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KISMAMA-KLUB a Vértói 
u. 3. szám alatti idősek klubjá-
ban: 10 órától a beszélgetés té-
mája a szülés módozatai. 

TANÁCSADÁSOK: 13-tól 
18 óráig polgári katonai szolgá-
lattal kapcsolatos-, 14.30-16.30 
óráig pszichológiai és életveze-
tési tanácsadás az Ifjúsági Iro-
dában; 14.30-tól 16.30-ig gra-
fológiai-, 15 és 17 óra között 
életmód tanácsadás a Berzsenyi 
u. 3. szám alatti Mandala-klub-
ban. 

FILMES ÖNKÉPZŐKÖR a 
Somogyi-könyvtár első emeleti 
zeneszobájában, 16.30-kor: 
Nárcisz és Psyché 1 -2. 

FOLTVARRÓ BEMUTA-
TÓ: a Totem Alkotóműhely 
kézműveseinek, valamint Bez-
dán Katalin és Bezdán Tamara 
mese illusztrációinak kiállítása 
délután 5 órakor nyílik a Somo-
gyi-könyvtár Kálvária téri fiók-
könyvtárában. 

A JATE-KLUBBAN 18 órá-
tól filmklub, Sólyom András: 
Érzések iskolája, szintén 18-tól 
fotóklub; 21-től a Nyers együt-
tes lemezbemutató koncertje. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 17 
órától természetbúvár-klub; In-
diai fények és árnyak címmel 
dr. Somogyi Károlyné fotóri-
porter tart előadást; 19 órától a 
Ghymes együttes lemezbemu-
tató koncertje. 

BACH-HANGVERSENY a 
Bartók Béla Művelődési Köz-
pontban, este 7 órakor. Közre-
működik Bamácz Erzsébet (he-
gedű), Szászvári Sándor (gor-
donka), Cs. Nagy Ildikó (zon-
gora). 

A SZOTE-KLUBBAN 19 
órától klinikák közti vetélkedő 
második elődöntője; 22-től re-
peta party. Házigazda: Dj. 
Öcsi. 

HOLNAP 

A SZÁZSZORSZÉP 
GYERMEKHÁZBAN 10 órá-
tól baba-mama-klub. 

A TANSZER- ÉS TA-
NESZKÖZBEMUTATÓ té-
mája óvodai nevelés, kiállítás 
11 és 16 óra között. 

A GYERMEKKARÁ-
CSONY '98 szegedi selejte-
zője 14 órakor lesz a Felsővá-
rosi Általános Iskola torna-
csarnokában. 

A DESZKI KÖNYVTÁR-
BAN 13 órakor A népmesék 
és a csillagok címmel Ménesi 
Lajosné tart előadást könyvtá-
rosoknak. 

A JGYMK NYUGDÍ-
JASKLUBJÁBAN 16 órától 
Tiszavirág népdalkör, bemu-
tatkozik: Rókus városrész 
képviselője; 18 órától a Biblia 
legszebb történetei - Reisin-
ger János előadássorozata. 

AZ ALKOTÓHÁZ-
BAN (Árboc u. 1-3.) : 
ma, 16 órától bőrműves-, 
16.30-tól fazekas szak-
kör gyermekeknek: hol-
nap, 15 órától hímző-, 
15.30-tól fazekas- (fel-
nőtt), 16-tól kosárfonó 
szakkör. 

„Vonzások és 
választások" 

• Munkatársunktól 
„Vonzások és választá-

sok" címmel rendezik meg 
Rózsa János költői estjét no-
vember 17-én 19 órakor a 
Szent Imre Katolikus Ifjúsá-
gi Klubban. Az est házigaz-
dája Kiss Ernő, közreműkö-
dik: Tatár Attiláné és Tegzes 
Miklós. 

• Lesz-e számítógép-múzeum Szegeden? 

Raktár a régi laktanyában 
^tm i r 

Muszka Dániel szeretné, ha Szegeden maradhatna a különleges gyűjtemény. (Fotó: Karnok Csaba) 

Tegyük a szivünkre a 
kezünket, ha idegeneket 
kalauzolunk Szegeden, 
akkor hány nevezetessé-
get és különlegességet tu-
dunk nekik megmutatni? 
Nem túl sokat. Ha pedig 
múzeumokra kerül a sor, 
akkor tényleg sokat kell 
tömi a fejünket, hogy iga-
zán különleges dologgal 
rukkoljunk elö. Ha az ide-
gen nyitott a technikai ér-
dekességekre, minden bi-
zonnyal szívesen megnéz-
ne egy számítástechnikai 
múzeumot. 

Az országban, sőt Európá-
ban egyedülálló gyűjtemény-
nyel büszkélkedhetne váro-
sunk, azonban a különleges gé-
pek mind a mai napig egy rak-
tárban porosodnak. Csekély 
öröm, hogy a napokban né-
hány gép átköltözhetett egy 
olyan helyiségbe, ahová már 
nem csorog be az eső. 

