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A magyar tudomány napja 

Fiatal kutatókat 
díjaztak 

Átadták Szeged város ösztöndíját 

Száz diák örülhet 

Az idén száz egye temi h a l l g a t ó n a k ítélték o d a a város i ösz töndí ja t . (Fotó: Nagy László) 

A megfelelő élet- és ku-
tatási feltételek megterem-
tésének szükségességét 
hangsúlyozta a fiatal, 35 
és 45 év közötti kutatók 
számára dr. Solymosi Fri-
gyes, a SZAB elnöke, ami-
kor megnyitotta a tudo-
mány napjához kapcsoló-
dó szegedi rendezvényso-
rozatot. Az ez alkalomból 
tartott ülésen tudományos 
duókat adtuk. át. 

- Ez a nap alkalmas arra, 
hogy - ha rövid időre is - a tu-
dományra irányítsuk az ország 
közvéleményének és politikusa-
inak figyelmét, és lehetőségei ad 
nekünk, kutatóknak tudomá-
nyos eredményeink számbavé-
telére -jelentette ki dr. Solymo-
si Frigyes akadémikus, a Szege-
di Akadémiai Bizottság elnöke a 
magyar tudomány napjának 
megnyitója alkalmából, a SZAB 
székházában mondott beszédé-
ben. Három évvel ezelőtt az ak-
kori kormány jelölte ki novem-
ber 3-át a magyar tudomány 
napjává. Az idén e nap je-
lentőségét növeli, hogy ez évben 
emlékeznek meg a Magyar Tu-
dományos Akadémia alapításá-
nak 175. évfordulójáról. 

Solymosi Frigyes a magyar 
tudomány napjának szegedi ren-
dezvénysorozatát megnyitó be-
szédében a tudomány támogatá-
sa terén len jelentős előrelépés-
nek nevezte a jövő évi költség-
vetésben a kutatás-fejlesztésre 
előirányzott 17,5 milliárd forin-
tos állami többletforrást. Hang-
súlyozta a megfelelő élet- és ku-
tatási feltételek megteremtésé-
nek szükségességét a fiatal, 35 

Budapc-st (MTI) 
A Z e n e a k a d é m i a f en -

ná l l á sának 125. évfordu-
lója a l k a l m á b ó l n é g y n a -
pos nemze tköz i t u d o m á -
nyos konfe renc ia kezdő-
dik november 11-én Buda-
pesten, a fdenleg Liszt Fe-
renc Zenemúveszeti Egye-
tem nevén működő intéz-
mény |ubtleuma tisztelete-
r e a z á r ó n a p o n ü n n e p i 
l i a g w i u i i y t r e n d e z n e k -
hangzott el az eseménye-
két b d u m g o s t csütörtö-
ki sajtótájékoztatón, a 
fővarasban. 

Falvai Sándor, a Zeneaka-
démia rektora egyebek között 
azt hangsúlyozta, hogy Ma-
gyarország egyetlen, legmaga-
sabb szintű zenei képzést nyúj-
tó intézményében már tudomá-
nyos fokozatú minősítést is le-
het szerezni, illetve kihelyezett 
tagozatot működtet Debrecen-
ben és Szegeden. 

Az 1997-es anyagi mély-
ponton túljutott, mára stabil 
gazdálkodású felsőoktatási in-
tézmény az elmúlt tíz évben fo-
kozatosan szélesítette nemzet-
közi kapcsolatait - fűzte hozzá. 
Ezen együttműködések kereté-
ben például kölcsönös bemu-
tatkozó koncerteket tartott az 
intézmény a müncheni akadé-
miával, a texasi és egy holland 
zeneművészeti egyetemmel -
ismertette. 

A rektor elmondta: a jubi-
leumi hangversenyen, novem-
ber 14-én Erkel Ferenc, Wei-
ner Leó, Bartók Béla, Kodály 
Zoltán, Liszt Ferenc és Dohná-
nyi Ernő művek mellett ősbe-
mutatóként hangzik el Lendvay 
Kamilló zongoraversenye, 
amelyet a szerző az évforduló 

és 45 év közötti kutatók számá-
ra, akik az idősebb korosztály 
szellemi utánpótlását jelentik. 

