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Kitüntetéses doktoravatásK G S T 

a tudományegyetemen 
folytatás az 1. oldalról.) 

t á ra küzdötte fel magát, de 
a többiek is nagy ívű pályát 
jár tak be nemcsak szakmá-
jukban, hanem ú j világunk 
születésének hirdetésében, 
tervezésében és építésében. 

Magas szintű, a látóhatá-
ron távolra tekintő, igazi tu-
domány eresztett gyökeret a 
József Attila egyetem műhe-

got most a kitüntetett dok-
torok szokatlanul nagy szá-
ma tetézi ú j a b b sikerrel; ma 
négy i f j ú doktort avattak, 
akiknek — név szerint: dr. 
Csizmás József és dr. Keme-
nes László jogásznak, dr. Ma-
róti Péter fizikusnak és dr. 
Szendrei Ágnes matematikus-
nak — a Magyar Népköztár-
saság Elnöki Tanácsa tanul-
mányi eredményük elismeré-

lyeiben. Ennek csak egyik s é ü l kitüntetésként, az álla-
jelzője Szent-Györgyi Albert m u n k címerével ékesített 
Nobel-dija. Ami azonban leg-
alább ekkora súllyal esik 
la tba; kívüle még számosan 

aranygyűrűt adományozta. 
Amikor e jeles teljesítmé-

nyek • megszületésében az 
teremtettek vagy vittek, sőt egyetem érdemeit hangsú-

lyozom, semmivel sem kívá-
nom csökkenteni az -ifjú 
aranygyűrűs doktorok sze-

visznek tovább iskolát, legfő-
ként a természettudományok 
terén, de a társadalomtudo-
mány egyik-másik ágazatá-
ban is! 

önmagában elegendő bi-
zonyság erre az egyetem ok-
tatói tevékenységének sikere. 
Ami részben kifejeződik ab-
ban, hogy az itteni egyete-
mek, felsőfokú oktatási in-
tézmények egyetemi tanárai, 
docensei, adjunktusai és ta-
nársegédei között szép szám-
mal vannak akadémiai tagok, termékeny talajul szolgál 
tudományok doktorai, kandi- belévete.tt magnak, 
dátusai, valamint Kossuth-, 
illetve Állami-díjasok! 

De ugyanúgy önmagában is kitüntetéses 
minősítése ez az egyetemen szertartásával 
folyó oktató-nevelő munka 
színvonalának. Aminek egyik 
megjelenési formája a szép 
számú aranygyűrűs doktor 
itt történő avatása. A szegedi 
József Attila Tudományegye-
tem életének utóbbi 17 esz-
tendejében — a maival 
együtt — kilenc alkalommal 
került erre sor. A gyakorisá-

lyet most átadok Önöknek, a 
maga jelképével erre emlé-
keztesse valamennyiüket az 
élet, a munkásélet széles és 
messzire nyúló ú t j án halad-
tukban. 

Az ünnepélyesség e meg-
hitt pil lanatában azt kívá-
nom mindnyájuknak, hogy 
jó egészségben, az alkotó te-
vékenység örömével és köte-
lességével viseljék a gyűrűt. 
Az egyetemnek, a tisztelt ta-
nári és oktatói karnak pedig 
azt, hogy még sok, az Önö-
kéhez hasonló példás telje-
sítménnyel öregbítse a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem jó hírét, eredményesen 
fáradozzon szocialista kultú-
ránk, magyar népünk mű-

mélyi adottságát, tehetségét, veltségének felvirágoztatásán. 
szorgalmát, ki tartását és oda-
adását. A tehetség, az adott-
ság csak kedvező feltételek 
esetén bontakozhat ki! E fel-
tételek között é rhe t jük nyo-
mon az iskolát, az egyete-
met, a ' szülők odaadását és 
támogatását csakúgy, miként 
társadalmi rendszerünket, 
szocialista világunkat, amely 

a 

Útravalóul egyetlen gondo-
latot szeretnék felidézni: a 

doktoravatás 
nem teljesült 

be tanulmányuk. Csak a ki-
váló tanulásnak állnak utá-
na, a tevékenységnek azon-
ban még előtte. Ha az elmé-
letnek a gyakorlat a próba-

Doktorrá avatásukért és a 
kitüntetésért Csizmás József 
mondott köszönetet. Végül a 
József Attila Tudományegye-
tem tanácsa nevében dr. An-
talffy György rektor köszön-
te meg az Elnöki Tanács el-
nökének az egyetem ' volt 
hallgatóinak aranygyűrűs ki-
tüntetését, üdvözölte felava-
tott fiatal doktortársait. Az 
ünnepség a Szózat hangjai-
val fejeződött be. 

