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Megemlékezés
Szedlák Richárd
igazgató úr vasárnap délután
elrendezte iratait íróasztalán,
becsukta szobáját és elment. A
tankönyveket író
tudós tanár halk
szava, szelíd mosolya ma már
emlék.Az egészségügyi fõiskola
meghatározó
Szedlák Richárd
szellemisége, –
(1941-2002)
akit példátlan
módon tiszteltek hallgatói, akit szeretettel
vettek körül kollégái, aki egy életen át pedagógus példa volt, – a tõle megszokott szerénységgel távozott. Középiskolai tanári
oklevelét 1965-ben a Debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetemen szerezte, és
ugyanebben az évben kinevezték a
Nagykállói Budai Nagy Antal Gimnázium
tanárává. 1971-tõl négy évig a Vásárhelyi
Pál Szakközépiskola tanára és osztályfõnök.
1969 szeptemberétõl a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Tanács V. B. Mûvelõdési Osztálya megyei középiskolai szakfelügyelõnek
bízta meg, s ezt a tevékenységet 1974/75tanévig látta el. 1971-ben a megyei szakosztály megbízta a középiskolai tanárok 2
éves komplex gyakorlati szemináriumának
vezetésével biológia tárgyból. 1974-tõl
1981-ig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Tanács V. B. Mûvelõdési Osztályának csoportvezetõje. Közel hat éven keresztül, jelentõs oktatásügyi változások közepette
nagy önállóssággal végezhette a megyei középfokú intézmények szakmai átszervezésével és irányításával kapcsolatos munkát.
1981-ben kinevezték a nyíregyházi Kossuth
Lajos Gimnázium igazgatójává. Ez a megtisztelõ feladat komoly megmérettetés is
volt egyben. A nagy múltú gimnázium újraindítása, személyi és tárgyi feltételeinek
megteremtése mellett ekkor folyt az intézmény teljes rekonstrukciója, megkezdõdtek a 175. éves jubileumi évforduló elõkészítésének munkálatai. Irányítása alatt kialakult az iskola karaktere; elindították a
számítástechnikai osztályt és fakultációt,
majd késõbb az angol-német speciális nyelvi
osztályt. Szerveztek megyei számítástechnikai és Kabay versenyeket, rajz – és tûzzománc-táborokat. Minden ötlete és cselekedete a hallgatók érdekeit szolgálta. 1989ben megkezdte a nyolcosztályos gimnázium pedagógiai és szakmai programjának
elõkészítését, egy évvel késõbb már öt intézmény adaptálta a tantervcsomagot. Iskolateremtõ és intézményszervezõ képességeit dicséri, hogy a Kossuth Lajos Gimnázium a régió nyolcosztályos gimnáziumainak bázisintézményévé vált.
1991 decemberében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata döntött
az iskola evangélikus egyházhoz történõ
visszaadásáról. Ezzel egyidejûleg megszûnt igazgatói megbízása. Szedlák Richárd 1992. szeptember 1-tõl a Debreceni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar
Kollégiumának volt igazgatója. Nehéz feladatot vállalt, mivel egy új kollégiumot
kellett létrehoznia és több beruházást felügyelnie. Az egész élete szolgálat volt, mit
haláláig hûséggel teljesített. Nem számításból és nyereségvágyból oldotta meg
feladataidat – a lelke vezérelte és a hallgatók iránt érzett szeretet.Számos elemzést, publikációt írt, többek között a Pedagógiai Mûhely címû kiadványban, de jelentek meg önálló kiadványai, évkönyvek,
iskolatörténet, statisztikai elemzések, alternatív tankönyv biológiából. Részt vett
számos hazai és külföldi tanácskozáson,
konferencián és tapasztalatcserén.

Mindig közvetlen volt mind a hallgatókhoz, mind a kollégáihoz és a fõiskola vezetéséhez. Megfontolt, tapasztalatot sugárzó tanácsaival sokat segítette a fõiskola
munkáját – életét, legyen szó akár hallgatók szórakoztató rendezvényérõl, akár a Kar
jövõjét is érintõ stratégiai kérdésrõl.
Jellemével, életfilozófiájával példát adott

bölcsességbõl, kitartásból, hûségbõl. Pedagógus nem lehet tökéletesebb.
Küzdelme díja a szeretet, amellyel szívünkbe zártuk, és míg élünk magunkkal
visszük.
Dr. Lukácskó Zsolt

Két évtized gyümölcse érett be Dr. Horváth László
Máig emlékszem: 1989 volt
az az idõ, amikor úgy érzékeltem,
hogy
Lukácskó Zsolt
és Gyúró Imre
sikerrel zárták
azt a menedzselési folyamatot, amelynek eredményeképpen országos és egyetemi szinten is
világossá vált,
Dr. Horváth László
hogy a nyíregyházi egészségügyi fõiskola létesítése jogos, mûködése biztosított lesz. Azt sem
felejtem, ahogyan dr. Lukácskó Zsolt a

közös munkára invitált. Azt mondta: a
terven kívül még semmi nincs meg, de
van egy jó ötlet. Ha elhiszed, hogy ebbõl
a tervbõl, ebbõl az ötletbõl lesz is valami,
csatlakozz hozzám! Elhittem, és ezt azóta egyetlen percre sem bántam meg.
Kíváncsiságból munkaviszony?
Bõ fél évem úgy telt el, hogy mindenféle
hivatalos munkaviszony nélkül, mondhatni kedvtelésbõl, kíváncsiságból, a szabadságom terhére végeztem itt a munkát.
Akkoriban, 1989-ben ugyanis a magyarországi szociális képzésnek nemhogy nyíregyházi, de országos programja sem volt!
Az én kötõdésem és feladatom volt, hogy
építsünk egy fõiskolát, ahol szociális munkásokat képezhetünk.
1990 februárjában, Sopronban egy országos konferencián azok gyûltek össze, akik
akkoriban hazánkban a szociális képzés
/2.
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DOTE Egészségügyi Fõiskola diplomás ápoló szakjának alapító okirata