Filmet lehetne forgatni itt, 
villan be, amikor átvágunk az 

egykori laktanya udvarán. 
Néhány épületet már rendbe 
rakott a tanárképző főiskola, 
ám a hátsó traktus még le van 
zárva. A betont áttörte a mé-
teres gaz, a harckocsiszln 
melletti több emeletes épület-
ről nem tudjuk eldönteni, fél-
behagyott építkezés, vagy 
tűzvész végeredménye. A tor-
nacsarnok mellett megtalál-
juk a keresett helyet. Egykor 
honvédségi ruharaktár volt, 
most az egyetemi könyvtár 
kapta meg, itt őrizhetik a 
könyveket, amíg felépül az 
Ady téren az új könyvtár. A 
tágas helyiségek közül egy 
kisebb jutott a leendő infor-
matikatörténeti múzeumnak. 
Bár a terem nem nagyobb, 
mint egy panellakás teljes 
alapterülete, Muszka Dániel 
mégis örült, amikor átvehette 
a kulcsot Rácz Béla rektorhe-
lyettéstől: 

- Az algyői barakk után 
végre normális helyre kerül-
hetnek a számítógépek, el-
kezdhetjük a munkát, a tisztí-

tást és a rendbe rakást - mu-
tatja, miközben a hatalmas 
„szekrényekkel" telezsúfolt 
terembe lépünk. 

Mosógépnyi méretű win-
chesterek, katonásan sorakozó 
elektroncsövek, a Minszk 22 
nyomtatója pedig cipősszek-
rényre emlékeztet és több 
mint három mázsát nyom. 
Működőképes, tudjuk meg, 
úgy szól, mint egy cséplőgép, 
de 80 sort tud percenként. 
Ámulunk az Ural-2-n, a szek-
rények végig émek a fal mel-
lett - a világon már csak ez az 
egyetlen példány létezik belő-
le. Minden géphez történetek 
sora tartozik, miközben hall-
gatjuk őket, elábrándozunk 
azon, milyen érdekes lenne 
megnézni működés közben 
ezeket a mamutokat... 

A teremben amúgy a teljes 
gyűjtemény töredéke kapott 
helyett, de már ez is nagy 
eredmény a korábbi állapo-
tokhoz képest, hiszen eddig 
meglehetősen mostoha sors 
jutott osztályrészül az Euró-

pa-hírű számítástechnikai 
gyűjteménynek: 

- Sokan sok helyről meg-
ígérték, hogy segítenek, több 
városba is hívtak már, hogy 
teljes épületet adnak, fűtenek, 
világítanak. Legutóbb a fővá-
ros jelentkezett, Demszky Gá-
bornak jutott fülébe a hír. De 
én Szegeden születtem, nem 
akarom elvinni innen a gyűj-
teményt - ragaszkodik Musz-
ka Dániel szeretett városához. 
- Igaz, Szegeden mindössze 
két embernek a nevét tudom 
megemlíteni, akik nemcsak 
szavakkal, hanem valóban tet-
tekkel és pénzzel segítettek. 
Sokat köszönhetek Lednitzky 
Péternek, a Déltáv vezérigaz-
gatójának és Rácz Bélának, a 
JATE rektorhelyettesének. 
Megmondom őszintén azon-
ban, hogy kezdek belefáradni 
a küzdelembe, ha egy év múl-
va sem lesz előrelépés a mú-
zeum ügyében, akkor engedni 
fogok az unszolásnak, más 
városok hívó szavának. 

Takács Viktor 

• Munkatársunktól 
A Magyar Honvédség a 

katonai pálya iránt érdeklő-
dő f ia ta lok j e l en tkezésé t 
várja. Az általános iskolát 
végzett fiúk továbbtanul-
hatnak az egri Lenkei János 
Honvéd K ö z é p i s k o l á b a n 
vagy a győri Béri Balogh 
Ádám Honvéd Középisko-
lában. Azok a fiúk jelent-
kezhetnek, akik még nem 
töltötték be a 17. életévü-
ket, magyar állampolgárok 
és egészségileg alkalmasak. 

A középiskolát végzett 

Felvételi, 
katonai iskolákba 

fiatalok tiszthelyettesi szak-
képzésre jelentkezhetnek a 
Budapest i Katonai Szak-
k é p z ő I s k o l á b a , ahol a 
fegyver-, lokátor-, híradó-
és rakétaműszerész szakok 
közül választhatnak. 

Ezenkívül a Szentendrei 
Katonai Szakképző Iskolá-
ban vagy a Szolnoki Kato-

nai Középiskolában is vár-
ják őket. 