A magyar tudomány napja 
alkalmából a SZAB kiváló ku-
tatója címmel kiírt pályázat 
nyerteseinek adtak át elismerést. 
A díjat ketten vehették át: dr. 
Odorics Ferenc, a Szegedi Tu-
dományegyetem (SZTE) össze-
hasonlító irodalomtudományok 
tanszékének docense és Tu-
bolyné dr. Horváth Gyöngyi, az 
SZTE élettani intézetének, vala-
mint egészségügyi főiskolai ka-
rának munkatársa. A 35 év alat-
ti fiatal kutatók közül négyen 
részesültek tudományos elisme-
résben: dr. Németh T. Enikő 
egyetemi docens nyelvészeti 
kérdésekkel, a pragmatika tudo-
mányával, Kőfalvi Tamás dok-
torandusz hallgató a középkori 
magyar oklevelek kutatásával 
foglalkozik, rajtuk kívül dr. 
Szakonyi Zsolt egyetemi ad-
junktus, a gyógyszerkémiai in-
tézet munkatársa, illetve dr. 
Csóka Ildikó, a gyógyszertech-
nológiai intézet doktorandusz 
hallgatója vehetett át tudomá-
nyos díjat. 

A november 19-ig tartó 
programsorozat részeként ma 
10 órától a 19. század közepé-
nek Magyarországa, a magyar-
spanyol kapcsolatok története, 
valamint a Latin-Amerikába 
irányuló magyar emigráció té-
makörben üléseznek a szakem-
berek. A nyelv és irodalomtu-
dományi szakbizottság 14 óra-
kor kezdődő ülésén a természe-
tes nyelvekre jellemző szabá-
lyok, elvek és modellek tulaj-
donságait tekintik áL 

H. S E . 

tiszteletére komponált. Az 
előadáson a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem Szimfo-
nikus Zenekarát és Vegyeska-
rát Medveczky Ádám vezényli, 
fellép a Bartók vonósnégyes. 
Lantos István orgona-. Bara-
nyai László zongora- és Hor-
váth Marcell klarinétművész, 
énekel Pászlhy Júlia és Gulyás 
Dénes. 

A Liszt Ferenc Emlékmúze-
um és Kutatóközponttal közö-
sen szervezett nemzetközi ta-
nácskozásra főként olyan intéz-
ményeket hívtak meg, amelye-
ket Liszt Ferenc, vagy növen-
dékei alapítottak. 

A Zeneakadémia Nagy tan-
árok, híres tanítványok címmel 
emlékkötetet jelentetett meg. s 
a jubileum alkalmából két CD-
lemezt is készített. Az egyik a/ 
akadémia centenáriumára ne-
gyedszázada kiadott hang-
anyag reprodukálása, míg a 
másik az akadémia jelenlegi 
legkiválóbb, versenygyőztes 
hallgatóinak bemutatkozó al-
buma. 

A CD-lemezek nem kerül-
hetnek kereskedelmi forgalom-
ba, mivel az akadémia ilyen 
jellegű tevékenységet nem 
folytathat. Az intézmény aján-
dékként adományozza a hang-
hordozókat - derült ki a tájé-
koztatón. 

A négynapos tanácskozás 
szakmai programjai mellett -
amelyek nyilvánosak és ingye-
nesen látogathatóak - minden 
este koncerteket is rendeznek a 
Régi Zeneakadémián. 

Az évforduló alkalmából u 
Magyar Nemzeti Bank három-
ezer forint névértékű ezüst ér-
mét bocsát ki, míg a Magyar 
Posta Rt. három bélyegből álló 
akadémia bélyegsorozatot ad ki. 

M u n k a t á r s u n k t ó l 
A tavalyi ötven helyett az 

idén már száz Szegeden ta-
nuló egyetemista vehette át 
hétfőn a városháza díszter-
mében az önkormányzat ál-
tal két évvel ezelőtt alapított 
ösztöndíjat. Az is változást 
je lent az e lőző két évben 
odaítélt támogatásokhoz ké-
pest, hogy ez évtől két sze-
meszteren keresztül folyósít-
ják a havi tízezer forintos 
ösztöndíjat azoknak a hall-

gatóknak, akiket elsősorban 
tanulmányi e redményük 
alapján választott ki a kura-
tórium. Azonos tanulmányi 
eredmény alapján a diákok 
egyéb, tudományos és sport-
tevékenységét is figyelembe 
veszik a kurátorok. 

Az ösztöndíjakat a hallga-
tói létszám arányában osz-
tották szét a Szegedi Tudo-
mányegyetem karai, a kon-
zervatórium, valamint a Sze-
gedi Hittudományi Főiskola 

diákjai között. A felsőokta-
tási intézményekből össze-
sen 427 pályázat érkezett, a 
legtöbbet, 104-et a termé-
szettudományi kar hallgatói 
nyújtottak be, de sokan je-
lentkeztek a bölcsészettudo-
mányi, az állam- és jogtudo-
mányi, valamint az általános 
orvostudományi karról is. A 
beadott pályázatokat először 
a hallgatói önkormányzatok 
értékelték és rangsorolták, 
majd a listát a kuratórium 

elé terjesztették, amelynek 
ez alkalommal szinte csak 
ellenőriznie kellett a kari be-
sorolást, szemben az előző 
évek gyakorlatával, amikor 
sok esetben felülbírál ta a 
hallgatói önkormányzatok 
előzetes döntését. A 427 pá-
lyázó közül végül százan 
kapták meg az ösztöndíjat. A 
támogatásról szóló oklevelet 
dr. Bartha László polgár-
mester adta át az egyetem 
képviselőinek jelenlétében. 

