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Berend T. Iván 
lálogatása 

Berend T. Iván akadémi-
kus, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke a dél-al-
földi régióban tett látoga-
tása keretében tegnap reg-
gel időszerű tudománypoli-
tikai kérdésekről tartott 
megbeszélést Szabó Sándor-
ral, az MSZMP Csongrád 
Megyei Bizottsága első tit-
kárával, a megyei pártbi-
zottság épületében. Ezt kö-
vetően a Szegedi Akadémiai 
Bizottság székházában Gras-
sclty Gyula professzorral, a 
SZAB elnökével folytatott 
eszmecserét az Akadémia 
elnöke a tudományszerve-
zés aktualitásairól. Berend 
T. Iván a város hároim ú j 
akadémikusával is találko-
zott: Gécseg Ferenc, Bartók 
Mihály és Venetianer Pál 
mutatta be kutatási tevé-
kenységét. A látogatás utol-
só aktusaként a Szegedi 
Biológiai Központban Al-
földy Lajos igazgató ismer-
tette a legfrissebb tudomá-
nyos eredményeket. 

Tömbrekonstrukció 

Tízévi munka után. befejezéséhez érkezett Pécs egyik leg-
értékesebb műemléki együttesének, az úgynevezett Elefán-
tos tömbnek a rekonstrukciója. Az épülettömb különböző 
stílusú tagjai, szerves egységet alkotva, átfogó képet ad-
nak Pécs építészettörténeti múltjáról. A több mint 100 
millió forintos költséggel helyreállított épületegyüttesben 

üzletek, vendéglátó egységek és intézmények kaptak 
helyet 

Gyógyszerészek értekezlete 
A gyógyszertérítési díjak 

tervezett emelése volt az 
egyik fő témája Szombat-
helyen a gyógyszertári köz-
pontok vezetőinek pénteken 
véget é r t kétnapos országos 
értekezletén. 

Harangi György, az Egész-
ségügyi Minisztérium gyógy-
szerészeti főosztályának ve-

zetője bevezető előadásában 
egyebek kftzött elmondta, 
hogy a jelenlegi térítési 
rendszert számos kritika ér-
te nem különben sokan bí-
rálják a gyógyszerforgalma-
zás rendjét is. Ennek felül-
vizsgálatára már lépéseket 
tettek. Visszatérő téma 
szakmai körökben a gyógy-
szertárak működési rendje. 

Felhívás 

SZOT-díjasok jelölésére 
A SZOT ti tkársága felhí-

vással fordul az irodalmat, 
művészetet értő és szerető 
dolgozókhoz, a szakszerve-
zeti tisztségviselőkhöz és ak-
tivistákhoz, munkahelyi kol-
lektívákhoz, szocialista bri-
gádokhoz, hogy tegyenek 
javaslatot az 1988. évi SZOT-
dí ják odaítélésére. A SZOT 
elnöksége minden évben, 
má jus elsején SZOT-díjban 
részesíti a kiemelkedő ered-
ményeket elért írókat, mű-
vészeket, tudósokat, közmű-
velődési és közoktatási szak-
embereket. A szakszerveze-
tek ezzel is kifejezik a moz-
galom céljaiért , szocialista 
kul túránkér t elkötelezett al-
kotói tevékenység megbecsü-
lését. 

SZOT-díjra javasolhatók 
az irodalomban, a f i lmmű-
vészetben, a fotóművészei-
ben, a saj tóban, a rádió-
ban, a televízióban, a szín-
házművészetben, a képző-
és iparmüvészetben, a zene-
művészetben, a tánc- és ar -
tistaművészetben, valamint a 
társadalom- és a természet-
tudományokban, a közokta-
tásban és a közművelődés-
ben, a munkahelyi nevelés-
ben az utóbbi években, il-
letve életpályájuk során ki-

emelkedő sikereket e l é r t 
személyek, munkacsoportok 
és alkotóközösségek. SZOT-
díj adományozható mai té-
májú , szocialista kul túrán-
kat gazdagító, a munkásosz-
tály, a dolgozó nép életét 
tükröző magas színvonalú 
alkotások létrehozóinak, a 
dolgozók világnézetének, ér-
zésvilágának alakításában, 
esztétikai élményeinek gaz-
dagításában ki tűnt előadó-
művészeknek, a tudományos 
és a közéleti tevékenység-
ben ki tűnt tudós szemé-
lyeknek, a közművelődés-
ben és a közoktatásban ki-
emelkedő eredményeket el-
ért szakembereknek. 