Rövid
iskolatörténet III.
Intézményünk döntéshozatali rendszere
meglehetõsen sokrétû, de áttekinthetõ. A
hallgatók képviselõi valamennyi szinten
résztvevõk. A végzett hallgatók véleményét
is kikérjük minden évben az oktatás minõségérõl. Szakon kívüli oktatási tevékenység volt a szociális munkás szak felvételi
elõkészítõje. A többi szakon ilyen tevékenység 1995 után lett. A diákok tájékozódásában – tájékoztatásában nagy szerepet tölt
be a Gólyatábor. Még a felvételi bizottságokban is van mindig egy hallgatói tag. A
diákjóléti intézményeket is kiválóan mûködtetik. A sok mindenben élenjáró szociális
munkás szak képzését támogató infrastruktúra évrõl-évre modernebb technikával rendelkezett. Elég korán biztosították
notebookok a mobilitást. Külön szaki könyvtár nem mûködött ugyan, de a fõiskolai
könyvtár mindenkinek rendelkezésére állt.
A könyvtár állományának gyarapítása során a szociális munkás szakosok külön felmerülõ igényeit is figyelembe vettük. Még
1995 elõtt a fõiskola könyvtárában négyféle napilap, 31 fajta szakmai folyóirat és több
mint 14 ezer szakkönyv állt rendelkezésre.
Új korszak köszöntött be, amikor a Népjóléti Minisztérium rendelkezése szerint az
1993/94-es tanévtõl kezdve a védõnõképzõ szak képzési idejét 3-ról 4 évre növelték. A szak elsõ igazgatója Dr. Orosz –Tóth
Miklós volt, helyettese Dr. Vágvölgyi
Jánosné fõiskolai adjunktus. Az egészségügyi ügyvitelszervezõi szak Közép-KeletEurópában is egyedül álló képzés volt. Az
MTA és a szakminisztérium véleményezése után 1991 áprilisában kaptuk meg a
szakalapítási és indítási engedélyt. Ekkor
született meg a tantervi irányelv és tantervi program is. A munka úttörõ jellegû
volt, ugyanis semmiféle tapasztalat nem
állt rendelkezésre. Ez a tény az elsõ végzõs évfolyamig kissé nyomasztóan hatott.
De szerencsére nagyon sok külsõ és belsõ
segítõnk akadt. Például a „mit tanítsunk?”
kérdésére amerikai tananyagok és szakemberek voltak támogatóink. De tanulmányoztuk gyakorlatilag az egész fejlett világ hasonló képzését. A szakigazgató Dr.
Szegedi János c. egyetemi docens és Dr.
Zagyi Bertalan fõiskolai docens volt.
1993. szeptember l-tõl beindult a diplomás ápoló szak is. A szakigazgató Dr.
Dankó Miklós egyetemi docens, a levelezõ
tagozat vezetõje Dr. Szabó Tünde fõiskolai adjunktus volt. Ezen idõpontot megelõzõen csak Budapesten volt hasonló képzés. A kelet-magyarországi régióban is hiánypótló szak nappali tagozata Gyulán,
míg a levelezõ nálunk kezdte meg mûködését. A nappalin 42 hallgató kezdett,
ugyancsak ennyien kezdtek nálunk is. A
szak létszáma dinamikusan nõtt az indítás óta. A létszámfejlesztést kizárólag a
tantermek nagysága, illetve a gyakorlóterület terhelhetõsége korlátozta, így a jelentkezõknek csak egy részét tudtuk felvenni. Fiatal fõiskolánknak mûködése kezdetétõl komoly gondot jelentett a tantervben szereplõ testnevelési órák megtartása. Az elsõ két évben még fõállású testnevelõ tanárunk sem volt. A tanárképzõ fõiskola segített be. 1993 szeptemberétõl
lett nagyon lelkes fõállású testnevelõnk
Verebélyiné Bodnár Beáta személyében. A
hallgatók is igen aktívak voltak, minden
esztendõben õk kezdeményezték 1992-tõl
a város fõiskolásai számára a maratoni futballversenyt. Évente került sor a Fõiskolai
Napokra, melynek keretében a hallgatói –
oktatói mérkõzések nyújtottak maradandó élményt. A fõiskola oktatási épületének átalakításával mód nyílt arra, hogy egy
helyiséget konditeremmé alakítsunk át.
Folytatjuk (Összeállította: Szõke Judit)
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Külföldiek – rólunk
Észak-Dél Együttmûködés –
Együttanulás és együttmûködés
1993-ban voltam olyan szerencsés, hogy
elõször látogathattam Nyíregyházára. Már
tudtam valamennyit Magyarországról,
mivel tíz évvel
ezelõtt néhányszor megfordultam az országban. De
Prof. Hannu
1993 végén hiPietiläinen
vatalos kapcsolat kezdõdött a két egyetem között. Azóta számtalan alkalommal látogathattam
el Magyarországra, ahol nagyon sok jó
kollégám és barátom van.
Az együttmûködés a kezdetekben a hallgatói, illetve tanár-cserét jelentette, amely
1994 májusában kezdõdött, amikor két
magyar diák érkezett Finnországba. Még
emlékszem arra a napra, amikor a diákok,
- Kati és Laci (Szoboszlai Katalin és Patyán
László) - megérkeztek Ouluba. Május elseje a tavasz karneválja Finnországban. A
városban mindenhol jókedvû diákokat és
embereket láthattunk, akik mulatságos ruhákat viseltek, gyerekek lufikkal, a felnõttek pedig boroztak, söröztek. Májusban nálunk 24 órás világosság van, mert a nap
késõn nyugszik és nagyon korán kel. Ez
problémát jelenthet, ha valaki nincs hozzászokva az esti napfényhez. Lacinak elég
nagy gondot okozott az éjszakai alvás a
szokatlan világosság miatt, ezért egy fekete sötétítõt rakattunk a szobája ablakára, ami segített. Katinak szintén emlékezetes lehet az a finnországi látogatás, mivel balesetet szenvedett a Kuusamo-i vadonban. Egy gyalogtúrát tettünk a keleti
határ közelében és megsérült a lába, a
gyaloglás komoly gondot okozott számára. Ezért 4 órát töltöttünk a Kemijarvi-i
egészségközpontban, Lappföld északi részén és munka közben figyelhettük meg,
hogyan is mûködik az egészségügyi szolgáltatás. Ez volt az, amit úgy hívhattunk,
hogy a tapasztalati tanulás folyamata.
A jó kezdés után, majdnem minden évben
tudtunk diákokat és tanárokat fogadni és
küldeni a csereprogram keretében. De más
tevékenységekben is részt vettünk közösen, Németországgal és Olaszországgal felváltva, különbözõ helyszíneken rendeztünk
meg például egy európai Intenzívprogramot. Az egyik legfontosabb kapcsolat a
LOSS csoport (Szociális Szolgáltatások Helyi Szervezõdése), amelyben évente szervezünk nemzetközi konferenciákat néhány
európai országban és az Egyesült Államokban is. A szociális szolgáltatások és a különféle szakmai újdonságok iránti közös
érdeklõdés a sarkalatos pontja ennek a
nemzetközi hálózatnak. Természetesen
sokat tanultunk a szolgáltatási rendszerekrõl és a szolgáltatások átadásáról ezen évek
alatt, de szintén széles körben tájékozódtunk arról, hogy mi is folyik Európában és
Észak-Amerikában. Szintén a LOSS témái
közé tartoznak a társadalmak jelenlegi változásai, például az idõsödés kérdései, az
alkohol és drogproblémák, a nemzetközi
vándorlás és regionális változások.
Nemzetközi programjainkban az egyik legfontosabb kapcsolatunk a szociális munka
oktatásában való együttmûködés Nyíregyházával. A szociális munkához társult az
ápolás, a sürgõsségi ellátás, és a fizikoterápia. Fõként gyakorlati helyeket szerveztünk a hallgatók számára, de a jövõben
több angol nyelven tanított kurzusra is
szükségünk lesz. Ezzel több lehetõséget
ajánlhatunk a hallgatóknak, hogy elméleti
tanulmányaikat végezzék, illetõleg szakdolgozataikat egy másik országban írják
meg. Végül is egy társ-diploma programra van szükségünk azért, hogy felajánlhassunk egy lehetõséget arra, hogy például a
hallgató tanulmányainak negyedét vagy
felét külföldön teljesíthesse.

Az együttmûködés évei alatt nagyon sok
minden történt körülöttünk. Az Európai
Unió mindenhol elterjedt és az az új gondolkodásmód, hogy mit is jelent európai
polgárnak lenni, megváltoztatta a mindennapi életünket.
Mindannyian láttuk és megtapasztalhattuk a projektvilág egy új korszakát. Minden, amirõl elképzelhetõ, hogy megvalósítható, vagy fejleszthetõ, egy EU projekten keresztül kivitelezhetõvé vált. A projektek közepén élünk és még az idõ is a
projekt-periódusokban mérhetõ. Ebben az
értelemben nem igazán számít, hogy
északról vagy délrõl, keletrõl vagy nyugatról jössz. Az európai oktatási rendszer
harmonizációja, azaz a Bologna folyamat
szintén egy nagy projekt, amelynek az
európai felsõoktatási rendszer összekapcsolása a célja. Ezek után megkérdezhetjük, hogy mi történik a szociális és egészségügyi szolgáltatások terén, európai szinten? Lesznek-e nekünk európai szociális
irányelveink, valamint közös szociális biztonsági rendszerünk egy nap? A finnek
szemszögébõl nyilvánvaló, hogy egy hagyományos skandináv jóléti modelltõl egy
úgynevezett európai jóléti politika felé haladunk. Hasznos dolog áttervezni azokat

a rendszereket, amelyek egészen régi hagyományokon alapultak, de szükségünk
van arra is, hogy megkérdezzük mik az
új változások adta választási lehetõségek,
valamint ezek elõnyei.
A szociálpolitikusoknak és a szociológusoknak van néhány alapvetõ kutatási kérdése társadalmainkra vonatkozóan. Az információhiány csak az egyik oldala, hogy
miért nem látjuk az összes változást. A
két egyetemnek nagyon jó az együttmûködése a hallgató, illetve tanár csereprogram keretében, azonban egy hosszú periódus után itt az ideje, hogy a következõ
lépcsõre lépjünk. Szükségünk van egy sokkal inkább kutatáson alapuló együttmûködésre, és a társtudományokon keresztül lehet, hogy megtaláljuk a válaszokat
azokra a nagy kérdésekre, amit a társadalmainkban megosztunk mostanában.
Biztos vagyok benne, hogy sok munkát kell
elvégeznünk, de arról is meg vagyok gyõzõdve, hogy elõnyeink származhatnak a
kétoldali, valamint a multilaterális együttmûködésbõl Európai szinten.
Prof. Hannu Pietiläinen
University of Oulu (Finnország)
(Ford: Szabó Judit)

