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MA 
FÓNIÁSZ TELEFON-

KÁRTYA-KLUB (Tisza L. 
krt. 14.) délelőtt 9 és 12 óra 
között. 

A MÓRA FERENC MÚ-
ZEUMBAN 10 órától mú-
zeumi matiné gyermekeknek. 
Kiállításkészülődés. A foglal-
kozást dr. Szűcsné Kopasz 
Kinga és Rácz Ildikó vezeti. 

Az emlékkiállítás Futásfal-
vi Márton Piroska festő-
művész műveiből megtekint-
hető május 9-éig. 

A FELSŐVÁROSI 
TEMPLOMBAN (Munkácsy 
u.) 18 órakor: az Effata Egy-
üttes lemezbemutató koncert-
je-

A BARTÓK BÉLA 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT-
BAN 19 órakor „Szegedi sza-
lon". A Vörösmarty utcától a 
Vörösmarty utcáig. Vendég: 
Kulka János színművész. 
Házigazda: Wodala János. 

A VÁROS ROCK-KLUB-
BAN 19 órától Free Vol. 

A JATE-KLUBBAN 22 
órakor mi-csoda buli. A 
nagyteremben: Best of JATE-
klub. Házigazda: Mátrai Ró-
bert. A kisteremben: Dj. Ká-
poszta. 

A SZOTE-KLUBBAN 22 
órakor szabad szombat party. 
Házigazda: Dj. Öcsi. 

A REGHOSBEN: Szom-
bat Esti Láz. Dj.: McRec'c-
vel. 

VASÁRNAP 
A BARTÓK BÉLA 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT-
BAN, 19 órakor, „Szegedi 
szalon". A Vörösmarty utcá-
tól a Vörösmarty utcáig. Ven-
dég: Kulka János szín-
művész. Házigazda: Wodala 
János. 

A SZÁZSZORSZÉP 
GYERMEKHÁZBAN (Kál-
vin tér 6.) 10.30 órakor, csa-
ládi színház, a kecskeméti 
Kabát Színház vendégjátéka. 

AZ ALAGÚT SÖRÖZŐ-
BEN nosztalgia ötórai tea a 
Koktél duóval 5 órától. 

A JATE-KLUBBAN 17 
órakor nem csak boogie! -
ötórai tea. A boogien kívül 
más társastáncok alapjainak-
figuráinak elsajátítását neves 
tánctanárok segttik. A tanítás 
és a gyakorlás egy időben, 
külön teremben lesz. Ház-
igazda: Kalapos József. 

A DÓMBAN 18 órakor, 
Bárdos Lajos emlékmise, 
közreműködik a szegedi Dóm 
énekkara és a Szegedi Bárdos 
Lajos Vegyes Kar és Leány-
kar. Vezényel: Vatjasi Gyula. 

A RÉGI ZSINAGÓGÁ-
BAN (Hajnóczy u. 12.) 20.30 
órakor Fábri Géza (koboz) és 
Szokolay „Dongó" Balázs 
(duda, szaxofon, kaval) nép-
zenei estje. 

HÉTFŐN 
A STEFÁNIA GALÉRIÁ-

BAN (Sajtóház, Stefánia 10.) 
Bakacsi Lajos új alkotásaiból 
összeállított kamarakiállítása 
Ásotthalmi impressziók cím-
mel látható május 25-éig na-
ponta 10-tól 22 óráig. 

A FEHÉR GYŰRŰ Köz-
hasznú Egyesület bűncselek-
mény sértettjeinek 10 és 12 
óra között ingyenes jogi taná-
csot, felvilágosítást ad az 
Eszperantó utca 3-5. szám 
alatti irodaházában. 

AZ ALKOTÓHÁZ-
BAN (Árboc u. 1-3.) 
hétfőn 14 órától gyé-
kényszövő és fafaragó 
szakkör. 