A SZOT t i tkársága kéri 
az alapszervezeteket, hogy 
javaslataikat 1987. novem-
ber 30-ig küldjék el az ipar-
ági-ágazati szakszervezetek 
kulturális, agitációs és pro-
pagandaosztályára. A szak-
maközi művelődési intéz-
mények, valamint a műve-
lődéspolitika irányításában, 
végrehaj tásában érintett me-
gyei és fővárosi állami, tár-
sadalmi szervek ugyancsak 
eddig a határidőig juttassák 
el javaslataikat a szakszer-
vezetek megyei tanácsaihoz, 
illetve a Szakszervezetek 
Budapesti Tanácsához. (MTI) 

Hétfőtől 

Pályaválasztási hetek 
A Csongrád Megyei Pe-

dagógiai Intézet és számos 
megyei intézmény közös ren-
dezésében október 26-án, 
hétfőn kezdődnek a pálya-
választási hetek. A megye 
általános iskoláiban jövő 
nyáron végző diákok számá-
ra kiscsoportos üzemláto-
gatásokat, a középiskolákat 
bemutató előadásokat, hely-
színi ismerkedéseket szer-
veznek a pályaválasztási 
szakemberek. 

A 27-i, keddi program 
ígérkezik mindenki számára 
érdekesnek: a pályaválasz-
tásról szülőknek tar tanak 
előadásokat a Szakszerveze-
tek Csongrád Megyei Ta-
nácsának nagytermeben, az 
Eszperantó utcában. Gyifkó 

Mária a pályaválasztás 
pszichológiai kérdéseiről, 
Czene László a megyei és 
megyén kívüli továbbtanu-
lási lelhetöségekről szól dél-
után öt órától. 

A jövö héten, szerdán és 
csütörtökön lesz nyitott ka-
puk napja. 28-án, szerdán a 
Kiss Ferenc Erdészeti Szak-
középiskola és a Széchenyi 
István Gimnázium és Szak-
középiskola, csütörtökön a 
Gutenberg utcai Közgazda-
sági Szakközépiskola, a Ró-
zsa Ferenc Szakközépiskola 
és a 640. Számú Textilipari 
Szakmunkásképző vár ja az 
érdeklődőket. A kapuk min-
denütt délután háromkor 
nyílnak ki. 

Czikora Károly 
búcsúzlalása 

Életének 81. évében el-
hunyt Czikora Károly, a sze-
gedi munkásmozgalom is-
mert alakja. 

Kubikoscsalád gyermeke-
ként született 1907. már-
cius 26-án, s már fiatalon 
megismerhette az egyszerű 
munkások nehéz életét. Az 
elemi iskola elvégzése után 
munkát vállalt a szegedi tég-
lagyárban, a 20-as, 30-as 
években a MÁV pályamun-
kása volt, majd tanult kő-
művesmesternél, később pe-
dig a csepeli kikötőben dol-
gozott. 

Itt került kapcsolatba a 
munkásmozgalommal, s 
1934-ben belépett a pártba. 
Részt vett a különböző meg-
mozdulásokban, bekapcsoló-
dott a választási harcokba. 

A felszabadulás után elsők 
között jelentkezett polgárőr-
nek, a polgárőrség szervezői 
között tar t ják számon. Ké-
sőbb a demokrat ikus rend-
őrség tagja lett, majd be-
tegsége miatt 1955-ben le-
szerelt. Munkája mellett 
számos pártfeladatot vállalt, 
részt vett az alsóvárosi 
MKP-szervezet megalakítá-
sában is. Munkásságát pár-
tunk és kormányunk több 
magas kitüntetéssel ismerte 
el. 

* 
Czikora Károly búcsúzta-

tására október 27-én, ked-
den délután 3 órakor kerül 
sor az alsóvárosi temető-
ben. 