Két évtized gyümölcse érett be Dr. Horváth László
körül bábáskodtak. Az elsõ nyilvános megjelenésünket ez a tanácskozás jelentette.
Külön öröm, hogy ezen a konferencián mi
már komplett testülettel tudtunk megjelenni, elmondhattuk ötleteinket, azt hiszem, itt kovácsolódtunk igazi tantestületté is. Ezen a tanácskozáson dõlt el az
is, mit fogunk tanítani, milyen tanterv szerint történik majd az oktatás. Itt szereztük meg Richard Steinmann barátságát,
akinek sok szakmai segítséget köszönhetünk. Sopronból tehát már úgy jöttünk
haza, hogy van országos programunk, de
Nyíregyházán sem helyünk, sem pedig
hallgatóink nem voltak. Ezért aztán szorgos toborzásba kezdtünk, miközben megalkottuk a helyi tantervet is. Ebben egyszerûbb volt az elméleti tantárgyakat elhelyezni, hiszen az országos program, illetve a helybéli, jó nevû szakemberek sokat segítettek. A gyakorlati tantárgyaknál
azt vettük észre, hogy az elméletnél jóval
bonyolultabb dolog, hiszen szinte maga a
fogalom is ismeretlen volt. A gyakorlóhelyek szervezésébe kezdtünk, s legnagyobb
örömünkre óriási érdeklõdést, nyitottságot tapasztaltunk. A szociális intézmények,
idõsek otthonai, gondozó és családsegítõ
központok az elsõ szóra jöttek, segítettek,
amit tudtak. Mindenki tudni akarta, mi a
képzés lényege, jövõbeni haszna.
Ennek a lelkesedésnek, összefogásnak
köszönhetõen szeptemberre már volt épületünk, tantermeink, hallgatóink is. Nyugodtan kijelenthetõ, egy év alatt a semmibõl új szakot építhettünk Nyíregyházán.
Az elsõ végzett hallgatóink 1994-ben vehették kézbe a diplomát. Minden hallgató
álláslehetõséget kapott, ez pedig egyértelmûen bizonyította: mûködik a program,
szükség van ránk. A sikeren felbuzdulva
meghirdettük az oktatói pályázatot is, ami
azt jelentette: legjobb végzett diákjainkat
vártuk oktatónak. Ekkor nyert el gyakornoki állást Patyán László és Szoboszlai
Katalin, akik azóta is a szak oktatói, az
intézmény oszlopos tagjai.

Népszerû szak
Szívesen emlékszem arra az idõszakunkra
is, amikor karrá fejlõdtünk, több új szakunk is megjelent. Ekkor kaptam az új feladatot: segítsem az új szakok tanterveinek létrehozását, a szakok munkáját pedig a bolognai folyamatnak megfelelõen
alakítsuk át. Örömmel mondhatom, hogy
a karunkon oktatási bizottság is mûködik,
melynek kezdetektõl az elnöke vagyok.
Az intézmény élete, sorsa a folyamatos
fejlõdés, az állandó kihívásoknak történõ
maximális megfelelés.
Ezt bizonyítja a nappali képzés mellett elindított levelezõ oktatás is, amelynek legnagyobb sikere talán a szociális munkás
képzésben mutatkozott meg. Az intézmények mind nagyobb számban igényelték a
jól képzett szakembereket, akik közül nagyon sokan munka mellett szereztek diplomát. Ugyancsak hamar népszerûek lettek a kihelyezett képzések is, hiszen a
munkáltatók hamar belátták, hogy a képzett dolgozókkal sokkal eredményesebb a
munka. Nagy sikernek számított a kihelyezett oktatás bevezetése is. Salgótarjánban, Miskolcon, Tiszavasváriban és Békéscsabán egyaránt sikerrel oktathattunk.
A kezdetektõl támaszkodhattunk a külföldi
szakemberek segítségére is, nemzetközi
kapcsolataink sikeresek, sok közülük lassan két évtizedes. Hollandia, Izrael, USA,
valamint Finnország szakembereivel, diákjaival tartunk szinte állandó kapcsolatot.
Feladataim közé tartozik a diplomás szakemberek szakvizsgájának megszervezése,
mégpedig már hét területen!
Uniós diploma
Örömmel mondhatom, hogy munkánk
gyümölcse mostanra beérett, hiszen húsz
év után karunkon három mesterképzés is
elindult. Az egészségügyi szociális munka
mesterszakon ebben az évben végeznek
a hallgatók, most indul az ápolás mesterszak, valamint a szociális munka és szociális gazdaság szak is, amely utóbbi ráadásul uniós diplomát ad a végzettek kezébe!
Kovács Éva

Mi is történt akkoriban?
1995
Januárban Ausztria, Finnország és Svédország belépett az Európai Unióba.
Júniusban hatalmába kerítette a
bugyonnovszki kórházat Samil Baszajev,
a csecsen lázadók vezére és 100 társa.
Az ENSZ háborús bûnöket vizsgáló a hágai nemzetközi törvényszéke hivatalosan

NATO jelképe

népirtással és emberiség elleni bûntettekkel
vádolta meg Radovan
Karadziæ-csot és Ratko
Mladiæ tábornokot.
NATO–nagykövetek tanulmányt hagytak jóvá a
NATO bõvítésérõl, amely
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körvonalazza a szövetséghez csatlakozni
kívánó országokra vonatkozó tagsági követelményeket.
Novemberben Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Horvátország vezetõinek részvételével megkezdõdött a daytoni békekonferencia Bosznia békéjéért.
Novemberben
a magyar parlament elfogadta a devizatörvényt,
ezzel az utolsó akadály is
elhárult a forint konvertiDiana kocsija
bilitása elõl.
Majdnem ezzel egy idõben Diana walesi
hercegné a BBC Televízióban elismerte,
hogy megcsalta Károly herceget.
Székesfehérvárott felavatták az IBM elsõ
kelet-európai merevlemez-meghajtó üzemét. Népszavazást
tartottak a katolikus
Írországban arról,
hogy az alkotmányból
Windows 95
töröljék Európában
utolsóként a válás tilalmát. Decemberben elõször végeztek olyan csontvelõ-átültetést egy AIDSes betegen, Jeff Gettyn,
amelynél a csontvelõ egy
páviántól származott.
A Java programozási nyelv
az egyik legnépszerûbb
programozási nyelvvé vált.
Az aggteleki cseppkõbarlangokat a világörökség
részévé nyilvánították.
Forgalomba került a Windows 95.
Bejelentették az elsõ DVD-k kiadását.
1996
Júliusban ismét Borisz Jelcint választották
meg az Oroszországi Föderáció elnökévé.
Hágai elfogatóparancsot adott ki
Radovan Karadziæ és Ratko Mladiæ ellen.
Kína, Franciaország, Oroszország,
az Egyesült Királyság és az Egyesült
Államok aláírta az
atomrobbantások
Radovan Karadzic és
átfogó tilalmáról
Ratko Mladic
szóló egyezményt.
II. János Pál pápa levelében a katolikus
vallással összeegyeztethetõnek jellemezte Darwin evolúciós elméletét.
Óbudán fényes nappal agyonlõtték Prisztás
Józsefet, aki sokak szerint a hazai maffia
egyik vezéralakja volt.
Novemberben Bill Clinton fölényes gyõzelmet aratott Bob Dole felett az amerikai elnökválasztáson.
Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Fõapátságot és közvetlen
természeti környezetét a világörökség részévé nyilvánították.
Nyilvánosságra került a Tocsik-ügy.
A Velencei nemzetközi filmfesztiválon
a zsûri egy négy
éves kislánynak ítéli
a legjobb nõi fõszeDolly bárány
repért járó díjat. Kitört a botrány. Dolly bárány, az elsõ sikeresen klónozott emlõs megszületett.
A svéd Göran Kropp elérte a Mount Everest topográfiai csúcsát egyedül oxigén
nélkül, miután kerékpárral tette meg az
utat a hegyhez Svédországból. A Tokiói
Egyetemen olyan robotfejet fejlesztettek
ki, mely az ember arcvonásait utánozza.
Japánban elindult a Perfect TV, az elsõ
mûholdas digitális mûsorszóró.
Elhunyt Grósz Károly, politikus, miniszterelnök, Francois Mitterrand, francia politikus, köztársasági elnök, Ella Fitzgerald,
amerikai jazzénekesnõ.
/4.