* 

Losonczi Pál délután — 
dr. Perjési László, dr. Hanga 
Mária és dr. Antalffy György 
kíséretében — látogatást tett 
a József Attila Tudomány-
egyetem Kibernetikái Labo-
ratóriumában. A regionális 

köve, akkor a tanulmányi számítóközpont tevékenysé-
eredményeknek a tett, az 
életmű. Arra kérem Önöket, 
tisztelt i f jú doktorok, hogy 
ezt jól véssék az emlékeze-
tükbe. Az aranygyűrű, ame-

géről dr. Székely Sándor, a 
kibernetikai laboratórium ve-
zetője tájékoztatta az Elnöki 
Tanács elnökét, s mutat ta be 
a vendégeknek az intézményt. 

A kitüntetett doktorok 
Csizmás József 1955. m á -

jus 27-én Szolnokon szüle-
tett. Középiskolai t anulmá-
nyait a szolnoki Verseghy 
Ferenc Gimnáziumban ve-
gezte. A középiskola minden 
osztályában és az érettségi 
vizsgán ki tűnő eredményt 
ér t el. A KISZ-szervezetben 
vezetőségi tag volt, politikai 
oktatásokat szervezet. Egye-
temi tanulmányait 1973-ban 
kezdte meg az Állam- és 
Jogtudományi Kar nappali 
tagozatán. Itt valamennyi 
szigorlatát, összes- kötelező 
kollokviumát jeles ered-
ménnyel tet te le, s jeles 
eredményű volt valamennyi 
gyakorlati jegye is. Állam-
vizsgáját ugyancsak ki tűnő 
eredménnyel tette le, dokto-
ri szigorlatainak eredménye 
summa cum laude. Mindig 
szívesen vett részt olyan kö-
zösségi megmozdulásokban, 
ahol tudását kamatoztathat-
ta. Több tudományos diák-
körnek volt tagja, s harma-
dik éves korában a diákköri 
tanács diákelnöke lett. 

Kemenes László 1954. jú-
lius 14-én Szegeden született. 
Középiskolai tanulmányai t 
az egyetem Ságvári Endre 
gyakorló gimnáziumában ki-
tűnő eredménnyel végezte és 
ugyancsak kitűnő eredményt 
é r t el az érettségi vizsgán. 
A KISZ-alapszervezetben 
igen tevékenyen dolgozott. 
Érdeklődése sokoldalú. Az 
Állam- és Jogtudományi Ka-
ron 1972-ben kezdte meg ta-
nulmányait , melyeknek so-
rán minden szigorlatán és 
kol lokviumán ' jeles ered-
ménnyel felelt meg, s jeles 

Közútfejlesztési program 
A KGST-országok közútfejlesztési prog-

ramja szerint 1990-ig 39 főutat építenek, 
összesen 24 ezer kilométer hosszúságban. A 
tervben előirányzott legfontosabb útvona-
lak között van az NSZK—NDK határállo-
másától, Marienborntól Berlin—Varsó érin-
tésével Moszkvába, a Rostocktól Berlinen, 
Prágán, Budapesten és Bukaresten át 
Constantába, a Gdansktól Vársó, Pozso-
nyon át Budapestre, valamint a Moszkvá-
tól Bukaresten át Szófiáig vezető fő ú t -

vonal. Tervezik az Európát átszelő ..észak 
—dél" autópálya felépítését, tíz európai or-
szág együttműködésével. Ez a csaknem 10 
ezer kilométer hosszú autópálya a Balti-
tengertől indul ki, és eljut az Adriai-, az 
Égei- és a Fekete-tengerig. Megépítésében 
tehát Ausztria, Bulgária, Csehszlovákiai 
Görögország, Jugoszlávia, Lengyelország, 
Olaszország, Magyarország, Románia és 
Törökország is érdekelt. (MTI) 

