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KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
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Tárgy: Javaslat a Pannontudás Egyeteme 
kőbányai előadásának megrendezésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Tisza Nemzetközi Nyári Egyetem Alapítvány - a Magyar Tudományos Akadémia 
szellemi támogatásával - 2008. őszén, Pannontudás Egyeteme elnevezéssel, szellemi 
vállalkozást indított, melynek keretében 2008. október 01. és december 03. között 14 
előadásra került sor, változatos témákban. 

Az Alapítvány kuratóriumának elnöke, Egri Sándor azzal a megkereséssel fordult hozzám, 
hogy a Pannontudás Egyeteme - Mindentudás Egyeteme mintáját 
követő - előadássorozatának egy előadása Kőbányán kerüljön megrendezésre. 
Helyszínként a kerület legimpozánsabb közösségi termét javasolta. 

Az egyes városokban és budapesti kerületekben rögzítésre kerülő előadások szerkesztett 
műsorát a Duna Televízió, a Magyar Katolikus Rádió, valamint az Európa Rádió tűzi 
műsorára, de az Alapítvány a helyi médiumokat is támogatja a szerkesztett műsor 
sugárzását illetően. Az előadás szerkesztett változatából DVD is készül, amely 
marketing-, valamint oktatási célokra egyaránt felhasználható. 

A szerkesztett műsor a kerület -, majd az előadó rövid bemutatását és magát az előadást 
tartalmazza. A rendelkezésre álló műsoridő 45-50 perc. Előadó lehet a kerület tudós 
szakembere, kutatója, pedagógusa, muzeológusa, orvosa, tematikai kötöttség nélkül, 
függetlenül attól, hogy az adott személy jelenleg hol él. 

A Pannontudás Egyeteme előadásának költsége 476.000 Ft. 

A Pannontudás Egyeteme kőbányai megrendezéséhez a következő személyi javaslatok 
érkeztek. 

Verbai Lajos polgármester javaslata: 

1. Dr. Fancsik Tamás geofizikusmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa, a Magyar 
Tudományos Akadémia Geofizikai Tudományos Bizottságának titkára, az Eötvös 
Lóránd Geofizikai Intézet igazgatója. 
Téma: Kőbányai felszínmozgások detektálása távérzékelés segítségével 
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Búzás Kálmán igazgató-helyettes (Pataky Művelődési Központ) javaslata: 

2. Dr. Takács István, a műszaki tudomány kandidátusa, nyugalmazott gépészmérnök, 
címzetes egyetemi tanár, a Richter Gedeon Nyrt. nyugalmazott igazgatótanácsi elnöke. 
Kőbányai illetőségű, csak az utóbbi néhány évben nem itt él. Hosszas geológiai, 
földrajzi, néprajzi, történeti kutatásokkal kutatta a koronázási domb pontos helyét. 
Javasolt téma: A Kőbányán található Királydombbal kapcsolatos legfrissebb kutatásai 

Dávid Tibor igazgató (Pataky Művelődési Központ) javaslata: 

3. Dr. Szauder Ipoly osztályvezető főorvos, belgyógyász, kardiológus, 
hypertonológus, European Cardiologist of ESC, Clinical Hypertension Speciálist of 
ESH, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Kardiológiai és Hypertonia Szakrendelésének 
vezetője. Elsőként vezette be Magyarországon a menedzserszűréseket, dolgozott ki 
speciális, a hazai morbiditáshoz adaptált protokollokat. Elsőként dolgozott ki és 
alkalmazott egy új diagnosztikai módszert, a szimultán 24 órás vérnyomás és EKG 
monitorozást. 

Györffy László igazgató (KOSZI) javaslata: 

4. Dr. Blaskó Gábor, az ÉGIS gyógyszergyár kutatási részlegének - 2008. januárjáig -
volt igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki jelenleg a francia 
Servier Csoport Budapesten létesített új kutatóintézetét, a 18 kémiai laboratóriumból 
álló Servier Research Institute of Medicinái Chemistry-t irányítja. A központ 
kevesebb, mint egy év alatt jött létre több tízmillió eurós beruházás keretében. 
Létrehozása azért is kivételes jelentőségű, mert ez a Servier Csoport egyetlen, nem 
Franciaországban működő gyógyszervegyészeti kutatóintézete, melynek egyik feladata 
a rák- és a cukorbetegség kezelésére szolgáló új molekulák felfedezése. 

Sárkány Péter igazgató (Szent László Gimnázium) javaslata: 

5. Dr. Palkovits Miklós, a Szent László Gimnázium egykori diákja, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem tanára, 
neurológus, agykutató. 

Dr. Fejér Tibor képviselő javaslatai: 

6. Dr. Kálmán Alajos kémikus, krisztallográfus, a röntgendiffrakció alkalmazója, a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Európai Tudományos Akadémia 
tagja, a Szent László Gimnázium volt tanulója, lelkes öregdiákja. Molekulák 
térszerkezetét kutatja, ezáltal kerületünk gyógyszergyárainak is segítője. Szakterületén 
kívül művészettörténettel, azon belül a katedrálisokkal foglalkozik tudományos 
igényességgel. Előadásai igazán szellemi ínyencségek, mert magyarázatait sok 

2 



tudomány, nagy művészeti, történelmi ismeret széles spektrumát tudja jó 
előadókészségével tálalni. 
Előadásának címe: Kristályok és katedrálisok szimmetriái 

Dr. Fachet József rákkutató, immunológus, az MTA orvostudományok doktora, a 
Szent László Gimnázium volt diákja, Rákosmente díszpolgára. Kutatási területei 
elsősorban az endokrinológia illetve az immunológia. Japán együttműködésben 
gombakivonatból nyert hatóanyaggal eredményeket ért el a rákgyógyításban. 

A Kulturális és Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 122/2009. (III. 12.) sz. 
határozatával Dr. Fancsik Tamás geofizikusmérnök, 123/2009. (III. 12.) sz. határozatával 
Dr. Takács István címzetes egyetemi tanár, 124/2009. (III. 12.) sz. határozatával 
Dr. Kálmán Alajos kémikus, krisztallográfus felkérését javasolta a 
képviselő-testületnek. A Kulturális és Oktatási Bizottság 125/2009. (III. 12.) sz. 
határozatával javasolta az előadás költségének biztosítását a képviselő-testület általános 
tartalékkerete terhére, továbbá a polgármester felkérését a Pannontudás Egyeteme 
kőbányai előadásának megrendezéséhez szükséges intézkedések megtételére. 

A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság 207/2009. (III. 17.) sz. határozatával szintén 
javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Pannontudás Egyeteme kőbányai előadásának 
megrendezésére 476.000 Ft-ot biztosítson a képviselő-testület általános tartalékkerete 
terhére. 

Az előadás megrendezése esetén Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatala megállapodást 
köt a Tisza Nemzetközi Nyári Egyetem Alapítvánnyal. Az előzetes szóbeli egyeztetések 
során az Alapítvány képviselője kérte és javasolta legalább 2-3 lehetséges előadó személy 
megjelölését. 

A Kulturális és Oktatási Bizottság határozataiban javasolt személyek közül a végleges 
előadót a Polgármester kéri fel, az Alapítvánnyal egyeztetve. 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

1.) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a Pannontudás Egyeteme kőbányai előadásának megrendezéséhez 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető 
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2-) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pannontudás Egyeteme kőbányai előadásának megrendezésére 476.000 Ft-ot biztosít 
a képviselő-testület általános tartalékkerete terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné 

Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Budapest, 2009. április 03. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli Istváp jegyző K. 
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