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In memóriám 
dr. Matkovics Béla 

A családtagok elvesz-
téséhez c s a k e g y igen 
közeli barát , pé ldakép, 
tanítómester e lvesztése 
miatti fájdalom fogható. 
Ezt érezhetik most azok, 
akik tisztelték, szerették 
és barátjuknak, kollégá-
juknak, tanítómesterük-
nek tekintették dr. Mat-
kovics Béla professzort, 
a J ó z s e f A t t i l a Tudo-
mányegyetem Biológiai 
Izotóp L a b o r a t ó r i u m á -
n a k n y u g a l m a z o t t ve-
zetőjét , a k i sú lyos be-
t e g s é g é v e l f o l y t a t o t t 
küzdelemben végül alul-
m a r a d v a , itt h a g y o t t 
bennünket. 

Lehetet len vá l l a l kozás 
lenne egy több mint hetve-
néves igen s ikeres életút 
fontosabb állomásait röviden 
végigsorolni, főként akkor, 
ha valaki olyan gazdag utat 
járt be, mint Ő. Már a kezde-
tek is különlegesek voltak, 
hiszen orvosi diplomája mel1 

lé vegyész diplomát is szer-
zett, s azóta megszakítás nél-
kül folytatta gyógyító, kuta-
tó és oktató munkáját. Gyó-
gyí tó , m ive l az egyetem 
üzemorvosaként bármikor 
kész volt segítségnyújtásra. 
Kutatói nagyságát, nemzet-
közi elismertségét a közel 
háromszáz tudományos köz-
lemény, negyven könyv és 
könyvfejezet, és szinte meg-
számlálhatatlan előadás, va-
lamint tudományos társasági 
tagságai jelzik. Nemcsak az 
egyetemről a hosszú évek 
alatt kirajzott egyetemisták, 
hanem egy egész ország te-
kintette tanítójának, ha az 
oxigén káros hatásával fog-
lalkozó kutatások szóba ke-
rültek. Számba kellene venni 
kitüntetéseit, amikkel mun-
káját több alkalommal elis-
merték, kandidátusi és dok-
tori fokozatának, habilitált 

doktori oklevelének időpont-
ját, de mindezek a száraz té-
nyek nem tükröznék kel-
lőképpen Matkovics Tanár 
Úr személyiségét. Szándéko-
san használtam a Tanár Úr 
megnevezést a professzor 
helyett, hiszen húsz évvel 
azután, hogy megérdemelte 
volna, megkapva ezt a ran-
got, Ő továbbra is Tanár Úr 
maradt mindannyiunk szá-
mára, csupa nagybetűvel . 
Személyiségének varázsa, a 
segítőkészség ál landó és 
szinte kézzel fogható jelen-
léte jobban jellemezte min-
den elismerésnél, rangnál. 
Közvetlen és barátságos lé-
nye volt az - hallatlan tudása 
és tájékozottsága mellett 
ami mágnesként vonzotta 
köré az embereket. Szegé-
nyebb lesz a könyvtár a leg-
szorgalmasabb törzstagjával, 
hiszen minden napot ott kez-
dett, hogy ismereteit tovább 
gyarapítsa, s rendezze egy 
olyan gazdag tudományos 
gyűjteménybe, ami külön 
könyvtárat érdemelne és amit 
még évtizedekig fognak hasz-
nálni azok a szerencsések, 
akik hozzájuthatnak. Még egy 
héttel eltávozása előtt, a be-
tegágyon is kutatási területé-
nek legújabb kiadványait ol-
vastatta fel magának. 

Drága Tanár Ú r , drága 
Béla! Elvesztésed miatt fáj-
dalmunkban vigaszunk nem 
lehet más, mint igyekezni 
méltóan folytatni a megkez-
dett munkádat, és bizakodni 
abban, hogy mi is kiérde-
meljük azt a helyet, ahová 
kerültél, és tudni, hogy ott 
fogsz várni bennünket egy 
pohár bor mellett, hogy foly-
tasd a tanításunkat. Nyugodj 
békében. 

A Józse f A t t i l a Tudo-
mányegyetem dr. Matkovics 
Béla professzort saját halott-
jának tekinti. 

A munkatársak 

• Ámokfutam a gokartpályán 

Félóron a hét végén 

Magyarország leghosszabb fedett gokartpályáját 
próbálhatják ki a versenyzők. 