Megkezdődött 
az Rkadémia közgyűlése 

Átadták az akadémiai aranyérmet és dijakat 

A kitüntetett doktorok: (balról jobbra) Csizmás József. 
• Kemenes László, Maróti Péter és Szendrei Ágnes 

gizett a Ságvári Endre Gim- náziumban végezte, minden 
náziumban. Egyetemi tanul- osztályban kitűnő eredményt 
mányai t a Természetttudo- ért el, kitűnően érettségizett, 
mányi Kar fizikus szakán Egyetemi tanulmányai alatt 
1974-ben fejezte be. Minden Valamennyi szigorlatát és 
tanulmányi időszakban va- kollokviumát jeles ered-
lamennyi érdemjegye jeles ménnyel tette le, minden 
volt. Fizikából országos ta- gyakorlati jegye jeles volt, 
nulmányi versenyt nyert államvizsgáján kitűnő ered-
19ö9-ben, majd a III. Nem- ménnyel felelt meg, doktori 
zetközi Fizikai Diákolimpia szigorlatának eredménye 
első dí ját nyerte. Három or- summa cum laude. Meg-
szágos diákköri konferenci- nyerte 1969-ben az Országos 
án nyert 1972—1975 között Arany Dániel matematikai 
különdíjakat , illetve első dí- tanulóversenyt, 1970-ben pe-
jat. Doktori szigorlatát 1976- dig az Országos Középisko-
ban summa cum laude mi- lai Tanulmányi Verseny 
nősítéssel tette le. A közös- győztese volt matematikából, 
ségi munkából is mindvégig Egyetemi tudományos diák-
kivette részét. Gimnáziumi köri pályamunkáival meg-
évei alat t KISZ-vezetóségi nyerte a XII. és XIII. Or-
tagként, egyetemi tanulmá- szágos Tudományos Diákköri 
nyai során pedig, mint az Konferencia fődíját. A KTSZ-
egyetemi KISZ-bizottság nek 1967 óta tagja, egyetemi 
tagja tevékenykedett . évei alat t végig tanulmányi 

Szendrei Ágnes 1953. júli- csoportvezetőként tevékeny-
us 14-én született Szegeden, kedett, és a matematikai tu-

Szerdán az MTA vári cia is jelntkezik, hogy a zetője. a kombinatorikus 
kongresszusi termében meg- tudományos osztályok több- számelméletben elért ered-
kezdődött tudományos éle- sége már elsősorban nem sa- menyeiért részesült a díj-
tünk legjelentősebb idei esc- .iát tudományköre szűkebb ban. 
ménysorozata; az Akadémia kérdéseivel foglalkozik. Ta- Megosztott dí j jal ismerték 
139. közgyűlése. A kibőví- Ián mostani közgyűlésünkön el Solymos Rezső, a mező-
tett zárt ülés elnökségében először érezni leginkább ezt gazdasági tudományok dok-
helyet foglalt Aczél György, a vál tozást amelyet a teg- tora, az Erdészeti Tudomá-

nap és tegnapelőtt lezajlott ' nyos Intézet tudományos fő-
úgynevezett osztálynapok osztályvezetője, Béky Al-
programjaiban is érzékelhet- bert, Halupa Lajos. Kiss Re-
tünk. Osztályaink többsége " ő és Medlik Géza, az Er-
különböző vetületekben csu- dészeti Tudományos Intézet 
pa olyan átfogóbb interdisz- főmunkatársai tevékenvsé-
ciplináris vagy multidisz- g é t az erdőnevelési és faki-
ciplináris témát tűzött maga termelési kutatásokat előse-
elé, amely iparunk és nép- gítő országos kísérleti háló-
gazgazdaságunk egy-egy zat megszervezését és mű-

Köpeczi Béla akadémikus és olyan alapvető kérdését ködtetését. 
Láng István, a biológiai t u - próbálja elemezni a tudo- Petrányi Győző, az orvos-
dományok doktora, az MTA mányos problémák és az új tudományok doktora, az Or-
főtitkárhelyettesei. Nagy kutatási lehetőségek, vala- szágos Haematológiai és 
számban voltak jelen az mint eredmények szempont- Vértranszfúziós Intézet osz-

jából, amely az ország előtt tályvezetője, Varga Miklós, 
álló feladatok megoldasd- Onody Klára és Gyódi Éva, 
ban döntő jelentőségű. a z Országos Haematológiai 

A megnyitó beszédet kö- és Vértranszfúziós Intézet 
vetően Szentágothai János munkatársai a természetes 
átadta az akadémiai arany- ..ölő" (killer) lymphocyta 
érmet és díjakat. funkciónak a histecompati-