Húsz év
2010. április
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Hallgatóink voltak, oktatóink lettek – Jávorné Erdei Renáta
“A kar nyílt
napján szólalt
meg benne a
kis hang: itt a
helye.”
Itt végzett.
Marasztalták.
Maradt. Ma itt
tanít. Már PhDhallgató.
Jávorné Erdei
Renáta fõiskolai tanársegéd
1994-ben érettségizett
Jávorné Erdei Renáta
Debrecenben,
egészségügyi szakközépiskolában - ez természetesen valamilyen szinten behatárolta
az egészségügyi felsõoktatás iránti érdeklõdését. Érettségi után ápolóként dolgozott, eleinte ez a szakma is vonzotta.
Amikor ellátogattam karunk akkoriban
megrendezett nyílt napjára, egy „belsõ
hang” a mérleg nyelvét a védõnõ szak irányába mozdította el. Azért az igazsághoz
az is hozzátartozik, hogy akkoriban nappali tagozaton ápolókat Gyulán képzett a
kar, és én valami miatt ettõl tartottam, amit
ma már nem értek, hiszen Gyula gyönyörû
város, barátságos emberekkel. Ezt akkor

nem láttam, azt viszont igen, hogy Nyíregyházán tetszik a védõnõképzés, az elsõ
találkozás az akkori oktatókkal nagyon kedvezõ benyomást gyakorolt rám és persze a
város is nagyon elnyerte a tetszésemet.
Hogyan érezte magát diákként?
A diákéveim nagyon mozgalmasak voltak.
A Hallgatói Önkormányzat munkájába már
elsõévesként bekapcsolódtam, elõször
Kulturális Bizottsági tagként rendezvények
szervezésében, lebonyolításában vettem
részt, majd két évig láttam el HÖK elnöki
tisztséget, ami meghatározta sok szempontból a hallgatói életemet. Egy másik
meghatározó dolog volt a „kollégista lét”.
Talán az akkori kisebb hallgatói létszám
miatt, de sokkal személyesebb kapcsolatok voltak mind hallgatók, mind hallgatók-oktatók között. Számos rendezvény,
fórum adott lehetõséget arra, hogy a tanórákon kívüli idõtöltés is tartalmas legyen,
pezsgett az élet emlékeim szerint, nem
volt cél számunkra, hogy pénteken – vagy
netán már csütörtökön – a korai órákban
hazautazzunk. Nagyon sok kedves és
meghatározó emlékem van abból az idõszakból, jó volt az akkori Egészségügyi
Fõiskola hallgatójának lenni.
Dolgozott diplomás védõnõként vagy azonnal a fõiskolai tanítás irányába csábították?

2000-ben végeztem és dr. Lukácskó Zsolt
prodékán úr keresett meg azzal a kérdéssel, hogy lenne-e kedvem a Védõnõ Szakon maradni a „másik oldalon”. Számomra végtelenül megtisztelõ volt ez az ajánlat, és bár gondolkodtam rajta, mi lenne a
helyes, úgy éreztem, hogy ez számomra
nagyon jó lehetõség és egy megszokott
környezetben, ismerõsök között kezdeni a
munka világában nagy elõny volt.
Milyen a viszonya a tanításhoz?
Szeretek tanítani. Oktatói tevékenységem
kezdetén természetesen sok és sokféle
nehézséggel kellett szembenézni, a felelõsség súlya igen nagy volt akkor is és az
ma is. Akkor a legkönnyebb és legjobb tanítani, ha van hozzá érdeklõdõ, szakma
iránt elkötelezett hallgató.
Kellett-e, kell-e továbbképeznie magát?
Természetesen igen, folyamatosan. A törvényi elõírások mellett a szakmai fejlõdés iránti igény miatt is. Mivel fõiskolai
végzettséggel kezdtem pályafutásomat,
az elsõ cél az egyetemi végzettség megszerzése volt, ezért már 2000-ben felvételiztem, és 2001-ben keresztfélévvel
megkezdtem tanulmányaimat a PTEFEEFI humánszervezõ szakán, ezzel párhuzamosan szakmai továbbképzéseken,
tanfolyamokon vettem részt, jelenleg

pedig a DE-BTK Neveléstudományi Doktori Program PhD hallgatója vagyok, kutatási területem a gyermekvédelem.
Milyen tárgyakat tanít?
Tantárgyaim zöme a védõnõképzéshez
kötõdik, szakmai tárgyakat oktatok, mint
például a védõnõi módszertan, családvédelmi tanácsadás módszertana, családon
belüli erõszak és gyermekbántalmazás,
medicina fejlõdése, területi szakmai gyakorlatok elemzése.
Mik a szakmai tervei?
Elsõdleges céljaim jelenleg a PhD. tanulmányaimhoz kapcsolódnak, ezen belül is
a kutatásom az, ami a legmeghatározóbb,
mint említettem a gyermekvédelem, ezen
belül az örökbefogadás kérdése az, amit
kutatok. Emellett van még egy „szívem
csücske”, ez pedig nem más, mint a tudományos diákkör. Jómagam is TDK-s voltam, és oktatóként is mindig fontosnak
tartottam ezt a területet, témavezetõként,
szaki koordinátorként, jelenleg, mint a kari
TDT titkára próbálok megtenni mindent és
hozzásegíteni a hallgatókat ahhoz, hogy
ráérezzenek a kutatómunka szépségeire.
Szõke Judit

Hallgatóink voltak, oktatóink lettek – Patyán László
Milyen tervei voltak a tanulmányok folytatására
a középiskola
után?
Berettyóújfaluban érettségiztem egészségügyi szakközépiskolában. Mindenféleképpen
tovább akartam
tanulni, s mivel a
mentõtiszt szak
csak levelezõ taPatyán László
gozaton indult, s
én az egészségügyi pályán szerettem volna maradni, így választottam a szociális
munka nappali képzést. Pályaválasztás
elõtt iskolalátogatást tett nálunk a fõiskoláról Dr. Karmazsin László és Dr. Lukácskó
Zsolt, s tulajdonképpen Õk hozták meg a
kedvemet az induló képzéshez.
Miért pont az egészségügy?
Édesanyám fogyatékos és pszichiátriai területeken dolgozott, így valamennyire ismertem a területet.
Milyen volt az elsõ évfolyam hallgatójaként kezdeni?
1990-ben, a rendszerváltozás éveiben
kezdtem el Szoboszlai Katalin tanárnõvel
a szociális munka szakot az elsõ hallgatók
között. Ez akkoriban nagy dolog volt. Korábban, a középiskolai évek során csupán
a II. világháborús történelmet tanították
nekünk, magyar társadalom azutáni történéseirõl szó nem volt. Ekkor vehettünk
elõször részt ilyen jellegû órákon. A pszichológiai kurzusokat, önismereti órákat
szintén nagyon szerettem.
Voltak olyan oktatói, akik nagy hatással
voltak a pályájára, kik Õk?
Az akkoriban kezdõ oktatókról elmondhatom, hogy hatalmas bizonyítási vággyal és
lelkesedéssel vetették magukat a munkába, hiszen ez volt az elsõ ilyen jellegû képzés. Valamennyi tanárom hozzájárult ahhoz, hogy ezt a pályát választottam.
Ha mégis neveket kell mondanom, akkor
Giczey Péter, Fábián Gergely, társadalompolitikai területen Kerülõ Judit, Erdõs Judit szociális munka órái, pszichológiában
pedig Kiss János.
Ha jól tudom lehetõsége volt gyakornoki
pozíció megpályázására.