• Ötven év után ismét látható lesz 

Egy falfestmény ébredése 
• 75 éve 

A Magyar Nemzet i Bank 
A Magyar Nemzeti 

Bank devizapolitikája a 
koronára fog felépülni. A 
korona kurzusát illetőleg 
két lehetőség van, vagy 
stabilizáljuk a koronát 
úgy, hogy a korona árfo-
lyamának vonala egy ál-
landó vízszintes vonalat 
fog adni, vagy pedig sza-
badon hagyjuk az árfolya-
mának az útját egy foko-

zatosan emelkedő vona-
lon. Az első esetben a sta-
bilizálás egy inflalálást 
fog maga után vonni. Ez 
az inflációs devizapolitika 
magával fogja hozni az 
értékpapírok áremelkedé-
sét. A devizapolitika má-
sik útja a meglevő állami 
jegybank forgalmának a 
keretei között mozog. 

(1924) 

• 50 éve 
Népnevelőink munkában 

Ezelőtt egy héttel in-
dultak népnevelőink, 
hogy Szeged és környéke 
választóival elbeszélges-
senek eddigi eredménye-
inkről, célkitűzéseinkről, 
békénk és függetlensé-
günk megvédésének kér-
déséről. Nincs egyetlen 
ház, lakás, tanya, ahol 

népnevelőink legalább 
kétszer ne látogatták vol-
na meg Szeged választó-
it. A jelentésekből ki-
tűnik, hogy akárhová 
mentek be népnevelőink, 
mindenütt a legnagyobb 
tisztelettel és szeretettel 
fogadták <5ket. 

(1949) 

• 25 éve 
A győzelem napja 

Huszonkilenc éve, fettivel, szerpentinnel bo-
1945. május 9-én -
Moszkvában ezer ágyú 
harminc üdvlövése szólal 
meg. Londonban sokéves 
elsötétítés után minden ut-
cai lámpát, kirakatfényt, 
reflektort meggyújtanak. 
New Yorkban pedig kon-

rított vidám tánc járja 
Manhattan utcáin - a 
győzelem napján véget ért 
a második világháború eu-
rópai része; Hitler „har-
madik birodalma", a fa-
sizmus történelmi múlttá 
lett. (1974) 

Kezdés előtt: Forrai Kornélia res taurátor (balról) és munkatá rsa i a Hősök Kapuja alatti á l lványzaton. 
(Fotó: Karnok Csaba) 

Ötven é v u t á n i smé t 
l á tha tó lesz Aba-Novák 
Vilmos festőművész mo-
n u m e n t á l i s f r e s k ó j a a 
H ő s ö k K a p u j á n . Az 
1937-ben első v i l ághá-
borús emlékműként á t a -
dott, ma jd 1949-ben be-
v a k o l t f a l f e s t m é n y t a 
m ű v é s z c s a l á d j á n a k 
anyag i segítségével kez-
dik feltárni. 

A napokban elkezdődik az 
a restaurációs munka, amely-
nek végén 50 év után ismét 
látható lesz Aba-Novák Vil-
mos festőművész első világ-
háborús emléket őrző freskó-
ja a Hősök Kapujának bolt-
ívein. A falfestmény felújítá-
sa annak nyomán folytatód-
hat, hogy a művész lánya és 
unokája 20 millió forintot 
adományozott az Aba-Novák 
Alapítványnak, s ehhez az 
összeghez szegedi vállalatok 

• M u n k a t á r s u n k t ó i 
Két kategóriában ren-

dezte meg a városi „Szép 
beszéd" prózamondó ver-
senyt a Hunyadi János Ál-
talános Iskola. A verse-
nyen az alábbi eredmények 
születtek: az 5-6. osztályo-
sok között 1. Bajnai Zita 

és polgárok adományaiból 
összegyűlt pénz is járult. A 
felújítást 19 tagú szakember-
csoport végzi, Forrai Korné-
lia restaurátorral az élen. Ha 
minden a terv szerint halad, 
a mintegy 250 négyzetméter 
felületű freskó 2000. augusz-
tus 20-ára lesz ismét teljes 
monumentalitásában látható. 