TIT-elöadások 
Munkatársunktá l 

Az idén emlékezünk a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
fennállásának 175. évforduló-
jára. November 3-át a Ma-
gyar Köztársaság kormánya 
1997-ben a Magyar Tudo-
mány Napjává nyilvánította. 
A Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat (TIT), mint a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia után a legrégebbi tudo-
mányos ismeretek átadására 
létrehozott szervezet, tegnap 
és ma előadói konferenciákat 
szervezett. Tegnap a moleku-
láris genetika orvosi alkalma-
zásáról beszélt Ruskó István 
kutató, az MTA SZBK Gene-
tikai Intézetének igazgatója, 
ma délután öt órakor „Új táv-
latok a génterápiában mester-
séges kromoszómákkal" cím-
mel Hadlaczky Gyula az 
MTA SZBK tudományos ku-
tatójának előadását hallhatják 
a Kárász utcai TIT Klubban. 

Kitüntetés 
Munkatársunktó l 

Október 20-án Budapes-
ten, az írószövetség székhá-
zában adták át az idei Weiner 
Leó-díjat Kerek Ferenc zon-
goraművésznek, kamaramu-
zsikusnak, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Konzervatóriu-
ma igazgatójának, a zongora 
tanszék vezetőjének. A Ma-
gyar Alkotóművészek Orszá-
gos Egyesülete zenei tagoza-
tának vezetősége kiemelkedő 
alkotói teljesítménye elisme-
réseképpen ítélte a díjat a sze-
gedi muzsikusnak. 

Művészet 
a számítógépen 

Munkatársunktó l 
A művészet és a számító-

gépes grafika kapcsolatának 
összefüggéseiről tart előadás-
sorozatot holnap, azaz szom-
baton délelőtt tíz órától dél-
után ötig a Szegedi Tudomá-
nyegyetem Orvosi Informati-
kai Intézete a Kis Oktatási 
Épület 22-es termében. Töb-
bek között: „Az eurázsiai 
népművészettől az űrkutatá-
sig" címmel Bérczy Szaniszló 
(ELTE), a „Vizuális matema-
tika három felvonásban" cím-
mel Gévay Gábor (SZTE) 
tart előadást. 

Pröba-
nyehrvizsga 

Munkatársunktól 
A 2000/20001 -es tanévben 

minden diák, aki nyelvvizs-
gázni kíván, próbanyelvvizs-
gát tehet az országos Próba-
nyelvvizsga Rendszer kereté-
ben. A próbanyelvvizsga lé-
nyege, hogy a nyelvet tanuló, 
valamikor nyelvvizsgázni 
szándékozó diák mindenféle 
következmény nélkül felmér-
heti, mit ér majd a nyelvtu-
dása a valódi nyelvvizsgán. 
A próbanye lvv izsga nem 
tesz fölösleges terhet a je-
lentkezőkre, viszont a részt-
vevők 86 százaléka sikeres 
nyelvvizsgát tesz, ami lénye-
gesen jobb az országos átlag-
nál. A budapesti központú 
Felvételi Információs Szol-
gálat által működtetett orszá-
gos Próbanyelvvizsga Rend-
szer azért jött létre, hogy ja-
vítson a statisztikán, mely 
szerint a nyelvvizsgára je-
lentkezőknek több mint a fe-
le sikertelenül zárja a meg-
mérettetést. Részletes tájé-
koztatást a szolgálat hivatali 
te lefonszámán (06-1-473-
0769) lehet kérni, illetve a 
06-309381253-as rendszer-
gazda utazószámon állnak a 
jelentkezők rendelkezésére. 

Százhuszonöt éves 
a Zeneakadémia 

PLAZA NAPTÁR 
CSALÁDI PROGRAMOK A SZEGED PLAZÁBAN! 

• November 4-én, szombaton 16 órától GYERMEKNAP! 
KÖZÉPFÖLDE JÁTSZÓHÁZ - gyermekelőadás és kézműves foglalkozás 

• November 5-én, vasárnap 17 órától várjuk a szokásos 5 órai teára! 
Mini Playback Show és zenei időutazás a hatvanas évek jegyében 

SZERDÁNKÉNT 18 ÓRÁTÓL PLAZA RANDEVÚ! 

• November 8-án, Novem-BERY-Randevúl 
Fellép a Frédi és Béni együttes, Kicsi G és 

Rendezvényeinkre a belépés díjtalan! 

SZEGED PLAZA 


