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Serfőző Lajos 
1930-1994 

Fájdalmas veszteség érte a 
József Attila Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi 
Karát. 1994. április 30-án, 64 
éves korában váratlanul el-
hunyt dr. Serfőző Lajos pro-
fesszor, az Új- és Legújabb-
kori Magyar Történeti Tan-
szék tanára. 

Serfőző Lajos 1930. febru-
ár 21-én született Szolnokon. 
A Zilahy Lajos és a népi írók 
által kezdeményezett tehet-
ségmentés keretéhen 1942-
bcn vették fel a jászapáti 
gimnáziumba, ahol 1950-ben 
érettségizett. Egyetemi tanul-
mányait a Szegedi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettu-
dományi Karán végezte, s 
1954-ben történelem tanár-
szakos diplomát szerzett. 
1958-ban került a.Bölcsészet-
tudoniányi Kar Új- és Leg-
újahhkori Magyar Történeti 
Tanszékére, itt dolgozott ta-
nársegédi, adjunktusi, docen-
si beosztásban; 1978-tól mint 
egyetemi tanár. 1981-1993 
között mint tanszékvezető 
egyetemi tanár. Pályafutása 
során nemegyszer megje-
gyezte, hogy magát elsősor-
ban „tanárnak" tekinti. S 
valóban: több mint három és 
fél évtizeden át történelem-
tanárok generációit oktatta 
történelemre, mindenekelőtt 
Magyarország két világhábo-
rú közötti és a II. világháború 
vérzivataros éveinek törté-
netére. 

1970-1973 között az egye-
tem oktatási rektorhelyettcse, 
1980-84 között a kar dékán-
ja, egyetemi és kari tanácstag 
volt; emellett aktív közéleti 
tevékenységet is kifejtett. Ko-
rán felkeltették érdeklődését 
az általa oktatott korszak 

történeti kutatásának prob-
lémái. 1965-ben védte meg 
kandidátusi értekezését a 
„Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt a parlament-
ben 1922-1926" címmel, 
amely nyomtatásban az Aka-
démiai Kiadónál jelent meg. 
Történetírói érdeklődésének 
középpontjába ezután első-
sorban a választott szűkebb 
pátria, Szeged város és 
Csongrád megye történeté-
nek kutatása került. Serfőző 
Lajos szerkesztette a „Válo-
gatott dokumentumok 
Csongrád megye munkás-
mozgalmának történetéből 
1919-1944" c„ 1977-ben meg-
jelent kötetet; ő írta a beve-
zetést is. Az évek során a két 
világháború közti Magyar-
ország s a szegedi helytörté-
net országosan elismert törté-
netírója, krónikása lett; mun-
káit széles látókör, s a törté-
neti források tisztelete, gon-
dos számba vétele jellemezte. 

Mint a többkötetes „Sze-
ged története" monográfia 
munkaközösségének tagja, a 
népes szerzőgárda munkáját 
egybefogva szerkesztette meg 
a város történetének IV. köte-
tét, s ő írta meg a gondolat-
gazdag bevezető tanulmányt 
is. A kötet nyomdai munká-
latai befejeződtek, a könyv 
bemutatásra és olvasókra 
vár. A könyv premierjét 
azonban a szerkesztő. Serfőző 
Lajos már nem érte meg. 

Kollégái, tanítványai fáj-
dalommal búcsúznak a kie-
melkedő tanártól és tör-
ténésztől, emlékét megőrzik. 

A József Attila 
Tudományegyetem 
oktatói ós dolgozói 

Már tíz képeslappal is segíthetünk! 
A m i k o r a 7 éves cseh k i s lány , 

J i t k a . 1949-ben e lkü ld te r a j z á t az 
UNICEE-nek, aligha gondolta, hogy 
e r re még több mint 40 év múlva is 
emlékezni fog a világ. A kislány fest-
ményével szeretett volna köszönetet 
m o n d a n i m i n d a z é r t a seg í t ségér t , 
melyet a szervezet a háborút követően 
a gyerekeknek nyújtott. 