Így van, Szoboszlai Katalin tanárnõvel gyakornokok lettünk, ami érdekes volt. Akkoriban még tutori rendszerrel segítették a
kezdõk munkáját, így az én példaképem,
oktatóm, Lukácskó Zsolt lett a tutorom.
Kezdetben az általam tartott órákon bent
ült, majd együtt megbeszélve a tapasztalatokat és a javítanivalókat terelgette utamat. A gyakornoki munkának voltak elõnyei és hátrányai egyaránt. Legfõbb elõnye, hogy hallgatókból kikerülvén láttam
a kar tanítási összképét, hogy milyen tudással kell rendelkeznie egy szociális munkásnak. Ez alatt azt értem, hogy az oktatók gyakran a saját részterületüket látják
át, abból a szemszögbõl szemlélik az oktatói munkát, egyetemi életet, ezzel szemben én, aki az iskolapadból kerültem ki,
összességében láttam a munkát. Legnagyobb hátránya a szakmai tapasztalat hiánya volt persze.
A gyakornoki ténykedés mellett a Periféria Egyesületben tevékenykedett. Mesélne errõl?
1994. júniusában végeztünk a fõiskolán, s
két csoporttársammal Somogyiné Katona
Anikóval, aki a családsegítõben kezdett
dolgozni és Szoboszlai Katalinnal kezdtünk
dolgozni ezen. A tanév kezdetekor úgy
éreztük, hogy hiányzik a szakmai munka.
Az oktatással még csak ismerkedtünk, s
mellette vágytunk a gyakorlati tapasztalatszerzésre is. Anikó hívta fel figyelmünket, hogy a családsegítõ központ nem foglalkozik a hajléktalanokkal, így néhány volt
csoporttárs bevonásával /Ferenczi Gábor,
Patyán László, Somogyiné Katona Anikó,
Szoboszlai Katalin és Vágó Beáta/ elkezdtünk utcai szociális munkát végezni. Nekem voltak ismereteim utcai szociális munkával kapcsolatban, mivel még a fõiskolás
évek alatt részt vettem egy utcai munkás
képzésben Debrecenben.
2004-ig voltam elnök az egyesületnél.
Mi történt ezután?
1 év szünet következett, amikor óraadói
státusban voltam a fõiskolán, fõállásban
pedig egy Megyei Módszertani Központ
vezetõjeként dolgoztam.
Miért csak egy évig tartott?
Igazság szerint kiábrándultam az intézményvezetõi munkából, ugyanis a szakmai munka mellett sajnos gyakran más
partikuláris célok és érdekek is meghatározták az ember munkájának hatékonysá-

gát, és ezt nehezen toleráltam. Visszahívtak a fõiskolára, így ismét fõállású oktató
lettem. Itt kettõs elvárásnak kellett megfelelnem. Egyrészt a felsõoktatási rendszer
elvárásainak, másrészt gyakorlati átláthatóságomat is fenn kellett tartanom.
A hajléktalan ellátáson kívül milyen területen dolgozott?
1997- 2002 között utcai prostitúcióból
élõkkel.
2005- 2010: Talentum Európai Fejlõdésért
Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke voltam.
A fõiskolai évek után hol folytatta felsõoktatási tanulmányait?
1998-tól az ELTE-n hallgattam Szoboszlai
Katalinnal. Itt 3 év alatt szociális munka
másoddiplomát szereztem egyetemi végzettséggel, ahol az igazságügyi szociális
munka keltette fel érdeklõdésemet.
2007-tõl doktori iskolát kezdtem el, szintén az ELTE-n, szociológián, szociálpolitika alprogramban.
Milyen szakmai kötelezettségeknek tett
eleget külföldön?
Rengeteg helyen voltam, ami köszönthetõ
a DE-EK kapcsolatrendszerének és jó külkapcsolati politikájának, valamint a hajléktalan ellátásban végzett munkának is.
1995: Finnország egy hónapos szakmai
tanulmányút, majd 2001-ben ugyanitt tanítottam, mint vendégoktató az ERASMUS
programon keresztül
1998: London, 2002: Franciaország mindkettõben a hajléktalan ellátást tanulmányoztam
2009. február: Hága: külsõ szakértõnek
hívtak egy Long Term Care Uniós tanácskozásra.
Aztán az USA-ban két alkalommal, Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában,
Svájcban, Franciaországban, ahol az induló
mesterképzéseket készítettük elõ. Ausztriával nagyon jó a kapcsolatunk, igen aktívak a kollégák, így több közös programba is bevontak már minket. Sokáig én voltam a Kar TDT titkára, hallgatói TDK rendezvényeken többször voltunk Romániában a Partiumi Egyetemen is.
Vannak e tervei a jövõre nézve, amit még
el szeretne érni?
Igen vannak. Nemzetközi kapcsolataink
és az induló mesterképzések jó lehetõséget nyújtanak nemzetközi és hazai kutatásokba való bekapcsolódásra.

Oktatói munkán kívül még miben vesz részt?
Igyekszem a szakmából is kivenni a részem, számos szakmai és érdekvédelmi
szervezetben dolgozom, dolgoztam, és
oktatói munkámon kívül a szak és a Kar
életében is részt veszek.
A szakmai munkán kívüli idejét mivel tölti?
Persze amellett, hogy feladataimat a tõlem telhetõ legnagyobb tudásommal és
szakértelmemmel végzem, életemben fontos helye van a családomnak is.
Szabadidõmben horgászom is. Évekkel
ezelõtt kutatásba kezdtem, melyben a
menyhalak gyomortartalmát vizsgáltam, a
kapott adatokból következtetéseket szeretnék levonni a táplálkozási szokásaikról.
Sajnos ezt még nem tudtam befejezni, de
az adatbázis már kész. Régen sok éjszakámat töltöttem a halak gyomortartalmának mérésével, elemzésével, ez 800 menyhal vizsgálatát ölelte fel. Egyszer ezt is elkészítem.
Karacs Dóra

Kapcsolat Napja, amelyen elõadást tartott
a fenti cikkekben szereplõ két oktatónk

Húsz év
2010. április

Mi is történt
akkoriban?
1997
Az év azzal kezdõdött, hogy a magyar állampolgárok korlátozás nélkül vásárolhattak külföldi valutát. Megkezdõdött Bill Clinton amerikai elnök második ciklusa. Bill Clinton amerikai elnök és Borisz Jelcin orosz el-

Borisz Jelcin és Bill Clinton

nök Helsinkiben találkozott, hogy megvitassák a NATO–orosz kapcsolatok jövõjét.
350 zarándok halt meg és több mint 1200
megsebesült a Mekka melletti rögtönzött
táborban kitört tûzvészben. Iránban több
mint 4000 ember halt meg egy 7.1-es erõsségû (Richter-skála) földrengésben. 156
éves brit fennhatóság után Hongkong
visszakerült Kínához. Kijevben aláírták a
román-ukrán alapszerzõdést. Híveinek egy
kis csoportjával elmenekült Pol Pot volt kambodzsai diktátor. A Mir
ûrállomásnak ütközött
egy orosz Progress típusú teherûrhajó. Az
ûrhajósok biztonságban megúszták. Forgalomba került a Csillagok háborúja hoszszabb változata. NATO
Apor Vilmos
csúcsértekezlet Madridban. Hivatalosan is bejelentették Magyarország, Csehország és Lengyelország belépését az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetébe. Augusztus 31. – Diana walesi hercegné halála. II. János Pál pápa boldoggá avatta
Apor Vilmost, a szovjet katonák által 1945ben meggyilkolt vértanú püspököt. Magyarországon megalakult az Országos Igazságszolgáltatási Tanács.
November 16. –
Népszavazást tartottak Magyarországon a NATO-csatlakozásról. Miskolcon
gyújtogatás áldozata lett a szecessziós
Deszkatemplom. Az
IBM Deep Blue számítógépe legyõzte
Garry Kaszparov
Garry Kaszparovot.
Ez volt az elsõ eset, hogy egy gép hivatalos
párosmérkõzésen legyõzte az emberi sakkozás aktuális világbajnokát.
Folytatjuk (Összeállította: Szõke Judit)

