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MA 
G A L A M B K I Á L L Í T Á S 

Tápén, a Dráva utcai galam-
bász-székházban (a Fülöp 
vendéglővel szemben) szom-
baton 9 órától 17, vasárnap 8-
tól 14 óráig. 

FÓN1ASZ KÁRTYA-
KLUB (Tisza L. krt. 14.) dél-
előtt 9 és 12 óra között. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN -
A 10 éves a Manta könnyűbú-
vár klub jubileumi rendez-
vénysorozata: fotókiállítás, él-
ménybeszámolók, előadások. 

A SZEGEDI NŐK KLUB-
JA egyesület irodájában (Sze-
ged, Gutenberg u. 23.) dr. Új-
vári Márta 9-től 11 óráig in-
gyenes tanácsadást tart „Női 
jogok" témában. 

MÚZEUMI MATINÉ dé-
lelőtt 10 órakor: A természet 
téli álma címmel biológiai 
foglalkozás dr. Csizmazia 
György vezetésével, a Móra 
Ferenc Múzeumban. 

AZ ALSÓVÁROSI KUL-
TÚRHÁZBAN (Rákóczi u. 
I.) családi nap 10-19 óráig. A 
kézműves játszóházban gyer-
tyatartót, origami karácsony-
fadíszeket készítenek. Farkas 
Gyula festőművész kiállításá-
nak megnyitója. Mesesarok, 
meseolvasás. A Magyar 
Könyvklub és a Házi Praktika 
cfmű lap bemutató délutánja. 
Adventi koszorú készítése. 

EGÉSZSÉGÜGYIEK AD-
VENTI SZENTMISÉJE 17 
órakor az Szent József (jezsui-
ta) lelkészségen. A misét P. 
Nemeshegyi Péter S. J. teoló-
giai tanár celebrálja. 

A GÁBOR DÉNES 
SZAKKÖZÉPISKOLA étter-
mében 18 órától nosztalgiaest 
élő zenével. 

A JUHÁSZ GYULA 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT-
BAN 19 órától a - Városi 
Rock Klubban - Megyek 
egyet és Keserű koncert. 

ZACC CAFFÉ (Kölcsey u. 
II . ) Funky buli és rock and 
roll lemezeknél: Kakuszi Béla 
20 órakor. 

A JATE-KLUBBAN 22 
órakor Micsoda Buli. Ház-
igazda: Mátrai Róbert. A kis-
teremben Best of FM 93,1 
Horváth András. 

A TŰZVARÁZS SÖ-
RÖZŐ & MUSIC CLUB 
(Londoni krt. 3.) sörözőjében 
Szombat esti láz. Dj.: Juless-
szel. A belépés díjtalan! 

A REGÖS BENDEGÚZ-
BAN Slágerparty Time. Dj.: 
Kicsi. 

VASÁRNAP 
AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 

15 órától Bálinger-féle látásja-
vító szemüveg bemutatója -
műtét nélkül korrigálja szeme 
fénytörési hibáit. Megelőzés-
ként 40 év felett, illetve szá-
mítógéppel dolgozóknak aján-
latos a használata. 

A JATE-KLUBBAN 17 
órakor Nem csak boogie! 
Rock and roll - ötórai tea Ka-
lapos József vezetésével. 

AZ ALAGÚT SÖRÖ-
ZŐBEN nosztalgia est élő ze-
nével 19 órától. 

A TŰZVARÁZS SÖ-
RÖZŐ & MUSIC CLUB 
(Londoni krt. 3.). A sörözőben 
Várkonyi Tibi zenél a kocs-
madaloktól a slágerekig. A 
belépés díjtalan! 

AZ ALKOTÓHÁZ-
BAN (Árboc u. 1-3.) ma: 
Játszóház gyerekeknek a 
Délmagyarország Lapki-
adó és Nyomdaipari Kft. 
támogatásával, hétfőn 15 
órától csipkekészftő, 16 
órától fafaragó és gyé-
kényszövő szakkör. 

Díszdoktoravatás a JATE-n 

Előtérben a ké t új d í szdoktor . Balról j obb ra : Frank G a n n o n és Lovász László. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

A Józse f Att i la Tudo-
m á n y e g y e t e m díszdokto-
r á v á a v a t t á k t e g n a p 
Frank Gannon t , az Euró-
pai Molekuláris Biológiai 
S z e r v e z e t f ő i g a z g a t ó j á t 
és Lovász László Wolf-dí-
jas matemat ikus t , az ELTE 
é s a Yale e g y e t e m pro-
fesszorát . 

