
Biokoordinációs Kémiai 
Kutatócsoport 

Vezető: Kiss Tamás, a 
kémiai tudomány doktora 

Dermatológiai Kutató-
csoport 

Vezető: Dobozy Attila, 
az MTA levelező tagja. 

Heterociklusos Kémiai 
Kutatócsoport 

Vezető: Bernáth Gábor, 
a kémiai tudomány doktora. 

Hispanisztikai Kutató-
csoport 

Vezető: Anderle Ádám, 
a történelemtudomány 
doktora. 

Keringésfarmakoiógiai 
Kutatócsoport 

Vezető: Papp Gyula, az 
MTA rendes tagja. 

Képességkutató Csoport 

A csoportok 
Vezető: Nagy József, a 

pedagógiai tudomány dok-
tora. 

Lézerfizikai Kutatócso-
port 

Vezető: Bor Zsolt, az 
MTA rendes tagja. 

Magyar Medievisztikai 
Kutatócsoport 

Vezető: Kristó Gyula, az 
MTA levelező tagja. 

Magyar Őstörténeti Ku-
tatócsoport 

Vezető: Róna-Tas And-
rás, az MTA rendes tagj a. 

Mesterséges Intelligen-
cia Kutatócsoport 

Vezető: Csirik János, a 
matematikai tudomány 
doktora. 

Mikrobiológiai Kutató-
csoport 

Vezető: Ferenczy Lajos, 
az MTA rendes tagja. 

Nanostruktrúrált Disz-
perz Rendszerek Kutató-
csoport 

Vezető: Dékány Imre, a 
kémiai tudomány doktora. 

Neurohumorális Kuta-
tócsoport 

Vezető: Telegdy Gyula, 
az MTA rendes tagja. 

Organikus Katal íz is 
Kutatócsoport 

Vezető: Bartók Mihály, 
az MTA rendes tagja. 

Reakciókinetikai Kuta-
tócsoport 

Vezető: Solymosi Fri-
gyes, az MTA rendes tag-
ja. 
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Döntések az SZTE-n 
A tavalyi gazdálkodás 

beszámolóiról, díszdok-
tori cím adományozásá-
ról és gépészmérnök 
szak indításáról szava-
zott egyebek mellett a 
Szegedi Tudományegye-
tem tanácsa az elmúlt 
heten. 

A Szegedi Tudomány-
egyetem (SZTE) tanácsának 
múlt heti ülésén a testület 
tagjai egyetértettek azzal, 
hogy az intézmény Doctor 
Honoris Causa címet adomá-
nyozzon dr. Horst Türk, a 
Gött ingeni Georg-Augus t 
Egyetem filozófia professzo-
ra számára. A tanács elfogad-
ta a jogelőd intézmények, a 
DATTE Mezőgazdasági Főis-
kolai Kara, a JATE, a 
JGYTF és a SZOTE 1999. 
évi gazdálkodásáról szóló be-
számolókat. Az utóbbi intéz-
mény esetében azonban a ta-
nács néhány tagja hiányolt az 
előteijesztésből több, a SZO-
TE előző évi gazdálkodásá-
nak áttekintéséhez nélkülöz-
hetetlen adatot. A testület az-
zal a feltétellel fogadta el a 
beszámolót, hogy a hiányzó 
adatokat a következő ülés elé 
terjesztik. 

Elfogadták a tanácstagok 
az SZTE gazdálkodási sza-
bályzatának módosítását, és 
hozzájárul tak a gazdasági 
földrajzi tanszék nevét gaz-
daság- és társadalomföldrajz 
tanszékre változtassák. Az 
ülésen résztvevők hozzájárul-
tak a gépészmérnök szak in-
dításához a SZÉF-en, vala-
mint az általános orvostudo-
mányi kar által Kecskemétre 
kihelyezett repülő és űrorvosi 
tanszék létrehozásához. Az 
állatvédelmi törvény előírá-
sainak megfelelően a testület 
megszavazta az SZTE mun-
kahelyi állatkísérleti bizottsá-
gának felállítását, elfogadták 
továbbá a szerződéses mun-
kákkal foglalkozó bizottság 
megalakítására tett javaslatot 

A testület tárgyalt az 
egyetemi tanácsi választások 
szabályzatáról. A döntést el-
napolták a következő ülésig, 
amikor az egyetemi főtitkár 
már a tanács tagjainak javas-
latait is tartalmazó tervezetet 
terjeszt elő. A tanács tagjai 
e l fogadták még az SZTE 
adatvédelmi szabályzatát, va-
lamint az érdekegyeztető ta-
nács szervezeti és működési 
szabályzatát. 

H . S í . 

