett részt.
Előadásának címe: Scheduling Identical
Coupled Tasks: An Optimal Algorithm Szekció elnöki feladat ellátására is felkérést kapott. A szakterületén kutató oktatókkal,
szakemberekkel
konzultációt
folytatott,
egyeztettek a további együttműködésről.
Utazása költségeit az APPOL 2 projekt biztosította.
MÁLOVICS JÁNOS főiskolai tanársegéd
2003. 06. 18-tól 21-ig a franciaországi
Cergy-Pontoise-ben a „10th workshop on
managerial and Organisational cognition”
című rendezvényen vett részt. Előadást tartott: „The Application of Knowledge Models
in Analysing Organisations” címmel. Figyelemmel kísérte a szervezeti tudás és kreativitás témakörében folyó legújabb kutatások
eredményeit. Utazása önköltséges volt.
DR. OLÁH JÁNOS főiskolai tanár és DR.
GYÖRKE ZOLTÁN főiskolai docens 2003.
10. 13-tól 19-ig a testvéregyetemi kapcsolatok keretében az odesszai I. I. Mechnikov
State University intézményben tartózkodott.
Előadásokat tartottak. Iljicsovszkban általános és középiskolákat látogattak Az egye-
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temen egyeztették a tanszéki kutatómunkát,
szemináriumokon és előadásokon vettek
részt. Az utazás költségeit az SZTE és a
082. sz. keret biztosította.
DR. TÓTH SZERGEJ tanszékvezető főiskolai tanár 2003. 10. 08-tól 15-ig a testvéregyetemi kapcsolatok keretében a szentpétervári Rossiijskij Goszudarsztvennij Pedagogicseszkij Universyityet im. Gercena intézmény vendége volt. Ez egyetemen előadást és konzultációt tartott az ottani Alkalmazott nyelvészeti tanszék doktori program
hallgatói számára és közös tanszéki projekt
megvalósításától folytatott megbeszéléseket
L. N Beljajeva akadémikussal. Utazása költségeit az SZTE, a 082. sz. keret és tanszéki
keret biztosította.
MACZELKA NOÉMI tanszékvezető főiskolai
docens 2003. 10. 08. és 15. között Szentpétervárott, a Rossijskij Gosudarstvennyj
Pedagogiceskij Universitet im. Gercena intézmény szervezésében megrendezett Conferenze Modern Musical Education – 2003
rendezvényen vett részt. Előadást tartott
„The problems of Professional Music Education at the Music Department of the
Teacher Training Colleges” A „Magyar előadóművészek Szentpétervárott” címmel kutatómunkát végzett. Utazási költségeit a
082. sz., és tanszéki keret biztosította.
DR. SZILASSI LAJOS főiskolai docens
2003. 10. 15-től 17-ig az Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre intézményben megrendezésre került Matematika Konferencián vett
részt. Előadásának címe: Duality of polyhedra… Tanszéki oktatóval szakmai megbeszélést folytatott. Utazása költségeit a
082. sz. keret biztosította.
ÁRKI TAMÁS főiskolai tanársegéd 2003.
10. 15-től 17-ig az Univerzita Konstantína
Filozofa v Nitre matematika tanszéke által
rendezett konferencián vett részt. Előadást
tartott „ Dynamic methods in teaching geometry at teachers’ training” címmel. A szlovák és cseh módszertani kutatások eredményei témakörben végzett kutatómunkát.
Szakmai megbeszéléseket, konzultációkat
folytatott. Utazása költségeit a 082. sz. keret
biztosította.
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DÁLYAY KLÁRA ZSUZSANNA főiskolai
tanársegéd 2003. 10. 20-tól 26-ig a közvetlen kapcsolatok keretében a kolozsvári
Babes-Bolyai Tudományegyetemen szakmai
tanulmányúton vett részt. Előadásokat tartott, szakmai beszélgetéseket folytatott. Utazása költségeit a 082. sz. keret biztosította.
DR. NÁNAI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár, DR. GYÖRKE ZOLTÁN főiskolai
docens, DR. KULACSIK JULIANNA főiskolai adjunktus és DR. SZÖGI ISTVÁNNÉ
főiskolai adjunktus 2003. 10. 23-tól 26-ig a
testvéregyetemi kapcsolatok keretében az