A felsőoktatási intézmé-
nyekbe felvételiző fiatalok is 
választhatják a katonai pá-
lyát. Őket a Zrínyi Miklós 
Nemze tvéde lmi Egyetem 
Haditudományi Kara (Szen-
tendre), illetve a Vezetés és 
Szervezéstudományi Kara 

(Budapest) vagy a Bolyai Já-
nos Katonai Műszaki Főis-
kola (Budapest) várja. Bün-
tetlen előéletű, 18 és 23 év 
közötti magyar állampolgá-
rok jelentkezhetnek a fenti 
három intézménybe. 

Az iskolákról és a felvéte-
li feltételekről bővebb infor-
mációt a Csongrád Megyei 
Hadkiegészítő Parancsokság 
Humánszolgálati alosztályán 
(Szeged, Hattyas sor 6-10., 
tel.: 62/426-263) kérhetnek 
az érdeklődők munkanapo-
kon 8 és 15 óra között. 

napló 

HOLNAP 

DR. T Í M Á R N É HOR-
V Á T H M A G D O L N A , a 
25-ös választókerület (Tá-
pé) képviselője fogadóórát 
tart 13-tól 17 óráig a tápéi 
ügyfélszolgálaton (Honfog-
lalás u. 79.). 

JOGSEGÉLYSZOLGÁ-
L A T I F O G A D Ó Ó R Á T 
tart az MSZOSZ Csongrád 
Megyei Képviselete (Sze-
g e d , K á l v á r i a sg t . 14.) 
14-16 óráig az M S Z O S Z 
tagjai részére . Dr. Hajdú 
Is tván ad f e lv i l ágos í t á s t 
munkav i szonyban lévők, 
pályakezdők és nyugdí ja-
sok részére. A szakszerve-

zeti tagságot hitelt érdem-
lően (pl. tagkönyv) igazol-
ni kell! 

DR. BÁLINT JÁNOS, a 
szocialista párt jogtanácso-
sa 15 és 16 óra között in-
gyenes jogi tanácsadást tart 
Szegeden, a Szilágyi u. 2. 
II. em. 204-es szobában. 

A M U N K Á S P Á R T új -
szegedi alapszervezete 17 
ó r a k o r t a g g y ű l é s t tar t a 
Munkás Művelődés i Ott-
honban (Fő fasor 9.). 

GILA FERENC, a 24-es 
választókerület (Baktó, Pe-
tőfitelep) képviselője fog-
adóórát tart 17 órától a Li-
dicei Téri Általános Iskolá-
ban. 

m tőzsde 

Hétfői emelkedés 
• Budapest (MTI) 

A Budapesti Értéktőzsde 
hivatalos indexe, a BUX 
5736,64 ponton fejezte be 
hétfőn a kereskedést , ami 
104,55 ponttal , azaz 1,86 
százalékkal magasabb pénte-
ki záróértékénél. 

A vezető részvények kö-
zül egyedül a 8300 forintig 
gyengülő Richter veszttett 
2,6 százalékot értékéből. Az 
5265 forintig erősödő Mol el-
lenben 5,1 százalékkal , a 
3035 forintig emelkedő TVK 
4,5 százalékkal, a 8550 forin-
tig jutó OTP 3 százalékkal, 
az 1207 forinton záró Matáv 

miről írt a DM? 

é 75 éve 
Magyar Érdemkereszt 

Horthy Miklós Magyar-
ország kormányzója Beth-
len István gróf miniszterel-
nöknek a Magyar Királyi 
Minisztérium nevében tett 
előterjesztésére még 1922 
évi június hó tizennegyedik 
napján kelt elhatározásában 
indíttatva érzi magát arra, 
hogy a haza szolgálatában 

é 50 éve 

szerzett érdemek látható 
elismeréséül Magyar Ér-
demkeresztet és Érdemren-
det alapítson. A kormányzó 
a miniszterelnökhöz ez al-
kalommal intézett kéziratá-
ban jóváhagyta az érdem-
keresztnek és érdemrend-
nek bemutatott alapszabá-
lyait. (1923) 

A felszabadult egyetem 
A felszabadulás utáni fogva segítette a tudomány 

szegedi új egyetem megnyi-
tásának negyedik évforduló-
ját ünnepelték az Ady téri 
egyetemen. A rektor emlé-
kezett meg azokról a nehéz-
ségekről, amelyeket a 
Horthy rendszer oktalan ve-
zetői az új egyetemre hagy-
tak. Kiemelte azt a jóindula-
tot, amellyel a szovjet város-
parancsnokság kezdettől 

ügyeit és közvetlenül a vá-
ros felszabadítása után az 
egyetem megnyitását. Fel-
hívta az egyetemi ifjúság fi-
gyelmét arra, hogy az elért 
eredményeket ne csupán a jó 
ifjúsági munkának tudják 
be, hanem elsősorban a ma-
gyar demokrácia életében 
bekövetkezett változásoknak 
köszönjék. (1948) 

