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ajánló 

MA 
A SZITI EGYESÜLET IF-

JÚSÁGI IRODÁJÁBAN (Dó-
zsa Gy. u. 5.) 13-tól 16 óráig 
„Újra dolgozom" munkaügyi ta-
nácsadás. 

ÉPÍTÉSZ TANÁCSADÁS a 
Technika Házában (Kígyó u. 4.) 
15.30-tól 18 óráig. Energiataka-
rékossági tanácsadás nyitva hét-
főtől péntekig 8-tól 18 óráig. 

GÓRÖGORSZÁGI ÚTI-
RAJZ. Dr. Somogyi Károlyné 
diavetítéses előadása délután 4 
órától a Bálint Sándor Művelő-
dési Házban. 

AZ E G É S Z S É G E S E B B 
ÓVODÁK NEMZETI HÁLÓ-
ZATA (Gogol u. 3. III: 305., 
tel.: 423-474) jogi tanácsadója 
dr. Szeles Veronika 16-tól 18 
óráig az óvodás gyermekek szü-
lei részére ingyenes jogi és pszi-
chológiai tanácsadást tart. 

T R A N S Z C E N D E N T Á L I S 
MEDITÁCIÓ 17.30 órától a Bé-
ke u. I. emeletén. Rendezett 
agyműködés, kevesebb szoron-
gás címmel tart előadást Csányi-
né Zsóka. 

KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ -
Ügyeskezű hölgyek címmel 18 
órakor a Royal Szállóban. Ven-
dégek: Jószainé Kiss Katalin to-
jásfestő és Lakóné Vincze Ildikó 
csuhéjszobrász. Házigazda: Szi-
lágyi Árpád építész. 

ZAYZON ÁGNES festőmű-
vész kiállítását Gilinger Katalin 
nyitja meg a Bartók Béla Műve-
lődési Központ ,.B" Galériájá-
ban 18 órakor, mely október 13-
ig tekinthető meg munkanapo-
kon 10-18 óra között. 

ALTERRA Kortárs Előadó-
művészeti Központ a szegcdi 
Régi Zsinagógában (Hajnóczy 
u. 12.) 20.30 Órakor Metanoia 
Különítmény (Szeged): Túlment 
(Harminc méter) cfmű előadása. 
Pénteken is! 

A JATE-KLUBBAN 21 órá-
tól Studcnt est Varga B. László-
val és Poór Zsolttal. 

HOLNAP 
KUCSORA MÁRTA képki-

állhását Szuromi Pál művészet-
történész nyitja meg a Szín-Kép 
Galériában (Szentháromság u. 
34.) 18 órakor. Közreműködik 
Bombolya Nelli fuvolán. A tár-
lat október 4-ig tekinthető meg 
hétköznap 10-től 18 óráig. 

KÖZELETI KÁVÉHÁZ 18 
órakor az Ifjúsági Házban. Ta-
vasz az őszben címmel opera- és 
dalest. Vendég: Szerb Zsuzsa 
111. éves ének szakos egyetemi 
hallgató. Zongorán kísér: And-
rássy Gertrúd. Közreműködnek: 
Kozma Ildikó és Bora Ildikó 
(ének). Házigazda: dr. Mihály 
Mária újságíró. 

HALK H A R A N G Ü T É S 
címmel Markó Pál író új köteté-
nek ünnepélyes bemutalója 18 
órakor a Bálint Sándor Művelő-
dési Házban. Közreműködik 
Tegzes Miklós előadóművész. 
Az esi házigazdája Kiss Ernő, a 
Szegedi írók Társaságának tit-
kára. 

A C S I L L A G V I Z S G Á L Ó 
(Kertész u.) 18-tól 21 óráig láto-
gatható. 

A JATE-KLUBBAN 21 óra-
tói Anima Sound System kon-
cert. 