Forrai Kornélia és mun-
katársai már felmérték a 
helyszínt, s a munkához ké-
szült íves, lépcsőzetes áll-
ványzatot alkalmasnak talál-
ták. A munkát nehezíti azon-
ban, hogy a boltív alatt 
egyelőre igen zavaró a hu-
zat, és a restaurátoroknak az 
autóforgalom kipufogógázá-
ban kell dolgozniuk. A fres-
kó felújítása nemcsak óva-
tosságot igényel, hanem ne-
héz fizikai munka is lesz. A 
restaurátorok előbb kőcsi-
szoló koronggal elvékonyít-
ják, majd centiméterenként 

(Gutenberg Ált. Isk., felké-
szítő tanár: Szabó Mária) 
és Turi Zsolt (Fekete Ist-
ván Ált. Isk., Banta Imré-
né); 2. Baksa Diána (Hu-
nyadi János Ált. Isk., Zso-

haladva lepattintják a fest-
ményt fedő cementhabarcs-
réteget. Ezután egy aprólé-
kos tisztítás, majd a festéket 
tartó vakolat rögzítése kö-
vetkezik. Forrai Kornélia 
korábbi tapasztalata szerint 
(ő vezette a kisboltív restau-
rálását is) a freskónak átla-
gosan 50-60 százaléka 
menthető meg a habarcs 
alól. Az idei munka végén 
az előtűnő festményrészlete-
ket valódi nagyságban fóliá-
ra másolják, s erről készül-
nek el a tél folyamán a jövő 
évi festéshez és retushoz 
szükséges kartonrajzok. 

A rekonstrukciót könnyí-
ti, hogy a művész munkája 
kezdetén a freskótechnikánál 
szokásos módon a falba kar-
colta rajzát. A rajzokról arc-
hív fotók is rendelkezésre 
állnak (a restaurátorok hasz-
nosnak tartanak minden 
olyan fotót, amely a falfest-

váné Palotai Gabriella); 3. 
Gyöngyösi Orsolya (Hu-
nyadi János Ált. Isk.) és 
Komócsin Noémi (Arany 
János Ált. Isk., Ragályné 
Kispéter Gyöngyi). A 7-8. 

mény részleteit feltárja). A 
festmény színeinek felújítá-
sát a megyei önkormányzat 
birtokában lévő eredeti Aba-
Novák-féle színvázlatok 
alapján végzik majd el. 

Aba-Novák Vilmos műve 
12 ezer első világháborúban 
elesett szegedinek állított 
emléket, s elkészültekor az 
ország legnagyobb falfest-
ménye volt. A művész 1936 
augusztusában látott a falfe-
lület megfestéséhez, és 
mindössze hat hét alatt el is 
készült vele. A freskók költ-
sége 140 ezer pengő volt. A 
Hősök Kapuját 1937. május 
30-án avatták fel Horthy 
Miklós kormányzó és Hó-
man Bálint kultuszminiszter 
jelenlétében. A freskó alig 
több mint tíz évig volt látha-
tó: 1949-ben egy éjszaka be-
vakolták a teljes falfelületet. 

Pane l t S á n d o r 

osztályosok kategóriájában 
1. Hódi Eszter (Arany Já-
nos Ált. Isk., Kónya László-
né); 2. Gera Marianna (Ti-
szaparti Ált. Isk., Kocsis 
Józsefné); 3. Kugyela Ta-
más (Radnóti Miklós Kí-
sérleti Gimnázium, dr. 
Tóthné WolfAnna). 

Szép beszéd 

MA 
DR. TICHY-RÁCS CSA-

BA, Alsóváros képviselője 
egynyári virágot oszt 10 órától 
az Alsóvárosi Általános Iskola 
udvarán (Váradi u.). 

VASÁRNAP 
A BALOLDALI Ifjúsági 

Társulás (BIT) 19 órakor a Du-
gonics térről indulva „Gyer-
tyás békemenet" keretében 
emlékezik meg Európa béké-
jéről és a balkáni háborúról. 

HÉTFŐN 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLA-

TI fogadóórát tart az MSZOSZ 

Csongrád Megyei Képviselete 
(Szeged, Kálvária sgt. 14.) 14-
től 16 óráig az MSZOSZ tagjai 
részére (a tagságot hitelt ér-
demlően igazolni kell). Dr. 
Hajdú István ad felvilágosítást 
munkaviszonyban lévők, pá-
lyakezdők és nyugdíjasok ré-
szére. 