Ungvári Nemzeti Egyetemen szakmai tanulmányúton vett részt. Előadásokat tartottak, szakmai megbeszéléseket folytattak.
Látogatást tettek az ungvári Hungarológiai
Intézetben, s a tartózkodási idejük alatt rendezett konferencián részt vettek, képviselve
intézményünket. Középiskolákat látogattak.
Utazásuk költségeit az SZTE és a 082. sz.
keret biztosította.
DR. SZALAY ISTVÁN tanszékvezető főiskolai tanár 2003. 10. 15-től 17-ig a testvéregyetemi kapcsolatok keretében az Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre intézmény által rendezett Matematika konferencián vett részt. Előadást tartott: „A complex
model of exploded real numbers” címmel.
Kutatómunkája a matematika felsőoktatási
módszertanára vonatkozó nyitrai tanszéki
magyar nyelvű szakirodalom áttekintésére
irányult. Konzultációt folytatott a matematika
módszertan vezető kutatóival. Nyitrán tervezik az Európai Tanulmányok Kara beindítását. Vállalta, hogy tömbösített formában
magyar nyelven előadásokat tart a matematikai analízis tárgyból a magyar anyanyelvű
hallgatók részére. Utazása költségeit a 082.
sz. keret biztosította.
DR. KINCSEK IRÉN főiskolai docens, DR.
ILOSVAY GYÖRGY főiskolai docens és
SOÓS KATALIN főiskolai tanársegéd 2003.
07. 14-től 19-ig Csíkszeredán, a XI. Bolyai
Nyári Akadémián előadást tartott. Dr. Kincsek Irén: A növényvilág pionír fajainak térhódítása és A növényközösségek fitoszociológiai és ökológiai vizsgálatai; Dr. Ilosvay
György: Milyen természeti értékekkel gyarapíthatjuk az EU-t?” és A Kárpát-medence
herpetofaunájának biodiverzitása; Soós
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Katalin: Gondolatok az evolúcióról napjainkban és Az élet eredetének aktuális kérdései.
Utazásuk önköltséges volt.
DR. KOPASZ FILOMÉLA főiskolai adjunktus 2003. 10. 01-től 30-ig a Christian-Albrechts-Universität zu Kiel intézménnyel közös tanszéki DAAD projekt keretében végzett könyvtári kutatómunkát. Munkája a középkori és kora újkori német történelem és
kultúrtörténet kérdéseire (filozófiatörténet,
hadtörténet, életmód) irányult. Múzeumokban tett látogatást. Gyűjtött anyagát az
„Egyetemes történelem német nyelven”
című képzés tankönyvének megírásához
használja fel. Utazása költségeit a DAAD
projekt biztosította.
BARÁTNÉ DR. HAJDU ÁGNES tanszékvezető főiskolai tanár 2003. 09. 27-től 10. 10-ig
előadásokat tartott, szakmai konzultációkat
folytatott Bologna, Róma, Firenze intézményeiben: Univerzita’ di Firenze, Dipertimento
di studi sul Medioevo e il Rinascimento.
Firenze; Istituto di Studi sulla Ricerca e
Documentazione Scientifica, Roma; Bibliothek, Nederlands Instituut te Rome, Rome;
Universita di Bologna, Dipertimento di Discipline della Comunicazione, Bologna. Előadásai címe: „Refreshing trainings in Hungary. Accreditation system and law for the
Hungarian librariens”; és „Knowledge Organization of the Universal Decimal Classification – new solutions, userfriendly methods
from Hungary” Kutatómunkája a „tartalmi
feltárással kapcsolatos projectek Olaszországban” témakört ölelte fel. A fentieken
kívül könyvtárlátogatások, szakmai konzultációk kerültek napirendre. Tervezik Erasmus szerződés megvalósítását is. Utazása
költségeit MÖB ösztöndíj és tanszéki keret
biztosította.
DR. NÁNAI LÁSZLÓ tanszékvezető egyetemi tanár 2003. 10. 05-től 09-ig Madridban,
az Instituto d’ Optico Universidade di Madrid
intézményben tartott előadásokat „Laser induced liquid phase deposition on semicondustors” témakörben. Megismerkedett a
Madridi Optikai Intézetben folyó lézerfizikai
és anyagtudományi kutatásokkal. Kétoldalú
illetve EU-6 együttműködésről folytatott
megbeszéléseket. Utazása költségeit OTKA
kerete biztosította.