New Yorkban, az UNICEF 
központjában, Jitka rajzát képes-
lapra nyomtatták, (gy született 
meg az első UNICEF-üdvözlőlap. 
Az UNICEF képeslapjaiból ma 
már évente csaknem 160 millió 
darabot adnak el a világon. 

Az évtizedek során sok-sok ne-
ves művész munkájából készült 
UNICEF-lap. A festők, grafikusok 
műveik ingyenes felajánlásával tá-
mogatják a szervezetet. A szerve-
zet nemzetközi művészeti tanács-
adó bizottsága minden évben több 
száz felajánlott alkotásból válogat-
hat. A végső döntést azonban a 
Nemzeti Bizottságok éves értekez-
lete hozza, az ó feladatuk ugyanis 
a képeslapok értékesítése. 

A világ legnagyobb gyermek-
védelmi szervezete - a közhiede-
lemmel szemben - programjait 
nem az ENSZ költségvetéséből, 
hanem önkéntes hozzájárulásokból 
finanszírozza. Tevékenységének 
sikere tgy nagy mértékben függ a 
kormányok, vállalatok és magán-
személyek adományaitól, valamint 
a képeslapok és más termékek 
eladásából származó bevételektől. 

Az UNICEF több mint 100 
országban nyújt jelentős segítséget 
ahhoz, hogy a gyerekek egészsé-
gesen fejlődjenek. Ehhez megfele-
lően kell táplálkozniuk, tiszta 
ivóvízhez kell jutniuk, biztosítani 
kell számukra az orvosi ellátást és 
az alapfokú oktatást. Ezekben az 
országokban mindez elképzelhe-
tetlen lenne külső segítség nélkül. 

Képeslapok és más termékek 
eladásából finanszírozzák a szer-
vezet segély-, illetve fejlesztési 
programjainak több mint 10%-át. 
Egyedülálló hagyomány, hogy 
egy-egy képeslap árának 50%-át 
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Olaszország 
BIBIONE 
Last minute árak!!! 
május 21-2^-ig 
2-4-6 ágyas apartmanok 
2-3 főre 6 900 Ft/hét/ap. 
4-5 főre 11 500 Ft/hét/ap. 
6 főre 13 800 Ft/hét/ap. 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
A 3710-9311 01 és 06-os 

gyártási számú FSME immun 
in jekció ugyanis fokozot t 
reakciót okozott, tudtuk meg a 
felfüggesztett vakcinával kap-
csolatban dr. Németh Gizellá-
tól, a Csongrád Megyei Tiszti-
orvosi Szolgálat helyettes ve-
zetőjétől. Vas megyében, főleg 
gyermekeknél , magas lázat 
észleltek a fent említett védő-
oltás beadását követően. 
Csongrád megyében nem volt 
a vasihoz hasonló eset, ám en-
nek ellenére az orvosok és 
gyógyszerészek értesítést kap-
tak arról, hogy a jelzett vak-
cina nem adható ki a gyógy-
szertárból, és nem adható be 
páciensnek. 

Pi l lanatnyi lag tehát nem 
kapható az oltóanyag, de ha 
lenne, sem olcsó. Az ominó-
zus injekciót ez év januárjában 

Kullancs ellen 
nincs orvosság 
a 95 százalékos tb-támogatási 
körből az 50 százalékosba tet-
ték át, ami nem áremelést je-
lent, „csak" tb - támogatás 
csökkentést, aminek végered-
ménye a vásárló szempontjából 
édes mindegy, mert többet 
fizet érte, mint korábban. 

Egy injekció ára 635 forint. 
Az első adag beadása után egy 
hónap múlva a védőol tás 
megismétlendő. majd egy év 
múlva újra. Négytagú család 
esetében - ha mindannyian vé-
dekezni akarnak a kullancs-kór 
ellen - a teljes, három injek-

cióból álló „kúra" 7 ezer 820 
forintba kerül. 