A SZOCIALISTA PÁRT 
irodájában (Tisza L. krt. 2-4. 
1/122.) dr. Bálint János ingye-
nes jogi tanácsadást tart 15-16 
óra között az érdeklődőknek. 

KATONA GYULA, a 13-
as választókerület (Móravá-
ros) képviselője fogadóórát 
tart 17-18 óráig a Somogyi-
könyvtár Móra utcai fiók-
könyvtárában. 

Római katolikus 
plébániák 

Alsóváros: szombaton 7.30-kor és 
17.30-kor szentmise. Vasárnap 7, 9 és 
11, illetve 17.30 órakor kezdődik a 
szentmise. Hétköznap 6.30-kor és 
17.30-kor szentmise. Gyálaréten vasár-
nap 9, míg Kecskéstelepen 10 óra 30 
perckor szentmise. 

Belváros: szombaton 7 és 18 
órától szentmise. Vasárnap 8.30-
kor, 10-kor, U.30-kor szentmise. 
Hétköznap 7 és 18 órakor szentmi-
se. 

Felsőváros: szombaton 18 óra-
kor szentmise. Vasárnap 7, 8.30, 11 
és 18 órakor szentmise. Hétközna-
pokon 6.30-kor, 7 és 18 órakor 
szentmise. 

Rókus: szombaton 7, 8 és 18 
órakor szentmise. Vasárnap 7, 9, 11 
és 18 órakor szentmise. Hétköznap 
7, 8 és 18 órakor szentmise. Békete-
lepen vasárnap 12 órakor szentmise. 

Móraváros: szombaton 18 órá-
tól szentmise. Vasárnap 7-kor mise, 
9 órakor ifjúsági mise, 11.30 és 18 
órakor mise, IS órakor szentmise' a 
Il-es kórház kápolnájában. 

Újszeged: szombaton 18 órakor 
a templomban, 16 órakor a kápol-
nában szentmise. Vasárnap 7, 9, 
11.30 és 18 órakor szentmise a 
templomban. Hétköznapokon 6.30-
tól és 18 órakor szentmise. 

Tarjánváros: hétköznap dél-
után 6 órakor szentmise. Vasárnap 
9,11 és 18 órakor szentmise. 

Szent József jezsuita temp-
lom: vasárnap 8, 9 és 11 órakor, 
továbbá 17 óra 30 perckor és 19 óra 
30 perckor szentmise. Hétköznapo-
kon reggel 6.30 és 7.15-kor, este 
18.30-kor szentmise. 

Petőfitelep: vasárnap 10 órakor 
szentmise. Hétfón és szerdán 17 
órakor és pénteken 17.30-kor szent-
mise. 

Tápé: hétköznapokon reggel 7 
órakor szentmise. Szombaton 7 és 
18 órakor, vasárnap 8 és 18 órakor 
szentmise. 

Kiskundorozsma: vasárnap 7, 
9 és 18.30 órakor szentmise. Hétfőn 
7 órakor szentmise. 

Szőreg: vasárnap 8 és 18 óra-
kor, hétköznap 7 és 18 órakor 
szentmise. 

Görög katolikus 
egyházközség 
Lechner tér: vasárnap 9 óra-

kor szentliturgia, 10 óra 30 perc-
kor gyermekmise, utána óvodás-

hittan. Hétköznap kedden és csü-
törtökön reggel 7 órakor, a többi 
napon délután 18 órakor szentli-
turgia. 

Református 
egyházközség 
Honvéd tér: vasárnap 8, 11 és 

18 órakor istentisztelet. 
Új szeged: a Szent-Györgyi 

Albert u. 6.: szombaton 18 órakor 
imaóra. Vasárnap 9 órakor gyer-
mek- é s felnőtt i s tent iszte let . 
Hétfőn 18 óra 30 perctől ifjúsági 
bibliaóra, kedden 18 órától imaó-
ra. Kisteleken vasárnap 11 órakor 
istentisztelet. 