A kisebbségekről 
Munkatársunktól 

Konferenciát szervez az 
Európai Joghallgatók Szövet-
ségének Szegedi Szervezete 
(ELSA Szeged) április 19-
20-án „Kisebbségek helyzete 
a III. évezredben" címmel. A 
konferencián neves előadók, 
elméleti és gyakorlati szak-
emberek fejtik ki véleményü-
ket a témával kapcsolatban. 
Az e lőadássoroza t cé l ja , 
hogy bemutassa a Magyaror-
szágon élő nemzeti és etnikai 
kisebbségek beilleszkedési 
lehetőségeit és ezzel párhu-
zamosan betekintést nyeljünk 
a környező országokban élő 

kisebbségek, különös tekin-
tettel a magyarok lehetősége-
ibe. A konferencián többek 
között szó lesz a magyaror-
szági cigányság, illetve a me-
nekültügy helyzetéről, a ki-
sebbségvédelem jogtörténe-
téről és a tannyelvi diszkri-
minációról is. Az előadások 
helyszíne a Szegedi Tudo-
mányegyetem Rektori Hiva-
talának Tanácsterme (Dugo-
nics tér 13.). A rendezvény 
védnökei dr. Homoki Nagy 
Mária, a Szegedi Tudomány-
egyetem oktatási rektorhe-
lyettese és dr. Kaltenbach 
Jenő kisebbségi ombudsman. 

Amatőr-
fi lmfesztivál 

Munkatársunktól 
A m a t ő r f i l m - f e s z t i v á l t 

szervez Youngerground né-
ven a TranszHumán Klub áp-
rilis 18-21. között a Reghős 
Bendegúz Szabadidőköz-
pontban. Az első napon vetí-
tették Kövesi Róbert Pol Pot 
megye punkjai című alkotá-
sát, amelynek kivételével a 
vetítések ingyenesek. Szintén 
kedden tekinthették meg az 
érdeklődők Szögi Lackó, a 
Szegedi Városi Televíz ió 
operatőrének versenyfilmjét, 
amely a moszkvai metróalul-
járó életét mutatja be, ezt kö-
vette a Balázs Béla Stúdió 
Esti séta című versenyfilmje. 

Szerdán 16 órától Szolno-
ki József tart előadást „A je-
len idő rekonstrukciói" cím-
mel, 16.30-tól vetítik le az 
aznapi versenyfilmeket: Pan-
nonhalom (rendező: Szolnoki 
József), Animációk (r.: Ná-
dasi Tibor), Előrejelzés (r.: 
Kiss Gergő), Program (40 la-
bor p rodukc ió) , 7 lepedő 
(Balázs Béla Stúdió), Dallas 
(r.: Tasi Csaba). Csütörtökön 
16 órakor kezdődnek a vetí-
tések: Kontrol kontra (Balázs 
Béla Stúdió), Fekete fény 
(Balázs Béla Stúdió), Kint 
hang, bent kép (r.: Cserepes 
Panni és Benkő Marcell), 
Hideglelés (r.: Braun Lajos), 
utolsóként a Szegedi Amatőr 
Filmtársulat versenyfilmjét 
vetítik, melynek címe: Kor-
nemann a városba érkezik, a 
filmet Formanek Csaba ren-
dezte. 

A fesztivál utolsó napján, 
pénteken 16 órától három fil-
met láthatnak: Ponyvapotting 
(r.: Molnár Péter), Hidegle-
lés II. (r.: Braun Lajos), Szi-
getköz (r.: Nagy Attila). A 
fesztivál ideje alatt a ver-
senyfilmekre szavazatok ad-
hatók le péntek 18 óráig. A 
díjátadásra 18.30-kor kerül 
sor. A fesztivál zárórendez-
vényének vendége Szőke 
András. 

Tizenöt akadémiai kutatócsoport az egyetemen 

Szövetkezz és uralkodj! 

A győztesé a fele királyság 

Juhászok vetélkedtek 

,Püspöki" áldás étolajjal. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Munkatársunktól 
A Szegedi Tudomány-

egyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Ka-
ra idén is megrendezte a 
Juhász Gyula-napokat. 
Ennek keretében került 
sor az idei év Csil lag-
szemű Juhász jelöltjeinek 
vetélkedőjére. A versen-
gés a múlt héten szerdán 
és csütörtökön, két napon 
keresztül zajlott, melynek 
során több emberpróbáló 
feladatot kellet megolda-
niuk a jelölteknek. 