DÉKÁNY EDIT főiskolai tanársegéd 2003.
10. 1-től 25-ig a Christian-Albrechts-Universität zu Kiel intézményben végzett könyvtári
kutatómunkát. Anyaggyűjtését publikációkhoz és PhD disszertációjához, illetve PhD
szigorlatára készülve használja fel. Előkészítette a német fordítástechnikai jegyzetet
is. Utazása költségeit a közös tanszéki
DAAD projekt biztosította.
HEGYI PÁL főiskolai tanársegéd 2003. 11.
06-tól 11-ig Bécsben, az Institut zur Erforschung und Förderungösterreichischer und
internationaler Literaturprozesse által rendezett „Das Verbinder der Kulturen” című
konferencián „The Continuing of Interpretation” címmel előadást tartott. Utazása költségeit tanszéki keret és a 082. sz. keret
biztosította.
ARANYI SÁNDOR tanszékvezető főiskolai
docens, SINKÓ JÁNOS főiskolai docens
MOLNÁR SÁNDOR főiskolai tanársegéd és
ifj. HOLLER LÁSZLÓ főiskolai tanársegéd
2003. 10. 13-tól 19-ig a testvéregyetemi
kapcsolatok keretében Nyitrán, az Univerzita
Konstantína Filozofa v Nitre intézményben
tartózkodott. Kiállítást rendeztek, s a megnyitón részt vettek. Sinkó János előadásának címe: „Genezis, metamorfózis, vegetáció, kövület, tektonika” Kutatómunkájuk a
képzőművészeti nevelés a tanárképzés és
tanítóképzés folyamatában, a műhelymunkák szerepe a sokoldalú vizuális szakemberképzésben témakörre irányult. Utazásuk
költségeit az SZTE biztosította.
ARANYI SÁNDOR tanszékvezető főiskolai
docens és SZEKERES FERENEC főiskolai
adjunktus 2003. 10. 30-tól 11. 04-ig Londonban vett részt szakmai tanulmányúton. A
művészettörténet oktatásához múzeumok
anyagából, építészeti emlékekről készítettek
felvételeket. A nevezetességeket megtekintették: National Gallery, Tate Britian, Tate
modern, natural History Museum-Yann Arthus-Bertrand kiállítások, Leeds Castle,
Canterbury Cathedral. Utazásuk költségeit
tanszéki keret és önköltség biztosította.
DR. HARMAT MÁRTA főiskolai tanár 2003.
11. 06-tól 11-ig Bécsben, az Institut zur Erforschung und Förderung österreichischer
und internationales Literaturprozesse, Aust-
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scher und internationaler Literaturprozesse,
Austria Center, Wien által rendezett „Das
Verbindende der Kulturen” című konferencián vett részt. Előadást „Das ist das Eintige,
war verbindet’ – Untersuchungen zu Robert
Balogh ’Schwar evangiliom’ címmel tartott.
Utazása költségeit tanszéki és a 082. sz. keret biztosította.