Galileo ûrszonda életútja

FTC BL 1995 Karikatúra
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Képes Krónika
1995
Irodalom: 1995-ben jelentõs irodalmi alakok
hunytak el: Kozmutza
Flóra pszichológusnõ, József Attila kezelõje,
Páskándi Géza erdélyi
magyar író, költõ, drámaíró, Móricz Virág író,
Csorba Gyõzõ magyar Kozmutza Flóra
költõ, mûfordító, és Mándy Iván író.
Tudomány: Január 18-án Franciaország
északi részén, Vallon-Pont-d’Arc közelében
barlangrendszert fedeztek fel, ahol 1720 000 éves barlangfestményeket találtak.
Szeptember 9-én Alexandria kikötõjében
megkezdõdik az ókori pharoszi világítótorony maradványainak felkutatása. Wes
Linster megtalálja a Bambiraptor feinbergi
elsõ teljes csontvázát. A Haemophilus
influenzae, mint az elsõ élõ organizmus
genomjának géntérképét meghatározzák.
Szeptember 30
és október 5 között az OPAL hurrikán 19 embert
öl meg az egyesült államokbeli
Floridában, Georgiában, AlabaValerij Poljakov
mában, és ÉszakCarolinában. Március 22-én Valerij Poljakov
visszatér a Földre 438 napnyi ûrben tartózkodás után, ami rekordnak számít. Június
29-én az Atlantis ûrrepülõgép elõször dokkol az orosz Mir ûrállomással. December 7én 6 év alatt 3,7 milliárd kilométert utazva
a Galileo ûrszonda megérkezik a Jupiterhez. Útjára indul a Discovery ûrrepülõgép,
amely 10 percen keresztül kötelékben repül a Mir ûrállomással. Január 30-án elhunyt
Gerald Durrell, zoológus, író.
Nobel díjasok: Fizikai: Martin Lewis Perl
és Frederick Reines amerikai fizikusok, Kémiai: Paul J. Crutzen holland, és Mario J.
Molina, F. Sherwood Rowland amerikai kémikusok, Orvosi-Fiziológiai: Christiane
Nüsslein-Volhard német, és Eric F.
Wieschaus, Edward B. Lewis amerikai orvosok, Irodalmi: Seamus Heaney: északír származású költõ, esszé- és drámaíró,
Béke: Joseph Rotblat lengyel származású
angol radiológus, és a Pugwash
Conferences on Science and World Affairs
szervezet, Közgazdasági: Robert E. Lucas
Jr. amerikai közgazdász.
Sport: Az év fontosabb sporteseményei a
következõk voltak: Egerszegi Krisztina úszó
kétszeres Európa-bajnok (200 m hát és 400
m vegyes), második helyezett (nõi 4 x 100
m vegyesváltó) és rövidpályás Európa-csúcstartó, Michael Schumacher nagy küzdelemben 2 versennyel a világbajnokság vége elõtt
megvédi az 1994-ben megszerzett világbajnoki címét. Így már kétszeres világbajnok
lett. A Ferencváros labdarúgócsapata bejut
a Bajnokok Ligája csoportkörébe, ahol a csoport harmadik helyén végez, olyan csapatok között, mint a késõbbi gyõztes holland
Ajax Amsterdam, a spanyol Real Madrid és
a svájci Grasshoppers.
Filmmûvészet:
Oscar
díjasok:
Film:Forrest Gump, Rendezõ: Robert
Zemeckis – Forrest Gump, Férfi fõszereplõ: Tom Hanks – Forrest Gump, Nõi fõszereplõ: Jessica Lange – Blue Sky, Külföldi
film: Csalóka napfény – Nyikita Mihalkov
Külföldi filmek a hazai mozikban: Toy Story
Játékháború, Die Hard – Az élet mindig drága, Apollo 13, GoldenEye – Aranyszem,
Mindörökké Batman, Hetedik, Casper,
Waterworld, Jumanji, Aludj csak, én álmodom, Desperado, A hálózat csapdájában,
Még zöldebb a szomszéd nõje, A rettenthetetlen, Ace Ventura 2: Hív a természet,
12 majom. Magyar filmek: Boldog lovak:
rendezte Szõke András, Esti Kornél csodálatos utazása: rendezõ Pacskovszky József,
Európa messze van: Kabay Barna A KGB
alkonya: Tóth Tamás. Szeptember 12-én
elhunyt Jeremy Brett brit színész Sherlock
Holmes megtestesítõje. Televízió: November 20-án lemond Horváth Ádám a Magyar

Televízió elnöke, mert nem ért egyet a tervezett médiatörvénnyel.
Zene: Megjelenik Shakira „Pies descalzos
Shakira” elsõ kontinentális sikerét hozó album, egész Dél-és Közép Amerika területén híres lett. Június 13-án megjelenik
Alanis Mo-rissette Jag-ged Little Pill címû
albuma, ami minden idõk legtöbb példányszámban eladott debütáló albuma. Azóta
több mint 30 millió darabot adtak el belõle.
November 20-án a rádiókban felcsendül egy
addig nem hallott Beatles-felvétel, a „Free
as a bird”. Kiadott albumok: Blur: The Great
Escape, Garbage: Garbage, Janet Jackson:
Janet.Remix-ed, Madonna: Something to
R e m e m b e r,
Michael Jackson: HIStory:
Past, Present
and Future,
Red Hot Chili
Peppers: One
Hot Minute,
Queen: Made
Bambiraptor
in Heaven.
1996
Tudomány: Augusztus 6-án a NASA bejelenti, hogy az ALH84001 meteorit, mely a
Marsról származik, primitív életformák nyomait tartalmazza. A Saccharomyces
cerevisiae élesztõ genomjának géntérképe
elkészült, ez az elsõ eukarióta genom, melynek genetikai állománya teljesen ismertté
vált. Január 30-án felfedezik a Hyakutake
üstököst. Február 17-én a NEAR Shoemaker
ûrszondát elindítják. A 433 Eros kisbolygóra szállt le 2001-ben. Május 20-án lezajlik
a Hale-Bopp üstökös elsõ szabad szemmel
történõ megfigyelése. Február 13-án elkészül a világ legmagasabb épületének, a
Kuala Lumpurban található 460 méter magas Petronas ikertoronynak a szerkezete.
Január 7-én az USA keleti részén több mint
100 embert öl meg egy vihar. Július 18 és
21 között viharok súlyos áradást keltenek
a Saguenay-folyón Quebec-ben, Kanada
egyik legsúlyosabb természeti katasztrófáját okozva ezzel. Április 22: Franciaországban bemutatják az APS
rendszerû intelligens fényképezõgépet,
mely minden
beállítást önmûködõen
végez. Nobel
díjasok: Fizikai: David M.
Lee, Douglas
D. Osheroff,
Atlantis csatlakozik
Robert
C.
a Mir ûrállomáshoz
Richardson.
Kémiai: Robert Curl, Sir Harold Kroto,
Richard Smalley. Orvosi-fiziológiai: Peter C.
Doherty, Rolf M. Zinkernagel. Irodalmi:
Wislawa Szymborska. Béke: Carlos Felipe
Ximenes Belo, José Ramos Horta Közgazdasági: James Mirrlees, William Vickrey.
Sport: Március 30 és április 7 között Dániában rendezték meg a 31. amatõr ökölvívó-Európa-bajnokságot, ahol Kovács István
aranyérmet szerzett. Egerszegi Krisztina
úszó olimpiai bajnok (200 m hát) és olimpiai bronzérmes (400 m vegyes). A magyar
labdarúgó bajnokságot a Ferencvárosi Torna Club nyeri.Damon Hill megszerzi a Formula–1-es világbajnoki címet. A Pick Szeged férfi kézilabda csapata megszerzi történelme elsõ magyar bajnoki címét.
Filmmûvészet:Oscar díjasok: 68- Oscar
gála: (március 25.) Film: A rettenthetetlen, Rendezõ: Mel Gibson – A rettenthetetlen, Férfi fõszereplõ: Nicolas Cage – Las
Vegas, végállomás, Nõi fõszereplõ: Susan
Sarandon – Ments meg, Uram!, Külföldi film:
Antonia – Hollandia. Külföldi filmek a hazai
mozikban: A függetlenség napja, Twister,
Mission: Impossible, A szikla, A Notre
Dame-i toronyõr, 101 kiskutya, Váltságdíj, Bölcsek kövére, Jerry Maguire – A nagy
hátraarc, Végképp eltörölni. Magyar filmek:
A három testõr Afrikában – rendezõ Bujtor