A juhászok ráérnek, nem 
sietnek, gondolhattuk, mikor 
szerdán délután egyórás ké-
séssel elkezdődött a vetél-
kedősorozat. A késés egy ki-

rálynak megengedett, ezért tü-
relmesen vártunk. Türelmünk 
meghozta gyümölcsét. A kirá-
lyi rézfúvósok harsonáinak kí-
séretében lovas kocsin vonult 
be a tavalyi év Csillagszemű 
Juhásza, Mészáros Csaba. A 
koronázási ünnepség a főisko-
la dísztermében zajlott a „püs-
pöki" áldás után. A „püspök 
úr" szenteltvíz hiányában ét-
olajjal hajtotta végre feladatát. 
A királyi eskütétel, illetve né-
mi szíverősítő vételezése után 
az idei év jelöltjei vonultak a 
színpadra. A bemutatkozás 
után első versenyszámként a 
Mátyás király és az igazmon-
dó juhász című mesét kellett 
előadni a versenyzőknek előre 
meghatározott stílusban. Az 
Áj láv juhász csapat tagjai 

lenyűgöző balettelőadást rög-
tönöztek a jelenlévőknek. Az 
egyedi produkciót hangos tet-
szésnyilvánítás követte. A me-
sét láthattuk még többek kö-
zött operettként és sci-fi-ként 
feldolgozva is. 

A nézők közül Kende Éva 
másodéves magyar-könyvtár 
szakos hallgató elmondta, 
hogy ő mindenkinek egyfor-
mán szurkol. Tőle tudtuk meg 
azt is, hogy az egyik produk-
cióban jelmezként használt 
palástok a Teleki Blanka Kol-
légium sötétítőfüggönyei vol-
tak. 

A vetélkedősorozat más-
nap a Topolya sori sporttele-
pen folytatódott. Az épület 
bejáratának lépcsőin lassan 
gyülekeztek a juhászok. Az 

előző nap megpróbáltatásai-
nak nyomát magukon viselő 
versenyzők és csapataik láza-
san készülődtek a pörköltfőző 
versenyre. Egyeztet ték a 
szükséges hozzávalók és inni-
valók mennyiségét. 

A vetélkedő közben zajlot-
tak a sportrendezvények: kis-
pályás labdarúgókupa, lábte-
niszbajnokság, illetve ping-
pongbajnokság. A rendez-
vénysorozatot 21 órai kezdet-
tel buli zárta, közben kiosztot-
ták a sportversenyek győzte-
seinek járó díjakat, és kihir-
dették a Csillagszemű Juhász 
vetélkedő eredményét . A 
2000. év Csillagszemű Juhá-
sza az elsőéves magyar-törté-
nelem szakos Galambos Sán-
dor lett. 

és tanácsának fe lügyelete 
alatt dolgoznak. A csoportok 
működéséhez és fenntartásá-
hoz az akadémia meghatáro-
zott számú álláshely biztosí-
tásával és a dologi és felhal-
mozási kiadások fedezésével 
járul hozzá. Ennek keretében 
az MTA a pályázat elnyerése 
alapján évente meghatározott 
összegű támogatást nyújt a 
kutatócsoportoknak; a tevé-
kenységet szolgáló, a TKI 
tulajdonát képezd eszközök 
beszerzése az akadémiai ku-
tatóintézetekkel azonos elbí-
rálás szer int tör ténik . Az 
egyetemi kuta tóhelyek az 
akadémia más központi kere-

teiből (fiatal kutatói álláshe-
lyek, nemzetközi kapcsola-
tok támogatása, felújítási ke-
ret) szintén a kutatóintéze-
tekkel azonos elbírálás sze-
rint részesülnek. A csoportok 
főállású dolgozói a TKI al-
kalmazásában állnak. 

A SZTE a csopor tok 
működéséhez térítésmente-
sen helyiségeket, valamint 
közműszolgáltatást biztosít, 
és az egyetem dolgozóival 
azonos feltételekkel biztosít-
ja az akadémiai kutatóhelyek 
alkalmazottainak az egyete-
mi infrastruktúra használa-
tát. A találmányos hasznosí-
tásával kapcsolatos feladato-

kat a TKI lá t ja el, azok 
hasznosításából az egyetem 
az abban történő részvételé-
nek arányában részesül. A 
kutatócsoportok dolgozói az 
egyetemi alkalmazottakkal 
azonos elbírálás alá esnek. 
Az MTA hozzájárul ahhoz, 
hogy a kutatóhelyek dolgo-
zói részt vehessenek az 
egyetem külső szerződéses 
munkáiban. A kutatók a tan-
székvezetők felkérésére leg-
feljebb heti 4 órában részt 
vesznek az egyetemi okta-
tásban és a doktori képzés-
ben, és részt vehetnek az 
egyetem testületeiben és ta-
nácsaiban. 