A Magyar t udományos b»i tás i rendszerrel (hl) való 
'Akadémia elnöksége az 1979. genetikai kapcsolatának, v a . 
évi akadémiai aranyérmet 
Major Máté akadémikusnak, 
a Budapesti Műszaki Egye-

lő, megnovekedett országos tem nyugalmazott tanszék-
feladatainak teljesítésében vezető egyetemi t anárának 
segítő ú j törvényerejű ren- adományozta az építészet, az 
delet szellemeben hozott el- építészet elméleti és az épí-
nökségi határozat szerint — tészettörténeti kutatások te-
ismét munkaközgyulés jel- r é n e l é r t kimagasló eredmé-
legu. Ezt az a logikus k ívá- nyeiért, valamint az Aka-
nalom indokolja, hogy az démia testületeiben 
Akadémia testületi és szak- ideje 
igazgatási működési ciklu- tikai 

.sai egymással, valamint az munkájáér t . Martinkó And- ér t vehette á t az akadémiai 
ötéves népgazdasági tervek- rás, az irodalomtudományok dijat. Gráf Lászlónak, a bio-
kel is összhangba kerü l je - kandidátusa, az irodalomtu- 'ógiai tudományok kandidá-

az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Miniszter-
tanács elnökhelyettese, 
Szentágothai János akadé-
mikus, az MTA elnöke, 
Márta Ferenc akadémikus, 
az MTA főtitkára. Fülöp 
József, Pach Zsigmond Pál 
és Somos András akadémi-
kusok, , az MTA alelnökei. 

Akadémia tagjai, az intéz-
mények vezetői, kutatói és a 
tudományos élet ismert sze-
mélyiségei. 

A közgyűlés résztvevőit 
elnöki megnyitójában Szent-
ágothai János köszöntötte. A 
tanácskozásról szólva hang-
súlyozta: 

— Közgyűlésünk — az 
Akadémiát a kor követel-
ményeinek jobban megfele-

Vasútv i i l amos í tá s 

volt minden gyakorlati je- - , „ , . . , , .. , .. , , , . , , , .. , 
gye. Államvizsgáit kitűnő Középiskola, tanulmahyai t a dományos diákkor aktív tag-
eredménnyel tet te le, szak- Ságvari Endre gyakorló g,m- ja volt. 
dolgozata jeles minősítésű. 
A kar mozgalmi életében 
kezdettől fogva bekapcsoló-
do t t Évfolyamának alap-
szervezeti KISZ-ti tkárakénI 
dolgozott, másodéves korától. 
Mozgalmi m u n k á j á t tanul-
mányi munkájához hasonló-
an mindig magas színvonal 
jellemezte. 

Maróti Péter 1950. októ-
ber 14-én született Szege-
den. Általános és középisko-
lai tanulmányait is a város-
ban végezte, ma jd 1969-ben 

lamint e kapcsolatnak a da-
ganatokkal szembeni véde-
kezésben betöltött szerep 
felismeréséért részesültek 
megosztott dí jban. Pulay 
Péter, a kémiai tudományok 
kandidátusa, az ELTE á l ta -
lános és szervetlen kémiai 
tanszékének tudományos fő-
munkatársa a kvan tumké-

hosszú TÍóban. főleg a molekuláris 
végzett tudománypoli- Potenciál felületek megható* 
és tudományszervező sózásában elért eredményei-

Szerdán, tegnap a MÁV sor, s ezj, elsősorban gazda- gázolaj-megtakarítást jelent 
kecskeméti nagyállomásán ságossági szempontok indo- majd, évenként. 
rendezett ünnepséggel meg- kolják. A a villamosvontatás A feleslegessé váló Diesel-
kezdődőit a Cegléd—Kiskun- ugyanis ma még sokkal ol- mozdonyok egy részével, más 
félegyháza—Kiskunhalas va- csóbb, mint a Diesel-mozdo- vonalakon gőzmozdonyokat 
sútvonal villamosítása. Mint nyok üzemeltetése. A vonal- váltanak fel. A villamosvon-
az ünnepségen Urbán Lajos szakaszon már 1980. decem- tatás csak ezen a szakaszon 
közlekedési- és 'postaügyi ál- ber 31-én megindulhat a vil- évi 46 millió forint költség-
lamtitkár bejelentette, erre a lamosvontatás, ami a jelen- megtakarítást eredményez, 

kitűnő eredjnénnyel éret tsé- i munkára terven felül kerül legihez képest tízezer tonna (MTI) 

