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A szegedi egyetem Szent-Györgyi Albert nevére való ke-
resztelése régi tervem. Már a Szent-Györgyi-villa megmen-
tésekor is kértem rá a rektort. 2006-ban személyes és nyílt
levélben is indítványoztam. A helyi és az országos sajtó, per-
sze, gondosan agyonhallgatta a dolgot. A „nagyformátumú
vezető“ pedig válaszra sem méltatott... (biztos akadt fonto-
sabb dolga... pl. pártkongresszus...)

A Szent-Györgyi-villa kis híján megsemmisült 2003-
ban, amikor a Szerzői Jogvédő Iroda megvásárolta és bon-
tási engedély nélkül bontani kezdte!!! Lehet, hogy ilyen a
„szerzői jogvédelem“ ??? Mit várjunk el akkor az egyszerű
polgártól?!

Akkor a gyors közbelépésem hatására sike-
rült megmenteni a többre hivatott, szépreményű épületet.

A Ligetfürdőt idegen magánkézbe adó és irodaház-ren-
geteggé varázsoló jelen beteg tervet pedig elkerülhetjük egy
korábbi terv megvalósításával: a Szent-Györgyi Albert Vi-
taminpark és Wellness-központ kialakításával...

Szent-Györgyi Albert méltóbb emlékezetében és városunk
szebb jövőjében reménykedve sohasem szabad feladni a har-
cot. Köszönöm a lehetőséget, hogy ezúton is hírt adhatok róla.

Nyílt levél
a „Szegedi Tudományegyetem”
Rektorához

Tisztelt Rektor Úr
Tisztelt Egyetemi Tanács!

Szent-Györgyi Albert Szeged Nobel-díjasa. Egyetlen
más magyar városnak sincs – sem mai határainkon belül,
sem azokon kívül – saját Nobel-díjas híressége. Egyetlen ma-
gyar városunk egyeteme sem büszkélkedhet Nobel-díjas te-
kintélyességgel, így nem is igen fémjelezheti magát ilyen ér-
tékű tudós nevével]

Szent-Györgyi mindmáig az egyetlen Nobel-díjas, aki
Magyarországon érte el tudományos sikerét, az egyet-
len, aki itthon is várta be a világraszóló kitüntetést és utá-
na is hazájához hű maradt]

Szegeden fedezte föl a világhírt hozó C-vitamint, és Sze-
geden érte ezen eredményéért a máig legrangosabbnak te-
kintett tudományos elismerés híre is.

Szent-Györgyi – a csábító ajánlatok ellenére – váro-
sához, Szegedhez hű maradt.

A „Szegedi Tudományegyetem” az európai egyetemek közt
az első 100, a világ egyetemei között pedig az első 200 között
szerepel. Ezen előkelő hely nem kis részben Nobel-díjasunk-
nak köszönhető. Nélküle és eredménye nélkül a sokrétű ösz-
szesítésben éppen csak fele ilyen jó lenne a teljesítményünk,
egyebek között a budapesti ELTE is könnyeden-büszkén előt-
tünk ballagna]

Jelen „Szent-Györgyis” minősítés szerint a volt szocialista
országok közül csak a 9 milliós Moszkva egyeteme jár előttünk,
ez nem kis szó! Egyetemünk világraszóló helyezésének legfőbb
tényezőjét, Szent-Györgyi Albertet végre illene nevesítenünk!

Szeged Nobel-díjasa megérdemel egy egyetemet!
Szeged egyeteme megérdemel egy Nobel-díjas nevet!

A jövő esztendőben éppen 70 esztendős lesz a „szege-
di Nobel-díj”. Kiváló alkalom, az egyetem és a város tör-
leszthet adósságából hűséges szellemóriása emlékezetének.

A Szent-Györgyi Albert emlékéhez hű
szegedi polgárok nevében,
Tisztelettel:
Dr Szabó László
a Szögedi Védegylet elnöke
Szeged Város önkormányzati képviselője
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem
egykori diákja

Kelt:
Szent-Györgyi Albert szeretett városában, Szegeden,
Szent-Györgyi Nobel-díja hírét fogadó egykori lakóházában]
2006. Mag hava (október) 28-án

Díszközgyűlési indítvány

Tisztelt Közgyűlés!

Szent-Györgyi Albert Szeged Nobel-díjasa. Egyetlen
más magyar városnak sincs

– sem mai határainkon belül, sem azokon kívül – saját
Nobel-díjas híressége. Szent-Györgyi az egyetlen Nobel-
díjas, aki Magyarországon érte el sikerét teljesítve ezzel
a tudományos, elismertetés követelményeit és itthon is vár-
ta be a világraszóló kitüntetést]

SZABÓ LÁSZLÓ

Indítványok Szent-Györgyi Albert
méltó emlékezetéért
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Szegeden fedezte föl a világhírt hozó C-vitamint, és Sze-
geden érte a máig legrangosabbnak tekintett tudományos el-
ismerés híre is. Szeged már akkor a tudós nagyságához mél-
tó gesztussal, egy újszegedi villa megvásárlásával és oda-
adományozásával kívánta maradásra bírni. A maihoz hasonló
aránytévesztések, helyi és országos csip-csup panamák mi-
att azonban csak húzódott az ügy, de Szent-Györgyi – a csá-
bító ajánlatok ellenére – városához, Szegedhez hű maradt.

A Nobel-díj pénzösszegéből vásárolta meg a ma is
álló patinás házat, a mai „Szent-Györgyi villá”-t, melyben
1940-től 45-ig lakott. Szeged egyik, hacsak nem a legje-
lentősebb látványossága, a „konferencia-turisták” sze-
gedi szentélye lehetne fölújított és személyes tárgyaival be-
rendezett hajdani háza és árnyas kertje.

Indítványozom, hogy ezen ünnepi alkalomból

Szeged Város Közgyűlése kezdeményezze, hogy a Sze-
gedi Tudományegyetem vegye föl Szent-Györgyi Albert nevét.

Az egyetemi emlékszoba kialakítása nyomán ezennel új-
fent indítványozom a Szent-Györgyi Albert-emlékház, -mú-
zeum és orvostörténeti kutatóműhely kialakítását, melyre ter-

mészetesen a Szent-Györgyi Albert u. nevét is adó Szent-
Györgyi villa a megfelelő hely.

A Város Nobel-díjasának és életművének is méltó em-
léket állító „Szent-Györgyi Albert vitaminpark és wellness köz-
pont” kialakítását kezdjük meg az Albel Andor tanulmánya
által lefektetett alapokon, a Szent-Györgyi Albert által is ked-
velt fürdő azóta is gyarapodó értékeinek (pl. Gomba) meg-
tartásával.

Ez utóbbira természetesen kiváló forrás lehet a
Nemzeti Fejlesztési Terv, de akár külső tőke bevonásá-
val is számolhatunk, amelyet – a Ligetfürdő elkótyave-
tyélése helyett – a későbbiekben eredeti névértéken(!)
vissza is vásárolhatunkP

Tisztelettel:

Dr. Szabó László
önkormányzati képviselő
a Szögedi Védegylet elnöke
Kelt: Szegeden,
2007. Álom hava (december) 3-án
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