(Fotó: Miskolczi Róbert) 

• Munkatársunktól 
A hazai popzene kiváló-

ságaival mérkőzhetnek meg 
csütörtökön azok, akik dél-
után négy órától felkeresik a 
szegedi gokartpályát (Mars 
tér C pavilon). A Shygys és 
az Amokfutók együttes tag-
j a i v a l együtt szá l lhatnak 
r ingbe az é rdek lődők . A 
legjobbak egy-egy dedikált 
CD-t kapnak ajándékba. A 
két zenekar a futamok után 
koncertet ad a pálya melletti 
Sing Sing diszkóban. A go-
kartpálya péntektől vasárna-

pig, 16 órától éjfél ig ismét 
különleges eseménnyel vár-
j a az érdeklődőket. Ekkor 
rendezik meg az I. Szegedi 
Gokartozó Kupát. A legjobb 
időt futó versenyzők egy-
egy értékes kupával térhet-
nek haza. A többieknek sem 
kell elkeseredni, mert köz-
tük d i szkó-be lépőket és 
egyéb meglepetéseket osz-
tanak szét a versenyek vé-
gén. 

A fenti napokon pedig 
mindenki féláron ülhet a go-
kartok volánja mögé. 

több pontos 

zarorzo 
A SOFA bejárati ajtók mindegyike 
többpontos biztonsági zárral készül. 
Erős vasalatuk, lágybevonatos hőszi-
getelő üvegezésük, minden korszerű el-
várásnak megfelel. 

• Biztonságosak, 
• hőszigetelésük tökéletes, 
• hangszigetelésük kitűnő, 
• vízállóképességük kiváló, 
• könnyen kezelhetőek. 

És ami még az időtállóan szép faszer-
kezettel jár: a garancia és a szakszerű 
szolgáltatás, a gazdag szín és formai 
választék. 

... éljen a minőséggel! 

Kérem, küldjenek címemre részletesebb információt. 

Név:. 

15. 

Cím 

Tel: 

magánvásárló • kivitelező • 

SOFA Rt. 
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Kiriük 
nyomtatott 

betűvel 
kitölteni! 

Tízéves a Deák 
• Munkatársunktól 

Fennállásának tizedik év-
fordulóját ünnepli október 
22-e és 3l-e között a szege-
di Deák Ferenc Gimnázium. 
A jubi leumi programsoro-
zatot ma 19 órakor Öreg-
diák-bál nyitja, amit az is-
kola színháztermében ren-
deznek. A bálra jegyek a 
helyszínen, az érettségi bi-
zonyítvány felmutatásával 
válthatók. 

Október 26-án, hétfőn 15 
órakor rendezik a jubileumi 
hét és a képzőművészeti ki-
állítás megnyitóját. Október 
27-én, kedden 14 órától 
egész napos sportprogram-
mal, szerdán 16 órától szín-
padi előadásokkal, csütörtö-
kön 16 órától pedig megyei 
angol, német és francia for-
dítóversennyel várják az ér-
deklődőket. 

Október 30-án, pénteken 
11 órakor bemutatkozik az 
iskola, köszönti meghívott 
vendégeit, 13.30-tól a vidé-
ki és külföldi vendégek ré-
szére városnézést szervez-
nek, 16 órakor pedig törté-
neti visszaemlékezés kez-
dődik „Szilánkok a Deák 10 
évéből" címmel. 20 órától a 
Black Comedy című angol 
színdarabot mutat ják be. 
Október 31-én, szombaton 
10 órakor kezdődik az isko-
la által szervezett országos 
ké t tannye lvű veté lkedő, 
melynek témája az angol-
szász Film lesz (eredmény-
hirdetés: 17 órakor). 11 órá-
tól Ópusztaszeri kirándulás-
ra indulnak a jelentkezők, 
ma jd 18 órakor a Deák 
Gimnázium és a darmstadti 
Eleonora Schule kórusa ad 
közös koncertet. 

Guruló árucikkek 
• Munkatársunktól 

Tegnap tartotta éves érte-
kezletét a M Á V Rt. Szegedi 
Területi Igazgatósága. A fó-
rumon a vasút vezetése a 
legnagyobb fuvaroztató cé-
gek képviselőivel találko-
zott, s megbeszélték az 
1998-as év közös eredmé-
nyeit. 

Szabó Gyula, a M Á V Rt. 
Területi Igazgatóságának ve-
zetője szerint nem rossz évet 
zár az idén a magyar vasút. 
Igaz, hogy a belföldi áru-
szállítás kis mértékben csök-
kent, de egyre több szerel-
vény visz külföldre árut. Az 
idén beindítják az ötödik pár 
RO-LA szerelvényt is, ezzel 
talán elérik az ötvenezredik 
kezelt kamiont, mely K i s -
kundorozsmától „utazik" va-
súton az ausztriai Welsig. 