AZ A L K O T O H A Z -
BAN (Árboc u. 1-3.) min-
dennap 10-tól 17 óráig te-
kinthető meg a népművé-
szeti- és kézműves-kiállí-
tás és bemutató. Ma, 16 
órakor tehetségkutató kéz-
műves szakkör gyerekek-
nek; holnap 14 órakor szö-
vő szakkör. 

Budapest (MTI) 
A két halálos áldozattal já-

ró 1956. október 27-ei kecske-
méti sortűz ügyében jogerősen 
kimondta a vádlottak bűnössé-
gét, és felfüggesztett szabad-
ságvesztést szabott ki szerdán 
a Legfelsőbb Bíróság. 

Emberöléssel megvalósí-
tott, soha el nem évülő, embe-
riség elleni bűntett miatt két-
két év, három évre felfüggesz-
tett szabadságvesztéssel, illet-
ve lcfokozással sújtotta a Leg-
felsőbb Bíróság Gulyás Kis 
Sándor nyugállományú őrna-
gyot és Pataki Mihály nyugál-
lományú alezredest. 

Kevés a pénz a Szent-Györgyi-emlékházra 

Múzeum helyett kitüntetés 

A Nobel-díjas tudós egykori házát még nem sikerült megvásárolni. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

S z e p -
t e m b e r r e 
tervezték a 
s z e g e d i 

S z e n t -

G y ö r g y i -
e m l é k h á z 
megnyitá-

sát és a Nobel-díjas tudós 
hamvainak hazahozata-
lát az ügyet fe lkaro ló 
SZOTE-öregdiákok. Mos-
tanra kiderült: egyelőre 
nem gyúlt össze elegendő 
pénz Szent-Györgyi Al-
bert egykor i h á z á n a k 
megvásárlásához. 

1937-ben, a Nobel-díj el-
nyerésekor Szeged város elis-
merése jeléül úgy határozott, 
hogy villát épít Szent-Györgyi 
Albertnek, az egyetem pro-
fesszorának. A kultuszminisz-
térium tétlensége és a város 
nehéz anyagi helyzete miatt a 
tervből nem lett semmi, és 

Szent-Györgyi végül maga 
vett egy házat Újszegeden, a 
(ma) Szent-Györgyi utca 38 
szám alatt, ahol 1945-ig la-
kott.. Ezt a házal az egyetem 
évek óta szeretné megvásárol-
ni, hogy méltó körülmények 
között helyezze el a tudósról 
évtizedek alatt összegyűjtött 
dokumentumokat. Az egye-
tem azonban sehonnan sem 
kapott hathatós segítséget, így 
a hagyaték helyhiány miatt 
kartondobozokban hever az 
orvosegyetemen. 

Tavaly a SZOTE Öregdiák 
Szövetsége létrehozta a Szent-
Györgyi Emlékház Alapít-
ványt annak érdekében, hogy 
megvásárolják, majd az egye-
temnek adják az egykori 
Szent-Györgyi-házat. Nyáron 
már úgy tűnt, a pénz is együtt 
van a magántulajdonban levő 
épület megvásár lásához, 
melytől a tulajdonos is hajlan-
dó lenne megválni. Mostanra 

azonban kiderült : mégsem 
gyűlt össze elegendő támoga-
tás. így nemcsak az emlékház 
megnyitásával, hanem Szent-
Györgyi hamvainak hazaho-
zatalával is várni kell, annak 
ellenére, hogy a tudós özve-
gye beleegyezett: a szegedi 
Belvárosi temetőben, éde-
sanyja mellett helyezzék örök 
nyugovóra a szegedi egyetem 
egykori professzorát. Remény 
azonban még mindig van -
tud tuk m e g Végh Mihálytól, 
az Öregdiák Szövetség elnö-
kétől - , hiszen néhány nappal 
ezelőtt a tudós legközelebbi, 
Amerikában élő hozzátartozó-
ja , Szent-Györgyi András 
ajánlott fel komolyabb össze-
get az alapítvány számára. Az 
ügy szervezői a ház tulajdono-
sával is folyamatos kapcsolat-
ban vannak, aki többször 
hangsúlyozta: az alapítvány-
nak szeretné eladni az épüle-
tet. 