István, Honfoglalás – rendezõ Koltay Gábor. Szamba – rendezõ Koltai Róbert.
Sztracsatella – rendezõ Kern András.
Zene: Kiadott albumok: Edda Mûvek: Elvarázsolt Edda-dalok. Katona Klári: Fekete
gyöngy. Kovács Kati: Love Game / Vangelis
1492. Pearl Jam: No Code. Roxette.:
Baladas en Espanol. The Prodigy:
Firestarter. Október 31-én a Guns N’ Roses
gitárosa, Slash elhagyja a csapatot. Szeptember 13-án elhunyt Tupac Amaru Shakur
(mûvésznevén 2Pac), rapper.
1997
Irodalom: Ebben az évben az irodalom
olyan nagy alakjai hunytak el, mint Bertha
Bulcsu, író, költõ és Bohumil Hrabal cseh író.
Tudomány: Július 10-én Londonban kutatók nyilvánosságra hozzák egy Neandervölgyi csontvázon végzett DNS vizsgálatuk eredményeit, mely alátámasztja azt az
elméletet, miszerint az ember elõdei Afrikából vándoroltak ki. Ezek alapján egy “afrikai Éva” létét feltételezik 100-200 ezer
évvel ezelõtt. November 19-én Carlisle városában, Iowa államban Bobbi McCaughey
7 gyermeknek ad életet. Ez a második eset,
hogy ilyen többszörös szülésnél mind a 7
gyermek életben maradt. Február 13-án a
Hubble ûrtávcsõvön javításokat végzett el
a Discovery ûrrepülõgép legénysége. Október 15: Floridából útnak indul a Cassini
ûrszonda. Május 10: Egy földrengés
Ardekul közelében Irán északkeleti részén
elpusztít legkevesebb 2400 embert. Szeptember 7: az F/A-22 Raptor elsõ sikeres
tesztrepülése. Nobel díjasok: Fizikai:
Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji
William D. Phillips. Kémiai: Paul D. Boyer,
John E. Walker, Jens C. Skou. Orvosi-fiziológiai: Stanley B Prusiner. Irodalmi: Dario
Fo. Béke: International Campaign to Ban
Landmines és Jody Williams. Köztársasági: Robert Merton, Myron Scholes.
Sport: 1997 legfontosabb sporteseményei
a következõk voltak: Október 18 és 26 között Budapesten rendezték a 9. amatõr
ökölvívó-világbajnokságot. Erdei Zsolt és
Kovács István aranyérmet szereztek. Október 26-án az Európai Nagydíjon a kanadai Jacques Villeneuve megszerzi élete elsõ
Forma-1-es világbajnoki gyõzelmét.
Filmmûvészet: Oscar díjasok: 69. Oscargála (március 24.) Legjobb film: Az angol
beteg, rendezte Anthony Minghella, Legjobb rendezõ: Anthony Minghella, Az angol beteg, Legjobb férfi fõszereplõ:
Geoffrey Rush, Ragyogj!, Legjobb nõi fõszereplõ: Frances McDormand, Fargo, Külföldi film: Kolja. Külföldi filmek a hazai mozikban : Titanic, Az elveszett világ: Jurassic
Park, Men in Black – Sötét zsaruk, A Holnap markában, Az elnök különgépe, Lesz
ez még így se, Hanta boy, Álljon meg a
nászmenet!, Az ötödik elem, Alul semmi.
Magyar filmek: Csinibaba – rendezõ Tímár
Péter, Hosszú alkony – rendezõ Janisch Attila, A miniszter félrelép – rendezõ Kern
András, Wittman fiúk – rendezõ Szász János. 1997-ben veszíti el a filmmûvészet
Zsurzs Éva Kossuth-díjas rendezõt, Turay
Ida színésznõt és Kibédi Ervin színészt.
Televízió: Augusztus 13-án elõször sugározzák a South Park címû rajzfilmet Amerikában. Október 4-én elkezdi adását a TV2.
Október 27-én hivatalos adását az RTL Klub.
Mûholdas lett a Magyar Televízió 2-es
programja.
Zene: Kiadott albumok: Cseh Tamás–
Bereményi Géza: A teTV csatorna logók
lihold dalai, Depeche
Mode: Ultra, Michael Jackson: Blood on the
Dance Floor, The Prodigy: The Fat of the
Land, Radiohead: OK Computer, The Rolling
Stones: Bridges to Babylon, Vincze Lilla:
Mély kék. Március 9-én elhunyt Christopher
George Latore Wallace (The Notorious
B.I.G.), amerikai repper.
Folytatjuk (Összeállította: Ricseiné
Bodnár Tóth Beáta)
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A DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR JUBILEUMI LAPJA

Legfrissebb híreink
Armeniában (2010/1., 2-3. és 29-31. p.) látott napvilágot.
Sipos László „Õsi örmény templomok” címû fotografikakiállítása 2010. március 12. napján nyílt meg a Vikár
Sándor Zeneiskola aulájában, a „Sába földjén” címû kiállítása pedig a Nyíregyházi Mûvészeti Hetek keretében 2010. április 8. napján, a Móricz Zsigmond Könyvtár kiállítótermében.
A karunk mesterszakos hallgatói számára elindított „A
félév vendégprofesszora” elnevezésû sorozatban, április
16-án Dr. Darvas Ágnes, az ELTE Társadalomtudományi
Karának egyetemi docense, a Magyar Tudományos Akadémia Gyerekprogram Iroda vezetõ kutatója tartott elõadást, „A gyermekek esélyei” címmel.
György (Orbán) Ottilia a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara Földtudományok
Doktori Iskolájának PhD hallgatója 2010. április 20án védte meg „A terület- és településfejlesztés legfontosabb feladatai a Csíki- medencében” címû doktori disszertációját. A bírálóbizottság egyik tagja volt

Fónai Mihály és Pénzes Mariann szerkesztésében, az
Észak-Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelõzõ Egyesület, valamint a Human-Net Alapítvány közös
kiadásában jelent meg „A migráció integrált társadalmi
megközelítései” címû tanulmánykötet, amely egy sikeres uniós pályázati program keretében látott napvilágot.
A kötetben jelent meg Fábián Gergely „Migráció, szociális problémák és szolgáltatások” címû tanulmánya.

Kép a tanulmány kötet bemutatójáról,
sajtótájékoztató

Dr. Sipos László megyei fõügyész-helyettes, karunk docense
2010. március 10. napján részt vett az új Polgári Törvénykönyvvel kapcsolatosan Budapesten, a Parlament felsõházi termében megrendezett konferencián, 2010. március 17én pedig a civil és az ifjúsági szervezetek, klubok elnökeinek, gazdasági és pénzügyi vezetõinek rendezett regionális tanácskozáson „A civil szervezetek mûködésének törvényességi tapasztalatai” címmel tartott elõadást.
Március 24 és 25 között került sor a SOWOSEC (Social
Work and Social Economy) nemzetközi curriculumfejlesztõ

FEVA Mandala Dalszínház elõadása

csoport aktuális ülésére Svájcban, Luzernben. A nemzetközi közös mesterképzést Magyarországon is akkreditálták, képzési és kimeneti követelményei a közelmúltban
jelentek meg. Az ülésen karunkat Dr. Fábián Gergely és
Patyán László képviselték.
Március 24.-én került sor a kari TDK konferenciára. Az
idén egy kicsit ünnepélyesebb keretek között, hiszen ezúttal a 20 éves jubileumi kari rendezvények sorába illeszkedett az egyébként szokásos évi tudományos megmérettetés. A megnyitó és a plenáris ülés témája ennek
megfelelõen a 20 éves tevékenység áttekintése volt. Elsõként Dr. Dolinay Tamás, a kari TDT elsõ elnöke emlékezett, „A Tudományos Diákkör kezdete” címû elõadásá-