MSZMP 
Szeged Városi Bizottsága 

A Silbermann testvérek 
A két világháború kö-

zötti szegedi munkásmozga-
lom közismert és tevékeny 
résztvevői voltak a Silber-
mann testvérek, akik a 
második világháború ala t t 
t ragikus események követ-
keztében a fasizmus áldoza-
tai lettek. Az apa az ausch-
witzi koncentrációs tábor-
ban, Gyula és Ferenc mun-
kaszolgálatosként a keleti 
fronton, a nyomdász Imre a 
jugoszláviai Bor munkatá-
borában halt meg. Az apa, 
Silbermann Pál, esernyők é-
szítő mester, aki három f iú-
gyermekét az elemi iskola 
elvégzése után iparosnak ta-
níttatta. 

A legidősebb fiú, Silber-
mann Gyula, Szegeden szü-
letett, 1907. augusztus 8-án. 
Borkereskedő segédként dol-
gozott, 1926-ban belépett a 
Bőripari Munkások Szak-

szervezetébe, 1928-tól tagja 
a szociáldemokrata pártnak. 
Mozgalmi tevékenysége leg-
inkább a munkáskul túra te-
rületén bontakozott ki. Az 
eszperantó nyelvet 1925-től 
tanulta, m a j d ő is rendsze-
resen oktatta a munkásf ia-
talokat. Egyik legszorgal-
masabb hallgatója Szepesi 
Imre marxis ta előadásainak 
és szemináriumainak. 1930-
ban bekapcsolódott a Ter-
mészetbarátok Turista Egye-
sületének tevékenységébe. 

Kapcsolatba került az il-
legálisan tevékenykedő 
kommunistákkal . A szociál-
demokrata pár t mellett mu-

ll ködő Országos I f júsági Bi-
zottság polit ikája őt is von-

zotta, és testvére, Ferenc 
társaságában tagja lett az 
OIB szegedi csoportja szer-
vezőbizottságának. Cikket 
írt az 1932-ben szerkesztett 
Házi Üjságba. 1932 áprilisá-
ban politikai tevékenységé-
ért, 28 társával, bűnvádi el-
járást indítottak ellene. Fő-
ként az OIB szegedi cso-
por t jában végzett tevékeny-
ségéért, 5 hónapi fogházbün-
tetésre és 1 évi mellékbün-
tetésre ítélte a bíróság. Fog-
házbüntetésének letöltése 
után, a rendőri felügyelet 
ellenére is, folytatta politi-
kai, mozgalmi munkájá t . 

Silbermann Ferenc ugyan-
csak, Szegeden született, 
1912. október 25-én. Aszta-
losinas, és már szabadulása 
után, 1929-től tagja a Fa-
ipari Munkások Országos 
Szövetsége szegedi szerveze-
tének, és 1930-tól a szociál-
demokrata pártnak. 1928-tól 
bátyjától tanul ta az eszpe-
rantó nyelvet, és részt vet t 
a munkás eszperantó moz-
galomban. Csatlakozik ő is 
az Országos If júsági Bizott-
ság szegedi csoportjához, és 
tevékeny tag ja a Természet-
barátok Turista Egyesületé-
nek; társaival részt vesz a 
kirándulásokon, ahol politi-
kai előadásokat hallgatnak. 
Számos szociáldemokratával 
és kommunistával keiül 
kapcsolatba, részben bá ty ja 
révén. Igen tevékeny tagja 
a munkás színjátszó cso-
portnak: szaval, játszik a 
zenekarban, gyakran kíséri 
a szavalókórust és a mun-
kásdalárdát. 

1932 áprilisában, amikor a 
Szegeden szervezkedő kom-
munista mozgalom ellen, 
megindult a felgöngyölítési 
akció, 6 is a gyanúsítottak 
között volt. 1932 októberé-
ben 28 vádlot t ra mondott ki 
ítéletet a szegedi törvény-
szék. Lázításért, t i l tott köny-
vek és kiadványok terjesz-
téséért, a munkásotthon Há-
zi Újságjában megjelent írá-
saiért és mozgalmi dalok 
énekléséért találták bűnös-
nek, és 5 hónapi bör tönre 
ítélték. Szabadulása után 
továbbra is tevékenyen 
részt vett az OIB szegedi 
szervezetének munká jában , 
1942-ig. 

A háború kitörése után a 
katonai szolgálatra alkalmas, 
de „megbízhatatlan", kere-
sőképes fé r f iaka t munka-
szolgálatra hívták be, amely 
fegyvertelen katonai szol-
gálatot jelentett. Szegeden, 
a>. V. hadtestparancsnokság 
5101-es számú századát ál-
lították fel, és 1941-ben ha-
diál lományba sorolták. 