nek. Az átmenet legegysze- dományi intézet nyugalma- t usái iak, a Gyógyszerkutat * 
rűbb és legkevesebb zavarral z o t t tudományos főmunka- I n t é z e t osztályvezetőiének 
járható ú t j ának az a megöl- társa a „Teremtő idők" című á tnyúj to t t kitüntetés az el. 
dás kínálkozott, hogy a je- tanulmányköte téér t a ma- mebetgségek potenciáli. 
lenlegi testületi t isztikar s y a r irodalmi felvilágosodás gyógyszerének tekinthet i 
megbízásának 1980-ig, tehát és romant ika nagy alkotói- endorfinok izolálásában és s 
egy évvel történő meghosz- nak műveit elemző alapvető fájdalomcsillapító hatású 
szabbítását kérjük. addig, irodalomtörténészi feltáró enkefalinszármazékok szin-
ameddig a szakigazgatás ve- értelmező és értékelő mun- tézisében elért, nemzetközi-
zetőinek a kinevezése érvé- ka jáér t kapott akadémiai l e s i s elismert eredményei-
nyes. dijat . Ferenczi Endre, a tör- n e k s z ó l t fekete Ferenc, a 

Az MTA elnöke ezt köve- ténelemtudományok doktora közgazdaságiudománvok 
tően aláhúzta, hogy a t a - az ELTE bölcsészettudomá- doktora, a Marx Károly 
oasztalatok szerint a mun- n y i kara ókortörténeti t an - Közgazdaságtudományi 
kakozavulesek ui rendje s z ékének egyetemi tanára az Fgyetem politikai gazdaság-
egyre mkabb beválik. A re- Akadémiai Kiadónál meg- tan tanszékének egyetemi 
gi es kissé díszes liturgiába j f cient „From the patrician t aná ra az „Economics of 
való megmerevedes vészé- s t a t e to the patricio-plebeian cooperative farming-objekt i -
lyét magaba re j tő kózgyule- s tate" című. a korai római 
sek első napja mindinkább társadalomról szóló mo-
egv-egy nagyobb társadalmi nográfiájáért , Lackó Miklós, 
jelentőségű kérdés széles a tör ténelemtudományok 
körű vi tá ja vá l t ja fel. E tu - doktora, a tör ténet tudomá-
dományos eloadasok rend- nyi intézet tudományos osz-
szere — nemi útkereső pró- tályvezetője, a „Válságok és 
bálkozás jegyével — az választások" című. a két vi-
utóbbi két évben hazai tu- lágháború közötti magyar 
dományos életünk és egész társadalom helyzetének ú j -
ludomanyos közösségünk ér- s z e r ű feldolgozását t a r ta lma-
deklődését felcsigázó, meg- z 5 kötetéért vehette á t a ki-
mozgató eseménnyé vált. tüntetést. Medveczky László, 

— Közben — szinte ész- a fizikai tudományok kandi-
revétlenül — olyan tenden- dátusa, az Atommagkutató 

Intézet tudományos osztály-
vezetője, Somogyi György, a 
•fizikai tudományok kandi-
dátusa, az Atommagkutató 
Intézet tudományos főmun-
katársa a nukleáris nyom-
detektorok módszereinek to-
vábbfejlesztését, az inter-
diszciplináris. valamint nép-
gazdasági alkalmazását szol-
gáló, utóbbi években elért 
kiemelkedő eredményeikért 
taptak megosztott díjat. 

ves and optima in Hungary" 
valamint a „Célok és opti-
mumok a termelőszövetkeze-
ti gazdálkodásban" című 
műveiért kapta meg az aka-
démiai díjat . 

Megosztott díj jal jutal-
mazták Cseh-Németh József-
nek és Zelenka Tibornak, az 
Országos Érc- és Ásványbá-
nyák főgeológusának. illetve 
főgeológus-helyettesének a 
recski mélyszinti ércesedés 
bányászatát, s az ezzel kap-
csolatos nagyberuházást le-
hetővé tevő geológiai, terep-
tani kutatások irányításában 
és elvégzésében elért ered-
ményeit. Mészáros Ernő. a 
földtudományok doktora, az 
Országos Meteorológia Szol-
gálat központi légkörfizikai 
kutatóintézetének igazgatója, 
a világszerte elismert ma-
gyar levegőkémiai kutatások 
megindításáért és önálló is-
kolává fejlesztéséért. vala-
mint az első magyar levegő-

Szemerédi Endre, a mate- kémiai kézikönyvért vehet-
matikai tudományok dokto- te á t az akadémiai díjat, 
ta. a Matematikai Kutatóin- Az Akadémia közgyűlése 
tézet tudományos osztályve- ma folytat ja munkájá t . 
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