Frank Gannon az Írországi 
Galway-i egyetem professzo-
ra, az Európai Molekuláris Bi-
ológiai Szervezet főigazgató-
ja. A magyarországi moleku-

láris biológiai oktatás és kuta-
tás fejlődését, ezen belül a JA-
TE tanszékeit és kutatóit, va-
lamint a szegedi biológiai ku-
tató munkatársait hosszú idő 
óta segíti. Segítségével az el-
múlt években 20 fiatal kutató 
és oktató vehetett részt tanul-
mányúton nemzetközileg elis-
mert egyetemeken és intéze-
tekben, és jelentős pénzügyi 
segítséget nyújtott ahhoz is, 
hogy nemzetközi molekuláris 
biológiai továbbképző tanfo-
lyamot szervezzenek Szege-
den. 

Lovász László matemati-
kus, az ELTE és a Yale egye-
tem professzora. Kandidátusi 
fokozatot negyedéves egye-
temista korában szerzett, aka-
démikus 31 éves korában lett. 
1975 és 1982 között a JATE 
Geometriai Tanszékének ve-
zetője volt, nevéhez fűződik a 
modellalkotó matematikus 
szak megalapozása Szegeden. 
Ekkor jelent meg fel-
adatgyűjteménye, amely a vé-
ges matematika szinte teljes 
addigi anyagát feldolgozta. A 
könyv azonnal alapművé vált. 

generációk tanulták belőle a 
kombinatorikát. A világ mate-
matikusainak élvonalába tarto-
zik. Az idén megkapta a Wolf-
dfjat, amely a matematikai 
Nobel-dtjnak tekinthető. A 
Bolyai Intézethez fűződő kap-
csolata a mai napig nem sza-
kadt meg: több szegedi diákot 
fogadott tanítványának. 

A Doctor Honoris Causa cí-
met tegnap ünnepélyes egyete-
mi tanácsülésen adta át Mészá-
ros Rezső rektor Frank Gan-
nonnak és Lovász Lászlónak. 

K. G. 

75 éve 
Az egyetem érdekében 

Nagy port vert fel Sze-
ged város törvényhatósági 
bizottságának az a határo-
zata, melyben kimondotta, 
hogy a teljesítőképesség 
legvégső határáig megy 
el, amikor arról van szó, 
hogy a Ferencz József tu-
dományegyetemnek állan-
dó és megfelelő épületet 
biztosítsanak és ezzel le-
hetóvé tegyék a szépen 
fejlődő egyetem fennma-

radását. Ez a határozat ki-
mondotta, hogy Szeged 
város az egyetem felépíté-
sére ötven éven keresztül 
hajlandó huszonöt vagon 
búza értékét biztosítani. A 
polgármester kijelentette, 
hogy készséggel ajánl fel 
ilyen nagy összeget abban 
az esetben, ha a szegedi 
egyetemre minden jelent-
kező szegedi polgár gyer-
mekét felveszik. (1924) 

50 éve 
Népek szövetsége 

Több mint harminckét 
esztendeje, hogy a földke-
rekség egyhatodán meg-
bukott a kizsákmányolás 
és megszületett a Szovjet-
unió, mely azóta a világ 

25 éve 

első katonai és gazdasági 
hatalma lett. Ma a Szov-
jetunió tizenhat egyenran-
gú szocialista Szovjetköz-
társaság szövetsége. 

' (1949) 

Ünnepség 
a Délmagyarországnál 

Bennsőséges ünnepsé- magyarországnak a város 
és környéke életében be-
töltött szerepét, s a lapnak 
a párt politikáját szolgáló 
munkáját . A napi infor-
mációkkal együtt legjobb 
Írásaiban ember-, nép- és 
munkásközeiben végzett 
munkájával jól szolgálja a 
munkásosztály és pártja 
politikáját. 

