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• Ki mit tud? 93 

Tévében 
a szegediek 

Az idei Ki mit tud? ese-
ményei közül a megyei dön-
tőről tudósíthattunk utoljára, 
melyről három szegedi együt-
tes - a C.E.T., a Nemtelen 
Erotika és a Nyers - jutott be 
az országos döntőbe. Itt 112 
zenekar mérte össze tudását, s 
közülük 15 kerülhetett be a 
tévés elődöntőkbe. A nagy ros-
tán mindhárom csapat túljutott, 
így már résztvevői a júl ius 
elsején kezdődő elődöntőknek, 
melyeket a Magyar Televízió 
élőben közvetít. A C.E.T. kezd 
július elsején, őket követi a 
Nemtelen Erotika, akik július 
8-án lépnek a Madách Színház 
világot jelentő deszkáira, s vé-
gül július 29-én a Nyers bizo-
nyíthatja, hogy érdemesek a 
középdöntőre. A rajongókon 
kívül aktív támogatója is van a 
szegedi csapatoknak: a zené-
szek és a zeneszerszámok szál-
lításához a járművet a Capitol 
Kft. dorozsmai úti Ford Autó-
szalonja biztosítja. 

T. V. 

Frank K. Tittel fizikust, a 
houstoni Rice Egyetem pro-
fesszorát szerdán avatták a 
JATE díszdoktorává. Tekintet-
tel arra, hogy 1989 óta mű-
ködik együtt a szegedi egye-
tem Optikai és Kvantum-
elektronikai Tanszékének kuta-
tóival. 

• Honnan a kapcsolat? 
- Több mint tíz évvel ez-

előtt figyeltem fel a szegedi 
csoport eredményeire, ame-
lyeket az ultrarövid lézerim-
pulzusok generálása terén értek 
el. Mivel mi a Rice Egyetemen 
az impulzusok erősítésével 
foglalkozunk, felvettem velük 
a kapcsolatot. 1991-ben be-
nyújtottunk egy javaslatot a 
washingtoni National Science 
Foundationhoz és a Magyar 
Tudományos Akadémiához. 
Azóta ennek keretében végez-
zük a közös kutatásokat. Az 
elmúlt három évben Houston-
ban kifejlesztettünk egy te-
rawattos excimer lézer rend-
szert, született 30 közös tu-
dományos közlemény és kon-
ferencia-előadás, és most dol-
gozunk egy közös szabadal-
mon. 

• Önt a szakteriilet vezető 
szakemberei között tartják 
számon. Hogyan mérhető a 
siker a kutatásban és az 
oktatásban? 
- Az egyén esetében jó mu-

tató a tudományos publikációk 
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A tisztességes elosztás az érdemen alapul 
a JATE új díszdoktora 

száma, illetve az, hogy milyen 
gyakran hivatkoznak erre más 
szakemberek. Egy kutatócso-
port vagy tanszék esetében az 
számít, milyen helyet foglal el 
a nemzetközi tudományos élet-
ben, mennyire van benne a 
szakmai vérkeringésben, 
mennyiben járul hozzá a 
tudomány fejlődéséhez. Az 
egyetemek esetében a haté-
konyság azzal mérhető, hogy 
mekkora a hallgatói létszám, 
illetve, hogy a hallgatók közül 
hányan doktorálnak, érnek el 
egyéni sikereket illetve helyez-
kednek el. Ez összefügg azzal, 
hogy a képzés mennyire felel 
meg a gyorsan változó világ 
igényeinek, az adott ország 
társadalmi, gazdasági elvárá-
sainak. Úgy vélem, az európai, 
így a magyar felsőoktatás is 
hátrányosabb helyzetben van 
abban a tekintetben, hogy jóval 
nagyobb múltra tekint vissza, 
így jobban kötik a hagyo-
mányok, mint az amerikait. De 
ami valójában számít, az a 
végtermék - a jó tudós vagy 
munkaerő. Több éves tapaszta-
latom alapján biztos vagyok 
abban, hogy a JATE, illetve a 

Fotó: Somogyi Károlyné 

magyar kutatók elégedettek 
lehetnek a képzéssel és az 
eredményekkel. 

• Magyarországon éppen 
most folyik a vita arról, mi 
legyen az akadémiai kuta-
tóintézetekkel. Az egyete-
mekhez csatolják-e azokat, 
vagy maradjanak önállóak. 
Mit gondol erről? 
- Érvek helyett példákkal 

válaszolok. Japánban és Né-
metországban független inté-

/ < (far/ v-agar-: 

KERESKEDŐK 
KÍNÁLJÁK NAGYBAN, 
olcsó, színvonalas 
termékeiket 
A MARS TÉRI 
„N" PAVILONBAN 
nól-férfl divatáru, 
papucsok, sportcipők 

Árengedmény 
készpénzért 
kg-onként 2 Ft 
Kiszerelt lisztre, 
amíg a készlet tart. 
Csongrád Megyei 
GMV 
malomüzemeinél. 
Hódmezővásárhely, 
Szeged, Makó. 

SZEGED, KENYERGYARI UT 2. 
Nyitva: hétfő-péntek 10-17, 

szombat 10-13 óráig. Tel.: 322-937. 

(Nyári vitaminok drégelypalánki szörpökből 

Félliteres meggy 56 Ft szamóca 65 Ft 
vegyes gyümölcs 56 Ft eper ízű 43 Ft 
málnaízű 56 Ft 
(plusz üveg) ^ Jól hígíthatok!^ 

zetek sora foglalkozik az ok-
tatástól függetlenül keres-
kedelmi és ipari célú kutatás-
sal. Ezek az országok pedig a 
világ gazdasági nagyhatalmai 
közé tartóznak. 

