
Az amatõr mûvészeti

mozgalom eseményei

2005-ben

– XIV. Weöres Sándor Országos Gyer-
mekszínjátszó Fesztivál gála, Debrecen,
június 3–5;

– XIII. Szárnyas Sárkány Hete, Nemzet-
közi Utcaszínházi Fesztivál, Nyírbátor, jú-
lius 8–10;

– XI. Keszthelyi Reneszánsz és Barokk
napok, Keszthely, július, 18–31;

– III. Kiskõrösi Nemzetközi Fúvószene-
kari és Mazsorett Verseny, Kiskörös, au-
gusztus, 4–7;

– 12. Országos Diákfilmszemle, Buda-
pest, augusztus 23–28;

– V. Nemzetközi Magyar Fotómûvésze-
ti Fesztivál Kiállítás, szeptember 23. –
október 6.;

– Trencsényi Imre, a gyermekkultúra
krónikása – fotókiállítás – október 20–30.,
Budapest, Marczibányi téri Mûvelõdési
Központ;

– XXXI. Formációs Táncfesztivál, Mis-
kolc, október 22.;

– IX. Országos Falusi Színjátszó Talál-
kozó, Adács, november 25.

Neurobiológiai

Tudásközpont

1,7 milliárd forint támogatást nyert 4 év-
re elosztva a ,Terápiás célú idegrendszeri
kutatások, a molekulától az integrált ideg-
rendszeri mûködésig’ címû szegedi neuro-
biológiai kutatási-fejlesztési projekt a ,Re-
gionális Egyetemi Tudásközpont’ program-
ban. A projekt megvalósítására Neurobioló-
giai Tudásközpont (DNT) néven konzorci-
um alakult az Egyetem, valamint több kuta-
tóhely és vállalat részvételével. 2005-ben a
konzorcium közel 360 millió forinttal gaz-
dálkodhat. A DNT kutatási és fejlesztési fel-
adatát a következõ 4 évben 5 alprogram kö-
ré csoportosítja, melyekben 45 munkacso-
port vesz részt. A konzorcium célja, hogy

alkalmazott kutatásai eredményeképpen új,
hatékony molekulákat, diagnosztikumokat
fejlesszen a fenti idegrendszert érintõ be-
tegségek gyógyítására, új szabadalmakat je-
gyezzen be, eredményeit tudományos köz-
leményekben, elõadásokban ismertesse.
Célok közt szerepel még „spin-off” és
„startup” cégek létrehozása a kutatási ered-
mények hasznosítására, amelyeken keresz-
tül munkahelyteremtéssel a konzorcium nö-
veli a régió foglalkoztatottságát. 

Diákköri kiadvány a

Vajdaságból

A Vajdasági Magyar Tudományos Diák-
köri Konferenciák anyagából lassan kiala-
kul egy TDK Könyvtár. Az I. Vajdasági
Magyar Tudományos Diákköri Konferen-
cia (2002) dolgozataiból a Vajdasági Ma-
gyar Felsõoktatási Kollégium ,A Tudás Fá-
ja’ címmel jelentetett meg vaskos kötetet
(Újvidék, 2003). A sorozat második kiadvá-
nya a II. VMTDK természet-, és mûszaki
tudományokkal foglalkozó munkáiból ad
válogatást (,Természet és tudomány’, 2004) 

Mindkét kötet hatalmas tudásanyagot
ölel fel. A második konferencia anyaga két
kötetben jelenik meg, így praktikusabb,
könnyebben forgatható könyveket vehe-
tünk kézbe (a tanácskozás társadalomtu-
dományokkal foglalkozó, fajsúlyosnak
ítélt dolgozatai hamarosan megjelennek). 

A 34 tanulmány 36 szerzõje kifejezetten
szaktudományos dolgozatokat írt. Kutatási
eredményeikkel nem a „jámbor olvasót”
célozták meg, hanem a szakmai, illetve
szûkebb szakmai köröket. A kötet szöve-
gei lakonikusak. Elmondhatjuk, hogy nem
csupán diákdolgozatokról van szó, hanem
valóban tudományos dolgozatokról, amit a
témavezetõk is garantálnak. A szerzõk ja-
varészt a Belgrád és Budapest közötti tér-
ségbõl valók, noha több szlovákiai, egy te-
mesvári szerzõ is akad. 

A TDK-könytár második kötete a Vaj-
daságban is meglévõ, a tervszerû diákköri
mozgalommal hathatósan mozgósítható
intellektuális erõforrásról tanúskodik.
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