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OKTATAS, TUDOMÁNY ES SZORAKOZAS MINDEN SZERDÁN « SZERKESZTI: HEGEDŰS SZABOLCS 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJÉVEL KITÜNTETETT PROFESSZOROK 

Mosolygós, mindig udvarias, 
kedves ember. Egyetemszerte 

híresen szigorú tanár. 

Nemzetközileg is elismert tu-
dományos kutatói, továbbá 
példaértékű oktató-nevelő 
munkájáért a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend középke-
resztje kitüntetésben részesült 
dr. Leindler László akadémi-
kus, Széchenyi-díjas matema-
tikus, a Szegedi Tudomány-
egyetem egyetemi tanára. 

Telefonon értük el tegnap, 
megkérdeztük, ő maga minek 
tulajdonítja, hogy az utóbbi 
időben valóságos díjesőben 
van része? A Széchenyi-díja 
tizenkét évvel ezelőtti, de a 
közelmúltbeli Klebelsberg-díj 
után az elmúlt év végén a saját 
egyeteme tüntette ki díszdok-
tori címmel, most pedig, a 
nemzeti ünnepen megkapta a 
magas állami elismerést. 

- Egy ilyen kitüntetés kap-
csán illetlenség lenne holmi 
szarkasztikus válasz, de tény, 
ami tény: vészesen közelítek a 
hetvenedik életévemhez -
mondta Leindler professzor. 

A kecskeméti születésű, ta-
nulmányait a szegedi egyete-
men végzett matematikus 
Eötvös-kollégista volt, ahol 
Tandori Károly akadémikus 
hatására kezdett komolyab-
ban foglalkozni a matematiká-
val, azon belül az analízissel. A 
Fourier-sorok, az általános or-
togonális sorok, a függvény-

)en a függvényekkel 
• f ^ s M 

i21 
\ v:"' 

\<J f j ^ ^ n p m W M * 1 1 «."'Hl M I B B f e ^ Jjr p 

J 
.L I & * 

JSSyf 
.Wmít , 

j ^ ^ n p m W M * 1 1 «."'Hl M I B B f e ^ Jjr p 

J 
.L I & * 

Leindler László (jobbról) a tavaly decemberi díszdoktor-
avatason 

osztályok vizsgálata a fő kuta-
tási területe. 

- Megfogadtam Kosáry Do-
mokos professzor úr rendszer-
váltáskori intelmét - hogy 
ugyanis akik addig jobban elő-
térben voltak, húzódjanak hát-
rébb és mutassák meg, hogy 
tudnak dolgozni. Vagyis amió-
ta tudományszervezői, akadé-
miai vagy egyetemi funkciók 
nem veszik el az időmet, „csak" 
dolgozom, tanítok és kutatok, 
azóta lényegesen több tudo-
mányos publikációm lát napvi-
lágot. Tanítani ugyanúgy szere-
tek, mint korábban, csak talán 
már nem vagyok olyan szigorú, 
mint fiatalabb koromban - iga-
zított el mindennapjairól az 
analízis professzora. 

Tegyük hozzá: négy unokájá-
nak örülhet; továbbra is rajon-
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gója a focinak, ám manapság ő 
maga már nem rúgja a labdát, 
csak nézi, hogyan próbálkoz-
nak ezzel mások; viszont aktív 
teniszező, állandó partnere 
egyetemi professzortársa, Bar-
tók Mihály akadémikus. 

SULYOK ERZSÉBET 

A tudós SZAB-elnök 
Szegedi Tudományegyetem, Ál-
talános Orvostudományi Kar, 
Kórélettani Intézet: idestova 

három évtizede dr. Telegdy Gyu-
la akadémikus munkahelye. 

A pécsi orvosegyetemről került 
a szegedire 1975-ben - azóta 
köztiszteletnek örvendő, meg-
becsült szegedi polgár, váro-
sáért sokat tett lokálpatrióta. 
Tudóstársai már harmadszor 
választották meg a Magyar Tu-
dományos Akadémia regionális 
szervezetének, a Szegedi Aka-
démiai Bizottságnak (SZAB) az 
elnökévé. Ez a tudományszer-
vezői poszt és a vele járó feladat 
nem kevesebbet jelent, mint a 
három dél-alföldi megye kuta-
tói társadalmának, szellemi 
krémjének a szervezeti összefo-
gását, képviseletét, a kutató-
munka ösztönzését, az ered-
ményektársadalmi hasznosítá-
sát, ennek segítését. A SZAB a 

AKADÉMIAI IFJÚSÁGI DÍJASOK 

Az akadémaiai kutatóhelyeken dolgozó 35 éven aluliak szakmai 
munkájának ösztönzésére évente adják át az Akadémiai Ifjúsági Dí-
jat. Kroó Norbert, az MTA főtitkára a tegnapi budapesti ünnepségen 
Szegeden dolgozó fiatal kutatóknak is átnyújtotta az elismerést. 