• Régi probléma Magyar-
országon a főváros és a 
vidék viszonya, feltehetően 
azért, mert kis ország va-
gyunk. 
- Szó sincs erről. Amerika 

nagy, mégis gondot okoz, hogy 
a tudomány szempontjából a 
nyugati és a keleti részt sokkal 
inkább előnyben részesítik, 
mint a Közép-Nyugatot vagy a 
déli régiót. A tisztességes el-
osztás az érdemen alapul, nem 
a földrajzon, tehetségek pedig 
mindenütt vannak. Úgy tűnik, 
a világ több országában felis-
merik, hogy a tudományban 
semmi jóra nem vezet a cent-
ralizáció. Franciaországban 
például, ahol hagyományosan 
Párizs volt a tudomány felleg-
vára, most kezdik erősíteni a 
vidéki egyetemeket. Oly any-
nyira, hogy az oktatókat vá-
laszút elé állították: vagy 
mennek vidékre, vagy elveszí-
tik az állásukat. 

•MMMMHMM 

• Honnan és hogyan lehet 
pénzt szerezni Amerikában 
a kutatásra? 
- Állami kutatási alapokból, 

magánalapítványoktól és a 
gazdasági szférától. Pénzt sze-
rezni nem könnyű, de mindig 
lehet, ha tudjuk, hogy mire 
kérjünk. A középkorban is így 
volt ez; a festők kiszolgálták az 
arisztokrácia igényeit, ha pénzt 
akartak tőlük. Az iparnak is 
megvannak a saját érdekei, a 
magánszférának is, a kormány-
zatnak meg különösen. Ame-
rikában például mindent meg-
határoz, melyik párt van éppen 
hatalmon. A Reagen-admi-
nisztráció idején sokat költöt-
tek fegyverkezésre, most vár-
ható, hogy az egészségüggyel, 
a környezetvédelemmel és az 
informatikával kapcsolatos 
kutatásokra jut majd több pénz. 

• Milyen az ideális viszony 
a politika és a tudomány 
között? 
- Stabil, hosszú távú együtt-

működés legyen, ne olyan, 
amely minden kurzusváltáskor 
változik. A kutatásnak biztos 
költségvetésre van szüksége, 
amely számol az inflációval, 
de nem kényszerít megenged-
hetetlen kiadásokat az országra 
csak azért, hogy eredményei-
vel egyik vagy másik irány-
zatot szolgálja. 

Keczer Gabriella 

A m e r i k a i v í z u m l o t t ó 
, Százhuszonöt magyar nevet 
sorsoltak ki az Egyesült Ál-
lamok külügyminisztériu-
mának idei „vízum-lottóján": a 
győztesek soron kívül folya-
modhatnak állandó letelepe-
dést célzó beutazási enge-
délyért és - ha egyébként 

megfelelnek a követelmé-
nyeknek - már idén beván-
dorolhatnak. A nyerteseket 
július 15-től értesítik ki, és az 
érintettek ezután jelentkez-
hetnek majd - a szükséges ok-
mányokkal - az amerikai kon-
zulátuson. 

A kisteleki „Egység" AFESZ 
bérleti üzemeltetésre hirdeti 

meg az alábbi egységeit: 
112. sz. „Kukta" gyorsétkező 

Kistelek, Kossuth u. 6-8 . 
119. sz. Italbolt 

Kistelek, Ta. 312. 
Az egységekkel kapcsolatban 
bővebb felvilágosítást az 
„Egység" AFESZ kereskedelmi 
főosztálya ad. Személyesen: 
Kistelek, Petőfi u. 2. 
Telefonon: 62/364-755 

MEDICAL 
REPRESENTATIVES 
BUDAPEST, NYÍREGYHÁZA, VESZPRÉM, 
KECSKEMÉT, PÉCS, GYŐR, SZOMBATHELY 

SmithKline Beecham Pharmaceuticals is one of the world s leading research 
based pharmeceutical companies currently enjoying a strong operating 
performance following a successful merger. 

We are now looking to expand our promotional activities in Hungary, through 
our Marketing and Technical Services representative office and require 
additional pharmaceutical detailers in the major cities of Hungary. 

Candidates should be Hungárián nationals, hold a recognized degree in 
medicine, and be ambitious, self-motivated graduates in the age rangé of 
25-35, with a clean driving licence and a willingness to travel. 

Previous retailing experience is an advantage but not essential as full training 
will be given. An understanding of English language would alsó be an 
advantage. 

Successful candidates can expect to receive a highly competitive 
compensation package including a car. 

To apply please post or fax your Curriculun Vitae to: SmithKline Beecham 
Marketing and Technical Services Ltd. Mithra-Center, 1126 Budapest, Tartsay 
Vilmos u.14. Fax: 202-6932 

VISZONTELADOK FIGYELEM! 
A Kanizsa Sörgyár Rt. 

termékeinek forgalmazásával megbízott Percent Kereskedelmi Kft. 
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Megrendelés: Hétfőtől-péntekig 8-16 óráig 
Kiszolgálás: Hétfőtől-péntekig 8-16 óráig 
Kiszállítás: Hétfőtől-szombatig 6-18 óráig 

Telephely: Szeged, Vásárhelyi Pál u. 
Konzervgyár /Tranzit-raktár/ 

Rendelésfelvétel telefonon: 478-290. 