Mindazok, akik fontosnak 
tartanák, hogy a város méltó 
emléket állítson kiváló tudó-
sának, egyelőre kénytelenek 
beérni azzal, hogy a szegedi 
közgyűlés szeptember l-jei 
ülésén határozatot fogadott 
el Szent-Györgyi poszthu-
musz kitüntetéséről. Ennek 
értelmében a város a „Sze-
ged nemzetközi kapcsolatai-
ért" bronzérmet adományoz-
za Szent-Györgyi Albertnek, 
melyet a szeptember 23-i ün-
nepi közgyűlésen adnak át a 
hozzátartozók képviselőjé-
nek. Az Öregdiákok pedig 
remélik, legkésőbb a jövő 
évben, még a millennium je-
gyében sikerül emlékházat 
nyitni az egyetem egykori 
r ek to rának , az egye t len 
olyan embernek, aki magyar-
országi - és szegedi - ered-
ményeiért kapott Nobel-dí-
jat. 

Keczer Gabriel la 

Munkatársunktól 
A szegedi gitárfesztivál 

egyik fóeseményeként ma 20 
órakor a Bartók Béla Művelő-
dési Központban rendezik meg 
Tilman Hoppstock koncertjét. 
A német előadó és zeneszerző 
az egyik legtermékenyebb és 
legfigyelemreméltóbb gitármű-
vész Európában. 1978 óta 
rendszeresen koncertezik világ-

Hoppstock gitározik 
szerte lép fel olyan nagyváro-
sokban, mint Párizs, London, 
Athén, New York, San Francis-
co, Toronto vagy Tokyo. Né-
metországi kiadóknál 13 CD-
felvételt készített, többek kö-
zött egyedülálló átiratokat Fro-
berger, Buxtehude, J. S. Bach 

és Paganini műveiből. Rend-
szeresen tart mesterkurzusokat 
Franciaországban, Olaszor-
szágban, Angliában és az 
Egyesült Államokban, vala-
mint gitárt, összhangzattant és 
kamarazenét tanít a darmstadti 
és a mainzi zeneakadémián. 

A fesztivál programján dél-
előtt 10 órakor a gitárverseny 
második fordulója, valamint 
Roth Ede és Szilvágyi Sándor 
mesterkurzusa szerepel a kon-
zervatóriumban, 22 órától pe-
dig az Aranykorona étteremben 
a Guadalquivir Flamenco 
Group játszik. A Grand Café-
ban Gene Kelly Ének az esőben 
című filmje látható 17 órától. 

Tüntetne-e az olcsóbb benzinért? 
Európa több országá-

ban tüntetéseken tiltakoz-
nak a magas üzemanya-
gárak ellen. Nagy-Britan-
nia, Franciaország, Né-
metország, Belgium és 
Hollandia útjain taxisok, 
gazdák, fuvarozók teszik 
lehetetlenné az üzem-
anyag-szállítást és a köz-
lekedést. Az olaj világpia-
ci á r a közben tovább 
emelkedik. Magyarorszá-
gon a kormány és a MOL 
Rt. között folytatódnak a 
tárgyalások a gázárak-
ról. Ezúttal arra voltunk 
kíváncsiak autós olvasó-
inktól: tüntetnének-e az 
olcsóbb üzemanyagért? 

Kovács István, üzemmér-
nökség vezető: - Közismert 
tény, hogy az üzemanyagárat az 
adótartam növeli meg, bár az 
autóst ez nem érdekli, amikor 
fizet a benzinkút pénztárában. 
Adócsökkentéssel némileg elvi-
selhetőbbé lehetne tenni a nafta 
árát, bár a világpiaci hatások 
alól akkor sem vonhatnánk ki 

Kovács István, Tanács István, Révész Gábor. (Fotó: Somogyi Károlyné) 

íD a hét kérdése 

magunkat. Igaz, Magyarország-
ra általában csak az olajár-emel-
kedés szokott begyűrűzni, a 
csökkenés soha. 