S miután ennyi akadálya 
van - lásd mint fenn: tilalom 
és árak - a védőinjekcó felvé-
telének - , amit a kullancsok 
nem respektá lnak , a pánik 
további fokozódásának elke-
rülése érdekében szükséges el-
mondani: Csongrád megyében 
az elmúlt több mint 15 évben 
nem volt kullancscsfpés okozta 
agy velőgyulladás, sem Lyme-
kór, az idegbénulásos beteg-
ség. (Makra Ágnest sem itt a 
megyében csípte meg a kul-
lancs.) Inkább a bükkösökben 

létezik a kullancs ama fajtája, 
amelyik e két rettegett beteg-
séget okozza. 

A védekezés nem hatástalan 
módja a gazos, e lhanyagol t 
területek - amiből Szegeden 
akad bőven - rendbetétele, 
gaztalanítása. Az elhanyagolt-
ság j e l l e m z ő sok, magán-
kézben levő telekre éppúgy, 
mint az önkormányzat fennha-
tósága alá eső közterületekre. 
Akad bőven tennivaló, hiszen 
nem lenne hátrány legalább a 
városban lokalizálni a kul-
lancs-inváziót. 

Kalocsai Katalin 

P O L I T I K A I H I R D E T E S , P O L I T I K A I H I R D E T E S , P O L I T I K A I H I R D E T E S 

közvetlenül a gyermekprogra-
mokra fordítják. 10 képeslap árá-
ból például 60 gyerek kaphat tbc 
elleni védőoltást vagy 90 gyerek 
szedhet egy éven keresztül A-
vitamint, ami megakadályozza a 
hiányos táplálkozás miatt kiala-
kuló vakságot. És még hosszan so-
rolható lenne, hogy egy kevésből 
milyen sok mindenre is telik. 

Az UNICEF különböző termékei, a 
karácsonyi és születésnapi üdvözlő-
lapok, a levélpapírok, gyerekjátékok és 
naptárak Magyarországon is nép-
szerűek. A múlt évben csak képeslap-
ból mintegy 800 ezer darabot érté-
kesttett az UNICEF Magyar Nemzeti 
Bizottság. Az elmúlt évek során ezek 
között gyakran találkozhatunk magyar 
művészek alkotásaival is, hiszen pl. 
Reich Károly, Réber László, a szá-
zadelő naiv festőinek művei vagy a 
magyar múzeumokban található 
műalkotások a világ más tájain is 
népszerűségnek örvendenek. 

Az. eladott képeslapok és aján-
déktárgyak Magyarországon sem csak 
a megajándékozottaknak szerezhetnek 
örömet. Az UNICEF Magyar Nemzeti 
Bizottsága ezek bevételeiből több 
millió forintot fordíthatott az elmúlt 
évek folyamán hazai gyermekprog-
ramok támogatására. 

A bizottság Budapesten, a VI. ker. 
Csengery u. 33. sz. alatt olyan raktárt 
működtet, mely délelőttönként szí-
vesen látja az egyéni vásárlókat is. 
A nemrég megjelentetett tavaszi 
katalógust a következő elmen ren-
delhetik meg a vásárolni kívánok: 
1027 Budapest, Varsányi I. u. 
26-34. II. lh. 

Az ország döntött. 
Változást akar. 

F § 

Kuncze Gábor, 
az SZDSZ 

miniszterelnök-jelöltje 

Megtörtént. Az MDF kormányt leváltottuk. 
Örüljünk, hogy a demokrácia működik hazánkban. 

Hogy a gyűlölködés nem nyert teret nálunk. 
/ 

Most vegyünk egy mély lélegzetet. Es gondoljuk át 
nyugodtan, józanul, tisztán: hogyan tovább? 

SZDSZ 

Bízzunk magunkban 
és sikerülni fog 