(1974) 

get tartott a szegedi Sajtó-
házban a Délmagyaror-
szág szerkesztősége abból 
az alkalomból, hogy har-
minc esztendővel ezelőtt 
jelent meg újra a fasiszta 
megszállók által betiltott, 
most 64 éves ú j ság . A 
vendégeket F. Nagy Ist-
ván főszerkesztő üdvözöl-
te, azután méltatták a Dél-

Római katolikus 
plébániák 

Alsóváros: vasárnap és ün-
nepnapokon 7, 9, II órakor és 
este fél 6-kor szentmise. Va-
sárnap délben 12 órakor és es-
te fél 7-kor zsolozsma. Hét-
köznap - hétfőtől péntekig -
zsolozsma reggel 6 órakor, 15 
órakor és este 18 óra 15-kor, 
szentmise 6 óra 30-kor és 17 
óra 30-kor. Szombaton zso-
lozsma 7 óra 15-kor és 18 óra 
30-kor, szombaton szentmise 
7 óra 30-kor, óvodásmise 16 
órakor, szentmise 17 óra 30-
kor. Gyóntatás a misék alatt. 
Gyálaréten vasárnap 9, mfg 
Kecskéstelepen fél 11-kor 
szentmise. 

Belváros: vasárnap 8.30-
kor diákmise, 10-kor énekes 
mise, 11.30-kor szentmise, 18 
órakor egyetemisták miséje. 
Hétköznapokon 6.30-kor haj-
nali mise, 18 órakor ádventi 
mise. 

Felsőváros: szombaton 18 
órakor szentmise. Vasárnap 7, 
8 óra 30, 11 és 18 órakor 
szentmise. Hétköznapokon 6 
óra 30-kor, 7 és 18 órakor 
szentmise. 

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

Móraváros: szombaton 18 
órától szentmise. Vasárnap 7-
kor, 9-kor, 11 óra 30-kor és 
18 órakor mise, 15 órakor 
szentmise a Il-es kórház ká-
polnájában. 

Újszeged: szombaton 18 
órakor a templomban, 16 óra-
kor a kápolnában szentmise. 
Vasárnap 7, 9, 11 óra 30 és 18 
órakor szentmise a templom-
ban. Hétköznapokon 18 óra-
kor szentmise. 

T a r j á n v á r o s : hétköznap 
18 órakor szentmise. Vasár-
nap 9, 11 és 18 órakor szent-
mise. 

Szent József Jezsu i t a 
Templom (Dáni u. 3.): vasár-
nap 8, 9 és 11 órakor, továbbá 

szertartás 
17.30-kor, illetve 19.30-kor 
szentmise. November 27-én, 
szombaton 17 órakor P. Ne-
meshegyi Péter S. J. teológiai 
tanár hagyományos adventi 
szentmisét celebrál orvosok, 
egészségügyi dolgozók és diá-
kok részére. Hétköznapokon 
reggel 6 és 7.15-kor, valamint 
18.30-kor szentmise. 

Petőfitelep: vasárnap 10 
órakor szentmise. Hétfőn és 
szerdán 17 órakor, pénteken 
17 óra 30-kor szentmise. 

T á p é : hétfőn, kedden, 
szerdán és pénteken 8 órakor 
szentmise. Szombaton 8 és 17 
órakor vasárnap 8 és 17 óra-
kor szentmise. 

Kiskundorozsma: vasár-
nap 7, 9 és 17 óra 30-kor 
szentmise. 

Szőreg: vasárnap 9 és 17 
órakor, hétköznap 7-kor 
szentmise. 

Görög katolikus 
egyházközség 
Lechner tér : szombaton 

16.30 órakor szent liturgia. 
Vasárnap 9 órakor szent litur-
gia, 10.30-kor gyermekmise, 
utána óvodáshittan. Kedden és 
csütörtökön 7 órakor, a hét 
többi napján 17 órakor litur-
gia. 

Református 
egyházközség 

Honvéd tér : vasárnap 8, 
U és 18 órától istentisztelet, 
úrvacsoraosztással. Hittanórák 
időpontja: az általános iskolák 
1-3. osztályosainak szomba-
ton 9 órától, a 4-6. osztályo-
sokat szombaton 10-től, a 7. 
és 8. osztályosokat pedig 11 
órától várják. A középiskolá-
sok hittanórája pénteken dél-
után fél 5-kor kezdődik. 