FEVA Plenáris ülés

A szekciókban folytatódó munka során, két egészségtudományi és két társadalomtudományi szekcióban mintegy 25 versenyzõ prezentációját és a határon túli (Nagyvárad, Ungvár) egyetemek, valamint a hazai egészségügyi karok (Budapest, Miskolc, Pécs) TDK munkáját reprezentáló vendéghallgatók bemutató elõadását ismerhették meg az érdeklõdõk, akik szép számban voltak jelen.
A zsûrik döntése eredményeképpen az alábbi hallgatók
értek el helyezést, illetve az OTDK -n való szereplés lehetõségét:
Egészségtudományi I. szekció:
I. helyezett: Sáfár Kata (OTDK)
II. helyezett: Berki Antónia
III. helyezett: Szabó Boglárka
Egészségtudományi II. szekció:
I. helyezett: Ágoston Zoltán (OTDK)
II. helyezett: Kériová Anikó
III. helyezett: Túri Klaudia
Társadalomtudományi I. szekció:
I. helyezett: Szigeti Fruzsina (OTDK)
II. helyezett: Gyulai Edit (OTDK)
III. helyezett: Telek Dóra
Társadalomtudományi I. szekció:
I. helyezett: Leskó Diána (OTDK)
II. helyezett: Nagy Edit (OTDK)
III. helyezett: Takács Eszter (OTDK)
A kari TDT sikeres pályázatot nyújtott be az NTP – OKA -Ies tehetséggondozó pályázat kiírására az Oktatásért Közalapítványhoz. A pályázaton elnyert összeg 1.086.000 forint, amit a kari TDK tevékenység élénkítésére és javítására fordít majd a TDT. Ennek keretében a tudományos kutatómunkára felkészítõ kurzusokat indítunk, illetõleg belsõ
tudományos pályázat során konferenciát rendezünk és
hallgatói, valamint témavezetõ oktatói tevékenységet fogunk díjazni. Reméljük, hogy ez a jelentõsnek mondható
támogatás új lendületet ad majd a kari TDK tevékenységnek. Szintén a kari hallgatói tevékenységhez kapcsolódó
hír, hogy a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program
(DETEP) ösztöndíj pályázatán egy éves ösztöndíjat nyert
Nagy Edit egészségügyi szociális munkás mester szakos
hallgatónk. Minden érintettnek ezúton is gratulálunk!
Dr. Sipos László megyei fõügyész-helyettes, docens „A
törvényességi érdekében, az igazság nevében” címû
gyermekvédelmi tárgyú szakmai cikke a Jegyzõ és Köz-

“A félév vendégprofesszora” Darvas Ágnes

val. Ezután karunk három olyan oktatója következett, akik
a kar hallgatóiként tudományos pályafutásukat TDK munkával kezdték, s mára már oktatóként, közvetlenül a tudományos fokozatuk megszerzése elõtt állnak. Így került sor Szoboszlai Katalin fõiskolai docens „A tudományos munka lépcsõfokai”, Ujváriné Siket Adrienn fõiskolai adjunktus „Van remény…?” és Jávorné Erdei Renáta
fõiskolai tanársegéd „Nézz vissza most egy percre…” címû
elõadására.

Darvas Ágnes elõadása

igazgatás 2010/1.számában jelent meg.
„A reneszánsz kései virágai – a 17. századi lónyai freskók”
címû mûvészettörténeti tanulmánya a Szabolcs-SzatmárBeregi Szemlében (2010/1. 137-141. p.), míg az „Örmények Perzsiában” címû kultúrtörténeti dolgozata az

FEVA Vándorbot átadás

Prof. Dr. Hajnal Béla fõiskolai tanár.
A FEANTSA (The European Federation of National
Organisations Working with the Homeless) Homeless in
Europe folyóiratának tavaszi tematikus számában jelent meg Szoboszlai Katalin Homeless Women in Hungary címû tanulmánya.
„Utcakép 2010” címmel rendezte meg karunk és a 15
éves jubileumát ünneplõ Periféria Egyesület április 22 és
23 között azt az országos konferenciát, amely az utcai
szociális munka aktuális kérdéseit tárgyalta.
A nagyszámú érdeklõdõt a plenáris ülésen Csabai Lászlóné,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, valamint
Dr. Fábián Gergely, tudományos dékánhelyettes köszöntötte. A nyitóelõadások sorában a kar, illetve az egyesület
képviseletében Szoboszlai Katalin fõiskolai docens is elõadást tartott „15 év a periférián” címmel.
A kétnapos konferencián számos pódiumbeszélgetésre,
illetve kerekasztal-beszélgetésre került sor, amelyek helyszíne karunk és a Periféria Egyesület irodája voltak.
Dégi László Csaba a Babes Bolyai Tudományegyetem oktatója 2010. április 29-én védte meg „A daganatos betegségek pszichoszociális vetületeinek vizsgálata” címû doktori
disszertációját a Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolájában. A bírálóbizottság egyik
tagja volt Dr. Fábián Gergely fõiskolai tanár.
Karunk adott otthont április 29 és 30 között a Fõiskolát és
Egyetemet Végzett Ápolók IX. Országos Konferenciájának.
A kongresszus Tudományos Bizottságának elnökségében
intézményünket Ujváriné Siket Adrienn Képviselte.
A kongresszust Dr. Sárváry Attila dékánhelyettes nyitotta meg. A plenáris ülést követõen az ápoló képzések kompetenciáit áttekintõ kerekasztal megbeszélésre került sor,
amelyen a hazai képzõintézmények illetékes tanszékvezetõi vettek részt, karunkról Dr. Szerafin László fõiskolai
docens, tanszékvezetõ.
A kongresszuson több szekcióban is folyt a munka, melyek üléselnökei között karunk oktatói is megtalálhatóak
voltak, így Ujváriné Siket Adrienn, Dr. Birinyi László, Dr.
Harsányi Gergõ, Tóth György, és Papp Katalin.
Az egyes szekciókban intézményünk oktatói és ápoló szakos hallgatói az alábbi elõadásokkal szerepeltek:
Ujváriné Siket Adrienn, Dr. Zrínyi Miklós, Dr. Betlehem
József, Dr. Zékányné Rimár Ilona, Tóth Helga, Takács
Péter, Dr. Valéria Tothová Pályaválasztás, ápolói tanulmányok, ápolói munka, pályaelhagyás és migráció vizsgálata a magyarországi és csehországi ápoló hallgatók
körében Ujváriné Siket Adrienn, Dr. Balogh Sándor, Dr.
Becka Éva, Tóth Ildikó Az alapellátási team tagjainak tevékenységi listája Papp Katalin Holisztikus szemlélet az
idõsek ellátásában Gresu Béla Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Ápolás és Betegellátás Alapszak, II. évfolyam, Levelezõ Tagozat.

Húsz év
2010. április
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3. SZÁM

A DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR JUBILEUMI LAPJA

Legfrissebb híreink
A diplomás ápoló szerepe az alapellátásban a
kiterjesztett szintû újraélesztésben és helyszíni
elsõsegélynyújtásban Bálintné Csordás Erika.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Ápolás és
Betegellátás Alapszak, II. évfolyam, Levelezõ Tagozat
A körzeti közösségi szakápoló tevékenysége az
alapellátásban Bétéri Csabáné Debreceni Egyetem
Egészségügyi Kar, Ápolás és Betegellátás Alapszak, IV.
évfolyam, Levelezõ Tagozat Középiskolások egészség
magatartásának, táplálkozási ritmusának vizsgálata az
obezitas terén. Alkoholos kézbedörzsölõ szerek használata,
valamint az ápolók kézhigiénés compliance-ének vizsgálata.
A kongresszus zárásaként Dr. Fábián Gergely, tudományos
dékánhelyettes adta át a konferencia vándorbotját Dr.
Helembai Kornéliának, a Szegedi Tudományegyetem
Ápolási Tanszék vezetõjének, mivel a jubileumi, tizedik
kongresszus helye a szegedi intézmény lesz két év múlva.
Összeállította: Fábián Gergely

“Utcakép 2010” konferencia

Képek a FEVA kongresszusról

Képek a FEVA kongresszusról

STTI alakuló ülés

“Utcakép 2010” konferencia

Képek a TDK konferenciáról

Nagyváradi TDK-án részt vett hallgatóink

Társadalomtudományi Szekció I.

Plenáris ülés

Társadalomtudományi Szekció II.

Egészségtudományi Szekció I.

TDK elõkészítõ bizottsági ülés

Számunk készítõi: Bodnár Tóth Beáta, Fábián Gergely, Karacs Dóra, Kovács Éva, Kótis József, Lukácskó Zsolt, Pietiläinen Hannu, Ricsei Béla, Szabó Judit, Szõke Judit, Takács Péter