Tanács István, taxisofőr: -
Nálunk még egyszer nem lesz 
taxisblokád. Az a baj, hogy az 
Európai Unió benzináraihoz ha-
sonlóak a magyar árak, csak-

hogy a fizetések között hatal-
mas különbség van. Az 1990-es 
blokádot egyébként a taxis tár-
sadalom sínylette meg, hiszen 
azóta évről évre több kiadásunk 
van és jóval nagyobb a bürokrá-
cia. Én nem mennék tüntetni, 
hiszen tíz évvel ezelőtt sem ol-
dott meg semmit az utcára vo-

nulás. Igaz, akkor még nem ta-
xiztam. 

Révész Gábor, szervizes: -
Jó lenne, ha Magyarországon is 
az utcára mennének az autósok, 
fuvarozók és megbénítanák a 
forgalmat, mert tűrhetetlenül 
magas az üzemanyag ára. A Tra-
bantommal én is kiállnék, bár a 
traktorok, kamionok jobban le 
tudják zárni az utakat. Az üzem-
anyagot szerencsére fizeti a cég, 
ahol dolgozom, de magáncélra 
csak ritkán használom az autóm. 

T. Ss. A. 

miről írt a DM? 

75 éve 
Megszüntetik a gimnáziumot 

Nagyváradról jelentet-
ték, hogy nagy feltűnést 
keltett az érettségi vizs-
gák idején, hogy a szalon-
tai főg imnáz iumban , az 
egyetlen állami iskolában, 
ahol a t an í t á s nye lve a 
m a g y a r m a r a d t , m i n d -
össze három diákot nem 
buktattak meg. A szigorú 
v i z s g á z t a t á s n a k c é l j a 
most válik nyilvánvalóvá. 
A k e d v e z ő t l e n v i z s g a -
eredményt a vizsgálóbi-
zottság bejelentette a bu-
kares t i k ö z o k t a t á s ü g y i 

minisz ternek és egyben 
azt a javaslatot tette, hogy 
a miniszter zárassa be a 
g imnáziumot , amelynek 
az e lő t e r j e s z t é s szer int 
nincs létjogosultsága. Hír 
szerint a miniszter a ja-
vaslatot magáévá tette és 
a szalontai gimnázium ős-
szel már nem fog meg-
nyílni. A szalontai főgim-
náz ium egy ike a legré-
gibb magyar iskoláknak, 
itt vizsgázott annak idején 
Arany János. 

(1925) 

50 éve 
A tervkölcsönröl 

A Lemezgyár dolgozói 
sem bánták meg, hogy je-
gyeztek tervkölcsönt. Hi-
szen itt az üzemben is lát-
szott már az ötéves terv 
épülése. Azt a pénzt, amit 
a dolgozók jegyeztek, be-
ruházásokra fordí to t ták . 
Új, modern gépek kerül-
ték az ü z e m b e , sokka l 
jobban haladt így a mun-

ka. így emelkedett a dol-
gozók keresete is. Több 
ruhát tudtak maguknak 
vásá ro ln i egy év a la t t , 
mint máskor két évig. De 
ez még nem minden. Rá-
diót, tűzhelyet is vásárol-
tak. A dolgozók mind tud-
ják, hogy jó helyre fektet-
ték forintjaikat. 