Újszeged (Szent-Györgyi 
Albert utca 6.): szombaton 17 
órakor imaóra. Vasárnap 8 

órakor imaközösség, 9 órakor 
gyermek- és felnőtt istentisz-
telet. Hétfőn 18.30-kor ifjúsá-
gi bibliaóra, kedden 18 órakor 
bibliaóra. Pénteken 18 órakor 
középiskolás bibliaóra. 

Kálvin tér: Szombaton dé-
lelőtt 10-tól ifjúsági csendes 
nap kezdődik. Vasárnap 8 óra-
kor istentisztelet a nagyterem-
ben, 9 órakor gyermek-isten-
tisztelet (Kálvin tér 2.), 10 
órakor istentisztelet a temp-
lomban; 19 óra 30 perckor if-
júsági bibliaóra (Kálvin tér 
2.). Hétfőn 18 órakor áhítat 
(Kálvin tér 2.). Szerdán 19.30-
kor kezdődik a református 
egyetemi bibliaóra (Kálvin tér 
2.). Csütörtökön 18 órakor 
bibliaóra. 18 óra 45 perckor 
angol nyelvű istentisztelet, 
pénteken 15, 16, 17 és 18 óra-
kor hittanórák (Kálvin tér 2.). 

Evangélikus 
egyházközség 

(Tisza L. krt. 16.) 
Vasárnap 10 órakor úrva-

csorai istentisztelet. Minden 
hó első vasárnapján 9 órától 
gyermek-istentisztelet a temp-
lomban. Minden hó 1. és 3. 
vasárnapján Makón 14 órakor, 
minden hó 4. vasárnapján Kis-
teleken 15 órakor istentiszte-
let. Csütörtökön 18 órakor úr-
vacsorai istentisztelet. Biblia-
órák: a hónap második és ne-
gyedik szerdáján 18 órakor a 
gyülekezeti teremben; kedden 
10 órakor a Luther-házban; 
csütörtökön 19 órakor a 
felnőtt ifjúságnak a gyüleke-
zeti teremben; pénteken 19 
órakor középiskolásoknak a 
gyülekezeti teremben „asztali 
beszélgetések". Presbiteri 
gyűlés minden hónap első 
szerdáján 18 órakor a gyüle-
kezeti teremben. Hittanórák: 
vasárnap 10 órától óvodások-
nak és alsó tagozatosoknak a 
Luther-házban. Szombaton 10 

órától hittan és konfirmációs 
órák a felső tagozatosoknak a 
Luther-házban. 

Baptista gyülekezet (Hét-
vezér u. 5/B.): Vasárnap 9 
órakor felnőtt- és gyermek 
bibliaórák, 10 órakor és 17 
órakor istentisztelet. Csütörtö-
kön 17 órakor érdeklődők bib-
liaórája, 18 órakor istentiszte-
let. 

He tednap i adven t i s t a 
egyház: Szombaton 9.30 órá-
tól istentisztelet, 18 órától 
evangelizációs istentisztelet. 
Kedden 18 órától bibliakör, 
szerdán és pénteken 18 órától 
evangelizációs istentisztelet. 

Metodista egyház (Londo-
ni körút 30.): Vasárnap 10 és 
18 órakor istentisztelet. Csü-
törtökön 18 órakor bibliaóra. 

Hit Gyülekezete: Szomba-
ton az istentisztelet a Csonka 
János gimnázium tornacsarno-
kában (Szeged, Temesvári kö-
rút 38.) lesz 16 órától. Csütör-
tökön 18 órától istentisztelet a 
megyeháza éttermében (Rá-
kóczi tér 1., bejárat a Török u. 
felől). Érdeklődési cím: Sze-
ged, Korányi fasor 4., tel.: 
425-164. Hit Gyülekezete az 
interneten: www.hit.hu. 

Új Apostoli Egyház (Ősz 
u. 18.): Minden vasárnap 16 
órakor istentisztelet az Ősz ut-
ca 18-ban. 

Jehova Tanú i Egyház : 
Előadások a Biblia gyakorlati 
alkalmazásáról a Szent István 
tér 5. szám alatti Király ság-
termekben szombaton 17 órá-
tól, vasárnap 9.10 és 9.30 óra-
kor, valamint délután 13.45 és 
16 órakor. A Fadrusz utca 30. 
szám alatti Királyság-terem-
ben vasárnap 13.30 és 16.30 
órakor. 