A társadalomtudományok területén dolgozók közül megkapta a 
díjat Szabados György (MTA-SZTE Magyar Medievisztikai Ku-
tatócsoport), az élettudományok területén eredményesen kutatók 
közül Hajszán Tibor (SZBK Biofizikai Intézet), valamint a ma-
tematika és a természettudományok területén kutató Kurdi Gábor 
(MTA-SZTE Lézerfizikai Kutatócsoport) és Kocsor András (MTA-SZTE 
Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport). 

Telegdy Gyula, a SZAB elnöke 

tudományos kutatók találkozá-
si és információközvetítő fóru-
ma. A szegedi, Somogyi utcai 
székház amolyan értelmiségi 
központ: nemcsak a tudósok 
találkozóhelye, hanem az isme-
retterjesztés és a széles körű 
társadalmi kapcsolatok építé-
sének-ápolásának fóruma is. 
Telegdy professzor immár a 
harmadik elnöki ciklusában fejt 
ki rendkívüli aktivitást a sokféle 
gyakorlatias képességet is meg-
kívánó tudományszervezői 
poszton. Akkor is ő volt a 
SZAB-elnök, amikor a Somogyi 
utcai székházat újjáépítették, s 
a tudós panaszszó nélkül, ide-
jét, energiáját nem kímélve 
szervezte a legendásan nehéz-
kes építkezés fázisait. 

Az akadémiai területi bizott-
ság elnöki teendőit egyébként 
hagyományosan kiváló tudo-
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mányos teljesítménnyel is di-
csekedhető személyiségek töl-
tik be Szegeden. Telegdy pro-
fesszor kutatóként korábban a 
neuroendokrinológia, a repro-
dukciós endokrinológia terüle-
tén dolgozott - a magzat és a 
méhlepény közötti kapcsolat 
„felderítésében" elért eredmé-
nyeit ma is citálják - , majd a ne-
urohormonok, neuropeptidek 
idegrendszeri és endokrin ha-
tásainak vizsgálatával foglalko-
zott. A memóriafunkciót, majd 
a tanulás egy egészen speciális 
formájának, a függőség, szen-
vedélybetegség kialakulásának 
sejtszintű folyamatait kutatta. 

Tegnap is akadémiai ügyek-
ben járt Budapesten - telefo-
non sem tudtuk elérni. Ezúton 
gratulálunk a nemzeti ünne-
pen átvett kitüntetéséhez. 

S. E. 

A szabad sajtó napján 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

„Bibliák helyett nekünk mindennap újabb hírözönben kell 
fogalmaznunk új törvényeket" - idézte Hegedűs Géza írót a 
szegedi egyetem rektora a szabad sajtó napja alkalmából tegnap 
tartott fogadáson, amelyen a helyi és országos médiumok 
képviselői vettek részt. Szabó Gábor a média mai helyzetéről 
szólva kijelentette: „ha kéne, sem tudnánk pontosan felsorolni a 
hazai hírközlő fórumok számát vagy a tényeket, történéseket 
értelmező, kommentáló sajtóorgánumok sokféleségét. Vagyis, 
ma még több az új információ, még több felől zúdul ránk. így 
aztán még nehezebb megfogalmaznunk, kibővítenünk, át-
rendeznünk értékeinket, törvényeinket". A rektor az újságírók 
felelősségére utalt, amikor úgy fogalmazott: „önöktől függ 
elsősorban, mekkora publicitást kap a valóságshow-k mögött 
vagy előtt a mindennapjainkat befolyásoló kutatás, fejlesztés". 

EGYETEMI KLUBOK 

JATE-KLUB 

Március 17. 19 óra: könyv-
ajánló és felolvasói est: Sáringer 
Károly: Nőt akarok - válasz Te-
rézanyunak, beszélgetés az író-
val; 21 óra: közgazdász est, há-
zigazdák: DJ Alma és DJ Egon 
(GTK-s klubtagságival a belépés 
ingyenes). 

Március 18. 21 óra: Hooli-
gans-koncert, utána student est 
- újdonságok nosztalgiával, DJ: 
Varga B. László, a kisteremben 
nosztalgiabuli Molnár Lajossal. 

Március 19. 21 óra: Hlper-
karma-koncert, utána breakbeat 
party DJ Fraserrel. 

Március 20. 22 óra: mi-csoda 
buli DJ Almával, a kisteremben 
DJ Alacsony. 

Március 22. 20 óra: István, a 
király - rendhagyó beszélgetés 
az alkotókkal (a SZTEAGE és a 

Szegedi Nemzeti Színház közös 
produkciója); 21 óra: BTK-s est, 
házigazda: DJ Alma, a kiste-
remben DJ Móz (BTK-s klub-
tagságival a belépés ingyenes). 