(1950) 

25 éve 
SZEOL-Vasas 

Tisza-part i stadion, 7 
ezer néző. Két ellentétes 
félidőt láthattunk ezen a 
találkozón. Az elsőben a 
szegediek uralták a me-
zőnyt, egy sor gólhelyze-
tet is kidolgoztak, ezekből 
kettőt sikerült értékesíte-
niük. Szünet után a Vasas 
játszott mezőnyfölényben. 
Nagy I s tván a gó loka t 

nem védhette. A közvet-
len védelem váltakozó tel-
jesítményt nyújtott. A kö-
zéppályán találjuk a me-
zőny l e g j o b b e m b e r é t 
H a n g a i s z e m é l y é b e n . 
Nemcsak két gólja dicséri, 
hanem kitűnő szerelései, 
erőtől duzzadó játéka is. 
A mérkőzés végeredmé-
nye 2:2. (1975) 

Házikoncert 
DM-információ 

Az algyői faluház zenés 
klubjában szeptember 15-én 
(pénteken) 18 órakor - a sze-
gedi nemzetközi gitárfesztivál 

algyői programjaként - Luca 
Villani gitárművész, a Qlimbi-
fofumate zenekar ad koncer-
tet, majd 18 órától a Lassus 
kórus lép a közönség elé. 

Műsorok a vtv-n 
Munkatársunktól 

Ma, csütörtökön, este ne-
gyed nyolckor jelentkezik a 
„Legyen az ügyfelünk!" című 
magazin a szegedi városi tele-
vízióban. A műsor ezúttal a 
közlekedés témakörét járja kö-
rül. Az adás mai két vendége a 
Tisza Volántól és a MÁV-tól 
érkezik, hogy válaszoljon a 
szerkesztő, Kisistók Tímea kér-
déseire. A magazin azt is meg-
mutatja, hogyan tudunk spó-
rolni az üzemanyaggal, ha sze-
mélygépkocsival közlekedünk. 

Ez után, este nyolc órai 
kezdéssel jelentkezik a városi 
televízió filmajánló műsora, a 
Mozijegy. Az adás ízelítőt 
nyújt a Belvárosi Miniplex 
„összes termeinek" kínálatá-
ból. A sok amerikai film kö-

zött felüdülést nyújthat szá-
munkra a jövő héten a Kama-
rateremben megtartandó len-
gyel filmhét, illetőleg az Euró-
pa-díjas Wim Wenders ugyan-
itt látható új filmje, a Buena 
vista, Social Club. Az adásban 
ezekből a filmekből láthatunk 
majd részleteket. 

Szintén ma, fél kilenctől 
láthatják Simkó-Nagy Tamás 
szubjektív zenei műsorát, a Ze-
ne One-t. A műsorba ezúttal 
Földes Gábort, a Storyville 
Jazz Band (ex-Volvox) 
basszusgitárosát hívta meg a 
szerkesztő, hogy beszélgesse-
nek egy kicsit a jazzről. Ezen 
kívül látható lesz még egy rö-
vid interjú a Roy és Ádámmal, 
illetőleg a műsor bemutatja az 
együttes új klipjét. 

napló 
Ma 

DR. VANYAI Eva, Hargittai 
Rita, Török Csaba, dr. Berekné 
dr. Petri Ildikó belvárosi képvise-
lők lakossági fórumot tartanak a 
Városháza Dísztermében (Széche-
nyi tér 10. I. em.). Téma: refor-
mok a belváros közlekedésében. 
Előadó: Körvélyesi Csaba, a stra-
tégiai iroda osztályvezetője. 

DOBÓ László, az 5-ös válasz-
tókerület (Tarján) képviselője fo-
gadóórát tart 17.00618.00 óráig a 
Weöres Sándor Általános Iskolá-

ban (Űrhajós u.). Vendége: Kéri 
József százados, a Tarjáni rend-
őrörs parancsnoka. 

BALOGH László, a 2. sz. or-
szággyűlési választókerület képvi-
selője fogadóórát tart 17.00 órától 
a Polgármesteri Hivatal képviselői 
irodájában (Sóhajok hídja alatt). 

DR. Timárné Horváth Mag-
dolna, a 15-ös választókerület 
képviselője (Tápé) lakossági fóru-
mot tart 18.00 órától, a Heller 
Ödön Művelődési Házban. Téma: 
csatornaépítés a városrészben. 