• 25 éve 
Az évszázad üstököse 

Évszázadokkal ezelőtt 
babonás hiedelmek azt hir-
dették, hogy az üstökösök 
az ég olyan vándorai, me-
lyek szabályos időközök-
ben tűnnek fel, mint a há-
borúk, járványok, tűzvé-
szek hírnökei. Ma már tud-
juk, hogy az üstökösök is 
éppúgy, mint a többi égi-
testek az ég mechanika tör-
vényei szerint mozognak, 
pályájuk előre meghatároz-

ható, és megje lenésük 
nincs kapcsolatban termé-
szeti és társadalmi kataszt-
rófákkal. Ez év márciusá-
ban felfedeztek egy új üs-
tököst. Csillagászati szá-
mítások szerint az égitest 
1973. december végére 
megközelíti a Napot, és a 
Földhöz is közel lévén fel-
tűnően szép látványt nyújt 
majd. 

(1973) 

A Délmagyarország 
az Interneten 

Címünk: http://www.delmagyar.szeged.hu 

Leonida-csillaghullás 
• Munkatársunktól 

A Leonidák nevű meteorá-
ramlatnak köszönhetően lát-
ványos cs i l laghul lás lesz 
megfigyelhető november 17-
éről 18-ára virradó éjszaka 
éjfél körül. A meteorhullást 
legjobban Kfna északkeletei 
részéből lehet megfigyelni, 
Magyarországról csupán az 
aktivitás lecsengő szakaszát 
láthatjuk majd. 

A Naprendszerben kerin-
gő meteorrajok többsége egy 
üstökös széttdarabolódásá-
nak következtében jött létre. 
Ha a Föld - keringése során 
- találkozik egy-egy ilyen 
törmelékfelhővel, a meteor-
raj részecskéi nagy sebesség-
gel a földi légkörbe ütközve 
fe l izzanak , és lá tványos 
f ény j e l enség k ísére tében 
szétporladnak, megsemmi-
sülnek. A november 17-én 
éjszaka földközelbe érkező 
Leonidák szülőüstököse je-

lenleg is a Nap körül kering, 
a belőle származó meteorfel-
hő még alig szóródott szét a 
világűrben, vagyis igen nagy 
sűrűségű. így szerencsés 
esetben percenként több 
hosszú, gyors, főként hal-
vány meteor-fénycsíkot pil-
lanthatunk meg a csillagok 
között, de fényes, maradandó 
nyomot hagyó tűzgömbök is 
feltűnhetnek. Magyarország-
ról nézve a Leonidák 10.30-
kor tűnik fel a keleti égbol-
ton, a meteorok keleti irány-
ból szántják majd végig az 
égboltot. Az éjszaka előreha-
ladtával a láthatósági viszo-
nyok javulnak, de a látott 
meteorok száma fokozatosan 
csökken. A hullócsillagok 
többsége halvány lesz, így 
mindenképpen valamilyen 
sötét, zavaró fényektől, köz-
világítástól mentes szabad 
kilátású teret érdemes vá-
lasztani a megfigyelésre. 

pedig 1,6 százalékkal drá-
gult. 

A határidős indexpiacon 
eltérő mértékben emelkedtek 
a jegyzések. Míg az 5800,5 
pontig jutó idei decemberi 
termin csak 84,5 ponttal, ad-
dig a 6730 pontig erősödő jö-
vő decemberi határidő 165 
ponttal jutott feljebb. 

A kárpótlási jegy piacán 
már a második kötés után 
egész napra felfüggesztették 
a kereskedést, mert e sajátos 
értékpapír árfolyama 595 fo-
rintig szárnyalt, ami 135 fo-
rinttal, azaz 29,3 százalékkal 
magasabb pénteki záróáránál. 

Quaestor Bus iness Travel Szegedi Iroda 
6720 Szeged, Deák F. u. 34. 

w « Tel./fax: 62-424-565, 
62-424-564, 62-424-563 

IKIM: 1294/95 
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Hogy repülőjegye kedvezményes legyen, 
utazzon velünk. 

Repülőjegyek 5 kontinens több mint 1000 városába! 
Amszterdam 
Athén 
Koppenhága 
Stockholm 

33 000 Ft 
34 800 Ft 
31 350 Ft 
34 200 Ft 

London 
New York 
Los Angeles 
Sydney 

Szilveszter Máltán 5 éj, *** hotel 
Teneriffe *** szálloda, félpanzióval 
Sri Lanka-i szilveszter 

39 700 Ft 
66 800 Ft 

107 800 Ft 
161 000 Ft 
73 000 Ft 

112 900 Ft 
302 400 Ft 

http://www.delmagyar.szeged.hu