Si lbermann Gyulát és Fe-
rencet 1942 áprilisában hív-
ták be munkaszolgálatra, 
majd a keleti f ront ra vit ték 
őket. Gyula a Sztálingrád— 
voronyezsi csatában fogságba 
esett, a lágerben t í fuszban 
halt meg, 1943. j anuár 13-
án, Ferenc ismeretlen kö-
rülmények között halt meg, 
valószínű 1944-ben. 

Si lbermann Ferenc most 
lenne 75, Si lbermann Gyula 
80 éves. 

Kanyó Ferenc 

Műsorajánlat 
INDIÁN NAPOK lesznek 

a hét végén az ifjúsági ház-
ban : a program ma, szom-
baton délután 2-kor kezdő-
dik, ekkor nyílik meg Kor-
niss Péter Vörös felhő föld-
jén című fotókiállítása, s 
ugyanettől az időponttól 
kezdve, egészen fél 4-ig, vi-
deófilmeket vetítenek az 
indiánok maj életéről. Fél 
4-től Erdélyi György előadó-
művész Hosszú Lándzsa cí-
mű műsorát rendezik meg, 
amely egy, a századfordulón 
élt indián önéletírása kap-

csán ad képet az indián élet-
formáról és -szemléletről. 
Holnap, vasárnap egész nap 
megtekinthető egy felállított 
eredeti tipi, azaz jndánsátor. 
Délelőtt 10-től ismét videó-
filmeket vetítenek, a gyere-
keknek pedig délután 5-ig 
rajzversenyeket tar tanak, a 
cim, s egyben a központi té-
ma : így látom az indiáno-
kat. Ugyancsak délelőtt 10-
kor kezdődik az Osceola cí-
mű NDK-film, továbbá Bor-
csányi László vetítéssel il-
lusztrált előadása is, amely 
az indián nyírfakéregkenu 

készítéséről szól. Különböző 
kézműves-foglalkozások, lesz-
nek délután 5-ig: indián-
motívumokat földolgozó 
gyöngyfűzést, mokasszinké-
szítést, indián arcfestést és 
tolldíszkészítést tanulhatnak 
a résztvevők. Délután fél 4-
kor ismét Erdélyi György 
műsora következik, 2 órától 
a Vadölő című NDK-, 4-től 
pedig Az inkák kincse című 
olasz—NSZK—spanyol Ilim 
zár ja az indián napok prog-
ramsorozatát. 

A SAOLIN-TEMPLOM 
SZENT KÖNTÖSE című kí-
nai—hongkongi f i lmet vetí-
tik a Rákóczi utca 1. szám 
alatti Vasutas Művelődési 
Ház gyermekfoglalkozásán 
ma, szombaton délelőtt 10 
órai kezdettel. 

Több filmvetítés között is 
válogathatnak az érdeklő-
dők október 26-án, hétfőn: a 
SZÜZFORRAS című svéd 
fi lmet a Tisza Volán-fi lm-
klubban, a Kossuth Lajos 
sugárút 52. szám alatti Du-
gonics moziban, este fél 7-
töl vetítik, este 7-kor pedig 
a Vár utca 1. szám alatt i 

Huszti József-emlékülés a JDTE-n 

Délép-klubban videón két 
amerikai filmet, A STOP-
POS és az OTHELLO PA-
RANCSNOK című alkotáso-
kat tűzik műsorra. 

ARGENTÍNA, AZ EZÜST-
ORSZÁG — ezzel a címmel 
Gyimesiné Dudás Irén t a r t 
előadást október 26-án, hét-
főn este 6 órától a Juhász 
Gyula Művelődési Központ-
ban. 

Az ECRANUL NOSTRU, a 
szegedi tévéstúdió román 
nyelvű nemzetiségi műsora 
október 28-án, szerdán, 19 
óra 10 perckor jelentkezik: 
legközelebb a 2-es program-
ban. Az adás t október 31-
én, szombaton, 12 óra 55 
perckor az l -esen megis-
métlik. 

A Szegedi Nemzeti Szín-
h íz Kisszinházából Görgey 
Gábor Komámasszony, hol a 
stukker? című, kétrészes 
komédiá já t sugározza a te-
levízió 2-es programjának 
SZÍNHÁZI E S T E . . . című 
műsora, október 29-én, csü-
törtökön, 18 óra 45 perces 
kezdettel. 