A M Á V a magyar „áru-

szállítási torta" közel egy-
harmad részét mondhatja 
magáénak - hangzott el Bo-
bál István, a M Á V Rt. vezér-
igazgatóságának áruforgal-
mazási szakigazgatójának 
tájékoztatójában. A vasút 
hármas tarifarendszer szerint 
állapítja meg az árait. A leg-
kevesebbet a belföldi áru-
mozgatásért kérnek, ezt kö-
veti az export-import, a leg-
többe pedig a tranzit szállí-
tás kerül. 

Ez t a hármas rendszert 
azonban Magyarország EU-
csat lakozásá ig meg ke l l 
szüntetni, mert a tagállamok 
egységes tarifát használnak. 
A magyar vasút szeretné 
bővíteni a partnerei számát, 
ezért fejleszti a kocsiparkját, 
az információs hálózatát és 
kiépíti az áruvédelmi rend-
szerét. 

Lebukott betörök 

• Munkatársunktól 
Lopás, sikkasztás és jármű 

önkényes elvétele miatt kez-
deményeztek büntetőeljárást 
négy férfi ellen, akik elősze-
retettel károsították meg 
ugyanazt a röszkei férfit. A 
21 éves Cs . József és a 31 
éves Z . Rudol f , egyaránt 
röszkei lakosok, még augusz-
tus 28-án betörtek egy Szántó 
Kovács János utcai lakásba, 
ahonnan műszaki cikkeket 
loptak el 230 ezer forint érté-
ben. Cs . József másnap 
visszatért helyszínre, ekkor 
azonban a 32 éves U. Gyula 
és a 27 éves K . Róbert kísér-
te el. Most nem az ajtót rúg-
ták be, hanem a rácsot feszí-
tették le, s a maradék műsza-
ki cikkeket tulajdonították el 
250 ezer forint értékben. Ez 
idő tájt történt, hogy Cs. Jó-
zsef segített egy anyakoca és 
tíz malac megvásárlásában. 
A dolog szépséghibája, hogy 
az állatokat nem akarta elad-
ni az a férfi, akit a fentiekben 
említett bűncselekmények 
során társai kíséretében már 
megkárosított Cs. József. A 
disznók adásvételében segít-
kezett Z . Rudol f , 31 éves 
szegedi lakos. Az okozott kár 
ez esetben 58 ezer forint. A 
korábbiakban többször meg-
károsított férfit még egy sére-
lem érte: Cs. József és Z. Ru-
dolf ellopták Toyotájának 
kulcsát, majd az autót is el-
vitték, de egy kilométer meg-
tétele után otthagyták az au-
tót. Cs. József rovásán még 
egy bűncselekmény szerepel 
a rendőrségi felsorolásban: 
október 10-én egy tanyáról 
ellopott egy IFA-t, ittasan ki-
döntött egy lámpaoszlopot, 
majd otthagyta a gépkocsit és 
távozott. Z. Rudolfot és Cs. 
Józsefet őrizetbe vették, U. 
Gyu la és K . Róbert pedig 
szabadlábon védekezhet. 

Közéleti 
Kávéház 

• Munkatársunktól 
Pénteken 18 órától a Ro-

yal Szállóban a Közéleti Ká-
véház rendezvénysorozatá-
nak vendégei a Nyugdí jas 
Pedagógusok Klubja , vala-
mint a Radnóti Miklós gim-
názium tanulói. A „Szeged 
felől tiszta szívvel, tiszta for-
rásból" c ímű est műsorve-
zetői: Kocsis István, Pálvöl-
gyi Imre és Varga Nóra. 

Rotact-matiné 
• Munkatársunktól 

A világszerte ismert Ro-
tary mozgalom ifjúsági szer-
vezete a Rotact is emberba-
ráti, szociális tevékenység-
gel kívánja segíteni a rászo-
rultakat. A Rotact szegedi 
csoportja október 25-én, va-
sárnap délelőtt 10 órakor a 
Forrás Szá l lóban matinét 
rendez, amelyre az általános 
iskolás gyerekeket, a nevelő-
otthonos diákokat. A rendez-
vény részvevőit t ízóraival 
látják vendégül, illetve fil-
met vetítenek a találkozón. 

i r Dáridó n 

• Munkatársunktól 
Szegedre látogat október 

27-én a T V 2 népszerű szóra-
koztató műsorának, a Dári-
dónak a stábja. Az újszegedi 
Sportcsarnokban 19.30-kor 
fellép Szandi, Pataki Attila 
és Zámbó Jimmy. A z est 
házigazdája Lagzi Lajcsi. Je-
gyek a sportcsarnokban 
munkanapokon 8 és 17 óra 
között az I . emelet 113-as 
irodában kaphatók. Bővebb 
információ a 62/436-386-os 
telefonszámon kérhető. 