ria Center szervezésében megrendezésre
került „Das Verbindende der Kulturen” című
konferencián vett részt. Előadásának címe:
Das „Prometheische” als das Verbindende
in der deutschen Kultur des 18. – 20. Jahrhunderts. Utazása költségeit a 082. sz. keret
és önköltség biztosította.
PROPSZT ESZTER főiskolai adjunktus
2003. 11. 06-tól 11-ig Bécsben, az Institut
zur Erforschung und Förderung österreichi-

V.

MELLÉKLETEK
1. számú melléklet
MŰVÉSZETI DIÁKKÖRÖK KIÁLLÍTÁSA

Dr. Galgóczi László egyetemi tanár,
tudományos főigazgató-helyettes megnyitóbeszéde
Tükör által, homályosan …
Elanyagiasodott, haszonelvű korunkban sokszor felhangzik a kérdés: Mi szükség a művészetre? Mi haszna
van, ha csöndes magányban megállunk egy pillanatig s rácsodálkozunk az alkotásra? Mi haszna a művésznek,
mikor züllésnek indult az egész világ? Stílustalanság vesz körül bennünket, s még mindig nem tanultuk meg, a
stílustalanság: hazugság. A hazugság ellen a stílus, a művészet véd meg bennünket:
Művészet nélkül gyökértelenné válik az ember saját világában. A művész tükröt tart a világ elé: a művészet
segít abban, hogy az ember képes lesz választani szép és rút, jó és rossz, igaz és hamis között, feltárul előtte az
élet titka, érzi és érzékeli a létezés feszültségeit és harmóniáját, mert „A művészi alkotás a tökéletesség utáni
vágyból fakad. A tökéletesség számunkra nem létezik, mégis az ember minden csalódása ellenére is úgy gondolja, hogy léteznie kellene. A létező benne éri el ugyanis teljes igazságát és valóságát. ...
Így a művészet elővételez olyasmit, ami még nincsen jelen. Nem tudja megmondani, hogyan kell létrejönnie,
mégis titokzatos vigasztalást ad azzal, hogy el fog jönni. Minden műalkotás mögött feltárul valami ebből a tökéletességből. Az ember nem tudja, mi ez és honnan való, de legbelsejében érzi az ígéretet”. (R. Guardini).
A művészet – nyelv, a lelki tapasztalat nyelve. Jelképrendszer, mert a „lelki tapasztalat nyelve a képek és
szimbólumok. Képek nélkül nincs talaja a szónak és teste az igazságnak. A képek mindenütt nélkülözhetetlenek,
ahol a feltétlenről, a végérvényesről, az állandóról és az igazságról van szó” (Schmeisser, J. Zink).
A művész alkot: egyfajta epifániát megjelenést él át, s ezt a szemlélő elé tárja. A szemlélő és a mű között ismét epifánia történik. Rácsodálkozván a teremtett világra megtapasztaljuk: „A művészet az a nyelv, amely a
maga sajátos módján beszél a léleknek olyan dolgokról, amelyek a mindennapi kenyérként szükségesek a lélek
számára és amit csak ebben a formában kaphat meg” (Kandinszkij).
S mi a célja? Elérni azt, amit Karácsony Sándor mondott: „Az én őszintén felmutatott lényemben te magadra
ismersz”. Magadra ismersz, mert a kép ajtó, mely egy másik ajtóhoz vezet.
A művészet nyelv, a lelki tapasztalat nyelve – mondottuk. S erre is igaz:, amire Karácsony Sándor figyelmeztet: „ A Biblia szerint isten adta az embernek a nyelvet. Ő vette el, illetve zavarta össze a Bábel tornyát és ő adta
vissza is az első pünkösd ünnepén. Csak isten tudja igazi mivoltában a nyelv titoknak maradt titkát, mi, mint mindent, a nyelvet is csak tükör által, homályosan látjuk.”
Csodálkozzunk rá ifjú művészeink alkotásaira, s meglátjuk, fakul a homály.
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2. számú melléklet
A RAJZ-MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANSZÉK KIÁLLÍTÁSAI A 2003/2004 TANÉV I. FÉLÉVÉBEN

TANSZÉKI GALÉRIA:
SZEPT. 18–OKT. 3.:
„ÖTÖSFOGAT” (GÖRGÉNYI TAMÁS, KISS ERNŐ, SALLAI LAJOS, SZAPPANOS ISTVÁN,
VOLLMUTH FRIGYES) 35 évvel ezelőtt végzett rajz-földrajz szakos hallgatók kiállítása.
Megnyitotta: SZUROMI PÁL művészeti író
OKT. 9–OKT. 31.:
ESZIK ALAJOS grafikusművész kiállítása (a MKE adjunktusa, 1976-ban végzett tanszékünkön).
Megnyitotta: NÁTYI RÓBERT művészettörténész, Tóth Mariann II éves ének-zene szakos hallgató
közreműködésével
NOV. 11–NOV. 30.:
FISCHER ERNŐ festőművész emlékkiállítása (1958-tól oktatott tanszékünkön, 1963-1974-ig mint tanszékvezető) Megnyitotta: NÁTYI RÓBERT művészettörténész. Közreműködtek: fuvolán, Farkas
Eszter és Angyal Áron II. éves ének-zene szakos hallgatók, Joóbné Czifra Éva zongoraművész
kíséretével.
DEC. 4–JAN. 31.:
NÉMETH GYÖRGY fotói és karikatúrái (az MTI fotóriportere, főiskolánkon dolgozott technikusként1973-1989, a szakképzés keretében tanszékünkön oktatott 1994 és 1998 között).
A kiállítást megnyitotta: SZUROMI PÁL művészeti író, Rakovics István gitárművész
közreműködésével.

SZTE AULA:
SZEPT. 30–OKT. 21.:
A JGYTFK RAJZ-MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANSZÉK Művésztanárainak kiállítása.
Megnyitotta Dr. GALAMBOS GÁBOR kari főigazgató. Közreműködött: Maczelka Noémi
zongoraművész és az ének-zene tanszék kamarakórusa Ordasi Péter vezényletével.
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Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
Oktatók
2003/2004. tanév

Főigazgatósági Tájékoztató
A Főigazgatósági Tájékoztató RTF formátumban letölthető
a JGYTF Kar Internetes honlapjáról:
www.jgytf.u-szeged.hu/foigtaj
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
H-6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: (+36) 62 546-051, Fax: (+36) 62 420-953
Felelős kiadó: dr. Galambos Gábor főigazgató
Felelős szerkesztők:
Szolgáné dr. Rózsa Zsuzsanna hivatalvezető
dr. Tóth Szergej főigazgató-helyettes
Kiadványterv: Annus Gábor
Technikai szerkesztő: Szécsi Zoltánné előadó
Nyomdai kivitelezés és korrektúra: Czutor Zoltán nyomdász
Megjelent: 200a. év január havának első felében, 250 példányban