Március 23 .10 óra: társastánc 
tanfolyam; 20 óra: színházi elő-
adás - Kész kabaré (összeállítás 
a békeidők kabaréjeleneteiből 
és kupiéiból), előadják: Borsos 
László, Banka János, Bakai 
Bea. 
SZOTE-KLUB 

Március 17. 19 óra: filmklub; 
22 óra: történész felezőbuli. 

Március 18. 22 óra: „észhely-
zet" Patkós doktorral. 

Március 19. 22 óra: igazi há-
zibuli zenék Gajdács Zoltánnal. 

Március 20. 22 óra: szabad 
szombat party DJ Harmathtal. 

Március 22. 21 óra: buli He-
vesi Tamással. 

LAKATOS LILLÁT VÁLASZTOTTÁK A MISS UNIVERSITAS ELSŐ UDVARHÖLGYÉNEK 

Az izgalmat és a kihívást keresi 
A szegeden tanuló joghallgatót, Lakatos 
Lilla Nórát választották az idei Miss Uni-
versitas szépségverseny első udvarhöl-
gyének. A mindig izgalmat és kihívást 
kereső hölgy szabadidejét a modellke-

désnek szenteli, de a tanulást mindennél 
előbbre valónak tartja. 

Lakatos Lilla, a Szegedi Tudományegyetem 
jogi karának másodéves hallgatója édes-
anyjának köszönheti, hogy az egyetemista 
és főiskolás lányok szépségversenyén, a 
Miss Universitason az első udvarhölgynek 
választották. Ugyanis az egyébként ceglédi 
lányt tudta nélkül édesanyja nevezte be a 
versenyre, melynek elődöntőjén mintegy 
ötven lány közül került be a középdöntőbe 
jutó legszemrevalóbb huszonnégy nő közé. 
Lilla elmondta, hogy a budapesti közép-
döntőn a mozgás, a forma, a kisugárzás és 
az összhatás egyaránt fontos szempont volt 
a zsűri szemében. Az előzetes válogatások 
alapján összesen tizenhat lány vehetett 
részt a március 6-án, Debrecenben rende-
zett döntőn. Végül Lilla legnagyobb megle-
petésére a három barátnő fejére került a 
korona. A legszebb egyetemistának ítélt 
hölgy a budapesti Csonka Berta lett, a Lillát 
követő második udvarhölgynek pedig a tí-
mári Ruczu Nikolettetválasztották. 

Modellnek jelentkezett 
Lilla korábban nem érzett túl nagy von-

zalmat a szépségversenyek sajátos hangu-
lata iránt, a ceremónia végére azonban 
megszerette a versennyel járó izgalmakat 

Lakatos Lilla egyáltalán nem 
idegenkedik a fotózástól, hiszen 
gyakorlott modellként rendszeresen kap 
felkéréseket FOTÓ: KARNOK CSABA 

és a jó társaságot. Bár a közeljövőben nem 
szeretné, ha újra színpadon méregetnék 
bájait, de maga a szépségipar közel áll 
hozzá. Már több mint fél éve barátja ösz-
tönzésére jelentkezett egy budapesti mo-
dellügynökséghez, amelytől rendszeresen 
kap különféle fotózásokra szóló felkérése-
ket. Többször szerepelt már férfimagazi-

nok oldalain, a jövőben pedig egy ismert 
italmárka arcaként láthatjuk. 

Tudatos, egészséges élet 
- Nem könnyű összeegyeztetni a buda-

pesti munkákat az egyetemi tanulmá-
nyokkal - meséli Lilla, egyelőre inkább di-
áknak, nem pedig modellnek érzi magát. 
A fotózást izgalmas kihívásként éli meg, 
ahol kipróbálhatja női kacérságát. A mo-
dellkedés azonban megtanította arra, 
hogy minél tudatosabban és egészsége-
sebben éljen. A szokásos bulizós egyete-
mista életvitellel szemben igyekszik kiala-
kítani rendszeres, káros szenvedélyektől 
mentes napirendet. Azért bevallotta, nem 
él szent életet, az élvezeteket sem veti 
meg, szívesen megy el barátaival pizzáz-
ni, sőt rendszeresen jár cukrászdába is. 

Nem tudja, mit hoz a jövő 
Lilla tehát nem vonja meg magától a fi-

nom falatokat, alakját sokkal inkább 
rendszeres testedzéssel tartja karban. Ezt 
azonban egy cseppet sem érzi megterhe-
lőnek, mivel a zene és a mozgás mindig is 
meghatározó volt az életében. A két hob-
bit ötvözve korábban társas táncot tanult, 
és mivel párja ezt a műfajt versenyszerű-
en űzi, Lilla fontolgatja: egyszer még zsűri 
előtt is táncra perdül párja oldalán. 

Jelenleg elsődleges célja a diploma 
megszerzése, a jogon belül leginkább a 
nemzetközi jog érdekli, gondolkozik egy 
külföldi ösztöndíjon is, de igazából még 
nem tudja, mit hoz a jövő. 

NAGY KRISZTINA 