(Időpontváltozásokat, ese-
ményeket minden pénteken 
8.30 és 9.30 óra között a Csö-
rög telefonszámán lehet beje-
lenteni. ) 

Véradók napja 
Mindenféle posztszocialista 

áthallások nélkül: a társadalmi 
szolidaritás érzése ebben, az 
egymást taposó, lélekvesztő 
hajszában is állandó tényező 
maradt. Amire alapozom ezt a 
véleményt az a véradási kedv 
változatlan megléte, ami szol-
gálhat a társadalmi összefogás 
mércéjeként. S ha valami, ak-
kor a véradás az, ami színtisz-
tán önzetlen segítség, hiszen 
senki nem tudja, kinek jut a vé-
réből, és segítségéért viszon-
zást, anyagi ellenszolgáltatást 
nem várihat). 

S hiába éltünk meg az utób-
bi évtizedben lelkeket és eg-
zisztenciákat alapjaiban rengető 
megannyi változást, egy valami 
úgy tűnik, állandó marad. A 
megrázó évek sem okoznak 
véradólétszám-csökkenést, sőt 
a vérüket áldozók 250 ezres tá-
bora sok éve tartja hídfőállásait, 
a kiöregedők helyébe mindig 

lépnek újak. Hosszú idő óta 
változatlan a vérvételek száma 
is, évi 500-550 ezer között mo-
zog, amennyi a szakértók sze-
rint tízmilliós országunknak 
bőven elegendő. A véradási 
kedvet nem tudta megtömi sem 
a rendszerváltás, sem a kormá-
nyok cseréje, sem a munkahe-
lyek erős ellenállása, sem a tár-
sadalom anyagi kettészakadá-
sa, sem a munkanélküliség, 
sem a homályos jövőkép, sem 
a sok szenny felszínre buggya-
nása. Jószerével mára csak 
egyetlen terület maradt, ami 
körül (még) nem dúlnak botrá-
nyok, a nemzeti vérkészlet. 
Eme össznemzeti vagyon kap-
csán nem hallani korrupcióról, 
titkos megfigyelésről, milliár-
dos csalásokról. Egyelőre szűz 
a terület, s tán ilyen marad a 
vérellátás átszervezése közben 
és után is. 

K. K. 

Kora reggel a Telinen 
M u n k a t á r s u n k t ó l 

Ma, szombaton 8 órától 
ismét jelentkezik a „Kora 
reggel" a Telin tévén. Az 
adásban torna és a hét végi 
programajánló után a stúdió 
vendége Gyüdi Sándor, a 
Szegedi Szimfonikus Zene-

kar igazgató-karnagya, Ursi-
nyi Julianna nagyberényi 
„látóasszony" és Cseh Attila. 
a River együttes gitáros-éne-
kese. Ezenkívül a műsorban 
bemutatkozik még a Porsche 
Szeged Sárosi utcai szalonja 
és a Vendéglő a régi hídhoz. 

napié 
Hétfőn 

A SZOCIALISTA PÁRT irodá-
jában (Tisza L. krt. 2 -4 . 1/122.) dr. 
Bálint János ügyvéd ingyenes jogi 
tanácsadást (art 15-16 óra között 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI 
FOGADÓÓRÁT tart az MSZOSZ 
Csongrád Megyei Képvise le te 
(Szeged, Kálvária sgt. 14.) 14 órá-
tól 16 óráig az MSZOSZ tagjai ré-
szére (a tagságot hitelt érdemlócn 
igazolni kell). Dr. Hajdú István ad 
felvilágosítást munkaviszonyban 
lévók, pályakezdők, valamint 
nyugdíjasok részére. 

TÓTH CSABA, a 9-es válasz-
tókerület (Szóreg) képviselője 17 
órai kezdettel fogadóórát tart a pol-
gármesteri hivalal szóregi kiren-
deltségén. 

TÓTH JÓZSEF, a 16-os vá-
lasztókerület (Kiskundorozsma) 
képviselője 16 órai kezdettel fog-
adóórát tart a Bölcs utcai általános 
iskolában. 

DR. PÉTER SZILVESZTER, a 
22-es választókerület (Új-Rókus) 
képviselője 17 órától a Rókus II. 
Számú Általános Iskolában (Csáky 
u.). 

http://www.hit.hu