Szeged is egyik helyszíne 
lesz a tévé l - e s programjá-
ban az október 30-án, 17 
óra 15 perckor kezdődő, 
PÉNTEK DÉLUTÁN című 
műsornak. 

Huszti József születésének 
századik évfordulója alkal-
mából felolvasóülést tar tot-
tak a József Attila Tudo-
mányegyetemen, csütörtö-
kön. Az egész napos ren-
dezvényt Szádeczky-Kardoss 
Samu egyetemi tanár nyitot-
ta meg. Bevezetőjében mél-
tatta a neves klasszika-filo-
lógus munkásságát és a sze-
gedi egyetemhez fűződő kap-
csolatait. Itteni munkálko-
dása idején készült Janus 
Pannonius monográfiája. A 
délelőtti ülésszakon Karácso-
nyi Béla a Horatiusnál fel-
lelhető inf initivus-problé-
mákról értekezett. Dér Te-
rézia pedig a görög és a la-
tin nyelv kihagyásos tömörí-
tő szerkezeti terminus tech-
nikusainak alakulását ele-
mezte az ókortól napjainkig. 
Maróti Egon a haltenyésztés 
kérdéseit vizsgálta Cassio-
dorus műveiben. Kristó 
Gyula eddig fel nem hasz-
nált adatok alapján Károly 
Róbert ismeretlen első fele-
ségéről lebbentette fel a fe-
ledés fátylát. Almási Tibor 

Rogerius Siralmas éneke da-
tálásának problémakörét 
taglalta, míg Petrovics Ist-
ván a forrásközlő tevékeny-
ség fokozott kutatói felelős-
ségére mutatot t rá a kunok 
keresztény hi tre térítésével 
kapcsolatos, ú jnak vélt ok-
levelek közlése kapcsán. 
Hajnóczi Gábor a budapesti 
Vitruvius-kézirat és a milá-
nói humanizmus összefüg-
géseivel foglalkozott. 

Az ülésszak további részé-
ben elsősorban a régi ma-
gyar irodalom és a latin fi-
lológia határterületein moz-
gó előadások hangzottak el. 
Ludovicus Tuberóval két 
előadó is foglalkozott; Sz. 
Galántai Erzsébet, a huma-
nista szerző „Kommentárok" 
című munká ja magyar vo-
natkozású részeinek stílusát 
elemezte, Blazovich László 
pedig ugyanezen munka 
a lapján Tubero magyarság-
képét vázolta fel, összevetve 
azt a korabeli történetírók 
magyarságképével. Balázs 
'Mihály ú j adatokkal gyara-
pította az erdélyi ant i t r ini-

tárius, Iaccíbus Palaeologus 
életrajzát, Tar Ibolya pedig 
Baranyai Decsi János ú jon-
nan előkerült orat ióját is-
mertette és elemezte. Hápor-
toni Forró Pálról szintén két 
előadás hangzott el; Monok 
István a későhumanista szer-
ző Curtius Rufus-forditása 
alapján egy alkotáspszicho-
lógiai att i tűddel, és ezen 
keresztül egy ú j f a j t a értel-
miségi csoport megjelenésé-
vel foglalkozott. Lázár Ist-
ván Forró Pál kiseposzát 
elemezte, és a műben ki-
mutatható Vergilius-remi-
niscentiákat ismertette. Szö-
rényi László Koptik Odó 
„Thalleis" című, a Mária-
völgy néven ismert zarán-
dokhely történetét elbeszélő 
kiseposzát választotta elő-
adása tárgyául. 

A gazdag tematikájú, im-
pozáns felolvasóülést Pirnát 
Antal, az Akadémia iroda-
lomtörténeti intézetének pro-
fesszora zárta, méltató sza-
vakkal. 

K. Z. 

Tirol 
Bemuta tkoz ik a 

Tisza 
Szállóban 
1987. o k t ó b e r 29-én 
14 órá tó l idegenforga lmi 
kiál l í tás , 

20 ó rá tó l m ű s o r o s 
vacsoraes t t iroli vendég-
művészekke l . 

É rdek lődn i : 

Alföld Tours , 

Szeged, Ba jcsy-Zs . u. 28. 

T e l e f o n : 12-070, 11-792. 