Mészáros Rezső a megál-
lapodás aláírásakor elmond-
ta: a vidéki egyetemi váro-
sok között Szegeden van a 
legtöbb akadémiai kutató-
hely. Ez a rendszer jó l 
működik, bár mindig vannak 
olyanok, akik megpróbálnak 
éket verni a tudomány két 
központja, az akadémia és az 
egyetem közé. Ennek elle-
nére az együttműködés egy-
re szorosabb, hiszen mindkét 
fél tisztában van azzal, hogy 
együtt versenyképesebbek 
lehetnek a források megszer-
zésében és a nemzetközi el-
ismerés kivívásában. Kroó 
Norbert szerint Magyaror-
szágon divat a másik rovásá-
ra keresni a boldogulást, és 
az „oszd meg és uralkodj" 
politikának is nagy hagyo-
mányai vannak. Szerencsére 
az akadémiai és az egyetemi 
szféra tudatában van annak, 
hogy az országnak csak egy 
é r t e lmisége van, amely 
együttműködve jobban tudja 
érvényesíteni saját érdekeit. 
Ebben az együttműködésben 
kulcsszerep jut az akadémia 
által támogatott, egyeteme-
ken működő kutatócsopor-
toknak. Az MTA főtitkára 
ígére te t tett a r ra , hogy 
amennyiben az akadémia tá-
mogatása a kormányzati ígé-
ret szer in t emelked ik , a 
többlet forrásokból az kuta-
tóintézetekkel azonos mér-
tékben részesülnek az egye-
temi kutatócsoportok is. 

Keczer Gabr ie l la 

A Royal 
és az egyetem 

M e g á l -
l a p o d á s t 
írt a l á a 
múlt csü-
tör tököm 
Kroó Nor-
bert, a Ma-
gyar Tudo-

mányos Akadémia (MTA) 
fót i tkára és Mészáros 
Rezsó, a Szegedi Tudo-
mányegyetem (SZTE) 
rektora. Ennek értelmé-
ben az egyetemen ti-
zenöt akadémiai kutató-
csoport jön létre, a SZTE-t 
alkotó korábbi intézmé-
nyek hasonló kutatóhe-
lyeinek megfelelően. 

A kutatás és az oktatás tá-
moga tása é rdekében az 
MTA és a SZTE az egyete-
mi szervezeti egységek - ka-
rok, intézetek, tanszékek — 
mellett, ezekhez szervesen 
kapcsolódóan kutatócsopor-
tokat hoznak létre és működ-
tetnek. Az erről szóló meg-
állapodást visszamenőleges 
hatállyal, január elsejétől a 
múlt csü tör tökön í r ta alá 
Kroó Norbert, a Magyar Tu-
dományos Akadémia főtitká-
ra és Mészáros Rezső, a Sze-
gedi Tudományegyetem rek-
tora. A kutatócsoportok lét-
rehozására az akadémia által 
kiírt pályázati eljárást kö-
vetően kerül sor. Az így lét-
rejött kutatóhelyek az MTA 
Támogatot t Kuta tóhelyek 
Hálózatához tartoznak, an-
nak irodája (TKI) keretében 

Munkatársunktól 
Megújította együttműkö-

dési megállapodását a Szege-
di Tudományegyetem és a 
Royal Hotel. Az erről szóló 
dokumentumot dr. Mészáros 
Rezső, az egyetem rektora és 
Németh István, a szálloda 
igazgatója írta alá a múlt hé-
ten. Mindketten hangsúlyoz-
ták, hogy a megállapodást a 
kölcsönös e lőnyök szem 
előtt tartásával kötötték meg 
a 2000-2001-es esztendőkre. 
Ennek alapján az egyetem je-
lentős kedvezményt kap a 
szállodai díjakból és az étter-
mi árakból az intézménybe 
érkező rangos vendégek fo-
gadásakor. A kedvezménye-
ket bármelyik kar, i l letve 
tanszék igénybe veheti. Mé-
száros Rezső a megállapodás 
aláírását azzal indokolta, az 

egyetemnek szüksége van a 
be lvárosban egy európai 
színvonalú szállodára, hogy 
a megbeszélésekre, konfe-
renciákra érkező hazai és 
külföldi vendégeknek nívós 
ellátást tudjanak biztosítani. 
A korábbi megállapodások 
nyújtotta lehetőségeket ki-
használva államfők, állami 
vezetők, rektorok és európai 
uniós po l i t ikusok vették 
igénybe a szálloda szolgálta-
tásait. 

A Royal Hotel igazgatója 
szer in t a megál lapodás a 
szálloda számára is előnyös. 
- Egy szállodának a város 
nagykövetének kell lennie, 
amelynek fon tos érdeke, 
hogy a Szegedre és az egye-
temre érkező vendégek jó hí-
rünket vigyék szerte a világ-
ba - mondta Németh István. 

Németh István és Mészáros Rezsó az aláírt 
megállapodással. A kapcsolat 

megkoronázása. (Fotó: Schmidt Andrea) 