Kálvin tér: vasárnap 8 órakor 
istentisztelet a nagyteremben, 9 
órakor gyermek-istentisztelet a 
kisteremben, 10 órakor hálaadó 
istentisztelet a templom megújítá-
sáért. V e n d é g igehirdető: dr. 
Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat 
lelkészi elnöke. Vasárnap 19.30-
tól ifjúsági bibliaóra a kisterem-
ben. Hétfőn 18 órakor áhitat a 
kisteremben. Szerdán 19.30-kor 
egyetemi bibliaóra a kisteremben, 

csütörtökön 10 órakor áldozócsü-
törtöki istentisztelet a templom-
ban, 18 órától bibliaóra a kiste-
remben, 18.45-től angol nyelvű 
istenüsztelet a könyvtárban. Pén-
teken 15 és 19 óra közön korcso-
portonként hittanóra. 

Evangélikus 
egyházközség 
Szombaton 10 órakor virágnap 

a Luther-házban. Vasárnap 10-től 
úrvacsorai istentisztelet. Kedden 
10 órakor bibliaóra. Szerdán 11 
óra: déli áhítat. Csütörtökön 18 
órakor úrvacsorai istentisztelet. 

Baptista gyülekezet: (Hétvezér 
u. 5/B) Vasárnap 9 órakor felnőtt és 
gyermek bibliaórák, 10 órakor és 16 
órakor istentisztelet, ahol a pester-
zsébeti baptista gyülekezet énekkara 
énekel. Hétfőn 18.30-kor ér-
deklődők bibliaórája. Kedden 18 
órakor fiatalok bibliaórája. Csütörtö-
kön 18 órakor istentisztelet. 

Hetednapi advent is ta egy-
ház: Szombaton 9.30-tól 16 óráig 
körzeti hitmélyítő nap. Kedden 18 

órától bibliakör, pénteken 18.30-
tól imaóra. 

Metodista egyház: (Londoni 
körút 30.) Vasárnap 10 órakor is-
tentisztelet, vele párhuzamosan 
gyerekek számára is; 18 órakor is-
tentisztelet. Csütörtökön 18 óra-
kor bibliaóra, pénteken 17-kor if-
júsági óra. 

Hit Gyülekezete: Szombaton 
az istentisztelet a Csonka János 
Gimnázium tornacsarnokában 
(Temesvári krt. 38.) lesz 16 órá-
tól. Csütörtökön 18 órától isten-
tisztelet a megyeháza éttermében 
(bejárat a Török u. fe lő l ) . Hit 
Gyülekezete érdeklődési cím: 
Szeged, Korányi fasor 4„ telefon 
4 2 5 - 1 6 4 , az Interneten: 
www.hit.hu 

Krisztus Szeretete Egyház: 
Vasárnap 16 órától istenüsztelet és 
gyógyító alkalom a Deák Gimnázi-
umban, József A. sgt. 118-120. 

Új Apostoli Egyház: Minden 
vasárnap 10 órakor istentisztelet, 
hittanóra 11.20-kor az ő s z utca 
18.-ban. 

(Időpontváltozásokat, esemé-
nyeket minden pénteken 8.30 és 
9.30 óra között a Csörög telefon-
számán lehet bejelenteni.) 

Platonov-est 
• Munkatársunktól 

Folytatódnak a Színházi es-
ték a Globe-TV-ben. Ma, 
szombaton este 20.05-kor Cse-
hov Platonov című drámáját 
láthatják a nézők felvételről a 
Szegedi Nemzeti Színház tár-
sulatának előadásában. Inter-
júk is készültek az alkotókkal-
Telihay Péter rendezővel, Se-
ress Zoltánnal, Fekete Gizivel, 
Czifra Krisztinával, Jakab Ta-
mással és Fazakas Gézával. A 
műsor szerkesztője: Pacsika 
Emília, rendezője: Hell István-

Könyvbemutatók 
• Munkatársunktól 

A Sík Sándor Könyves-
boltban május 10-én 16 óra-
kor Steven Pinker: A nyelvi 
ösztön című könyvének be-
mutatóját tartják. A könyvről 
Komlósi László, Pléh Csaba 
és a fordító Bócz András be-
szélget. A könyvesbolt más-
nap, május 11-én 17 órakor 
Romsics Ignác: Magyaror-
szág története a XX. század' 
ban című könyvének szeged' 
bemutatójának ad helyt. 

http://www.hit.hu

