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Várjuk Önt, kedves családját, 
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legnagyobb általános és 
építőipari kiállításán! 

„Szeged zenéje, Szeged ízei" 
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TÉMÁINKBÓL Oláh György Klebelsberg-díjat kapott a szegedi egyetemen 

A köztársasági elnök avatta fel a forradalmár emléktábláját 

Mádl Ferenc Derekegyházon 

A köztársasági elnököt a falu lakói is üdvözölték. Fotó: Tésik Attila 

^xpf^mpP 
Haigár Elpe és Kaüereacia Központ 

Kereskedő köz 4. 

A magyar köztársaság elnöke, 
Mádl Ferenc avatta fel a derek-
egyházi születésű 56-os forra-
dalmár, Brusznyai Árpád em-
léktábláját . 

Koholt vádak alapján végezték ki 
a veszprémi forradalmi bizottság 
einökét az i 956-ban. Brusznyai 
Árpád Derekegyházon született, s 
a község elöljárói nemrég úgy 
döntöttek, hogy a hős tiszteletére 
születésnapján ünnepséget ren-
deznek. A település polgármeste-
re, Szabó István a köztársasági el-
nököt kérte meg arra, avassa fel 
Brusznyai Árpád emléktábláját 
egykori szülőházán. Mádl Ferenc 
lapunknak azt nyilatkozta: példa-
értékű, ahogyan ez a kis közösség 
őszintén kifejezte gondolatait a 
forradalomról és annak hőséről -
politikai felhangoktól mentesen. 

Tudósításunk a 3. oldalon 

Krisztián, három hét után már saját ágvában. Fotó: Schmidt Andrea 

A szegedi, kilencedik emeleti la-
kásukból három hete kizuhant 
négyéves Krisztián tegnap reggel 
elhagyta a gyermekklinikát. 

Tegnap édesanyja és egy ismerős 
kíséretében hazatérhetett az a 
négyéves kisfiú, aki panellaká-
suk kilencedik emeletéről zu-
hant ki az utcára. Krisztián, mint 
megírtuk, kettős combcsonttö-
réssel és néhány horzsolással a 
csodával határos módon meg-
úszta a balesetet. 

A fiú csütörtökön a lábait rög-
zítő szerkezet helyett fekvőgip-

szet kapott, s gyeiőre nyűgös a 
combtőtöl bokáig érő gipsz mi-
att. Édesanyja, Éva - a beszélge-
tést elhárítva - elmondta, még 
meg kell szoknia az új viseletet. 

Füzesi Kristóf, a gyermekklini-
ka sebészprofesszora izerint a 
csütörtökön felhelyezett fekvő-
gipszet három hétig kell viselnie 
Krisztiánnak. Akkor leveszik, és 
egy röntgenfelvétel után eldöntik, 
terhelheti-e már a lábait. Ha min-
den jól alakul, már saját lábán 
mehet haza, ha a sérülés lassab-
ban gyógyul, esetleg néhány napig 
mankóval kell majd közlekednie 

Az iskola szerint az orvos fiktív igazolásokat állított ki 

Vihar az évismétlésre 
utasított diák körül 
A Déri szakközépiskola neve-
lőtestülete szerint jól döntöt-
tek, amikor igazolatlan hiány-
zásai miatt évismétlésre köte-
leztek egy diákot. A szülők ezzel 
nem értenek egyet. 

A szegedi Déri Miksa Ipari Szak-
középiskola egyik tizedikes tanu-
lója áthúzott bizonyítványt ka-

pott év végén. Mint tegnap megír-
tuk, a tanulónak igazolatlan hi-
ányzásai miatt évet kell ismétel-
nie. A fiú, Krisztián bizonyítvá-
nyát édesanyja vette át, a kétség-
beesett asszony nem érti, az isko-
la miért nem értesítette őt a hi-
ányzásokról, amikor ez kötelező. 

Folytatás a 4. oldalon 

Drágábbak 
a lakások 

A kilencedikről kizuhant kisfiú hazatérhetett 

Krisztián már játszik 
Szegeden tegnaptól szigorították 
a bérlakások eladásának felté-
teleit. Ezután húsz százalékkal 
drágábban vehetik meg az ön-
kormányzat tulajdonában lévő 
otthonaikat a bérlők, de válto-
zatlanul megmarad a 25 éves 
részletfizetési lehetőség. Az 
5200 önkormányzati lakás kö-
zül körülbelül 1500 eladó. 

írásunk az 5. oldalon 

Folytatás a 3. oldalon 

• •• // a jovo 
Szeged tudományos életének ki-
emelkedő eseménye Oláh 
György minden egyes látogatása 
- mondta Mészáros Rezső rektor 
azon a tegnapi egyetemi ünnep-
ségen, amelyen Klebelsberg Ku-
nó-díjjal tüntették ki a Nobel-dí-
jas kémikust. Az ünnepi ülésén 
PhD. doktorokat is avattak. 

Tizenöt éve ápol eleven, gyümöl-
csöző kapcsolatokat Oláh György 
akadémikus a szegedi egyetem-
mel. Az 1994-ben kémiai No-
bel-díjat kapott, budapesti szüle-
tésű tudós a Los Angeles-i Loker 
Szénhidrogénkutató Intézet igaz-
gatójaként fiatal szegedi kutatók 
egész sorát segítette hozzá, hogy 
hosszabb-rövidebb ideig a Loker 
intézetben dolgozzanak. Az egye-
tem szerves kémiai tanszékének 
vezetőjével, Molnár Árpáddal -
aki egyébként elsőként mehetett 
tanulmányútra a Los Angeles-i 
intézetbe - közösen írt, 1995-ben 
megjelent, Hydrocarbon Che-
mistry című könyvük második, 
bővített kiadása nemrég jelent 
meg New York-ban. Oláh György 
az orvosi karral is jó kapcsolato-
kat alakított ki. Nyilvános szerep-
lései során elismerően nyilatko-
zik a szegedi kutatók eredménvei-
röl, így például az Életem és a má-
gikus kémia című, magyar nyel-
ven is kiadott önéletrajzi könyvé-
nek számos részletében. 

Mészáros Rezső rektor átadja a ki tüntetést a Nobel-díjas kémikusnak, Oláh Györgynek. Fotó: Schmidt Andrea 

NEVEERTKÜZD 
A SZEGEDI TABLÓ 
A közigazgatási hivatalhoz for-
dul a Szegedi Tabló című lap ki-
adója, mert a szegedi közgyűlés 
jogi és ügyrendi bizottsága után a 
képviselők sem járultak hozzá a 
város nevének használatához. 

5. oldal 

A fiatalok tudásán múlik 
KÖZALKALMAZOTT ŐRÖK 
Visszavonta a városháza őrzésére 
kiírt pályázatát a szegedi önkor-
mányzat. A polgármesteri hivatal 
Széchenyi téri épületének őrzését 
alkalmazottaival oldja meg. 

5. oldal 

EURÓPAI MEGOLDÁSOK 
A Szegedi Tudományegyetem le-
köszönő rektora, Mészáros Re-
zső tudományos kutatóként is 
olyan területen dolgozik, amely-
lyel befolyásolhatia életünk, a 
város jövőjének alakulását. 

Szieszta 

http://www.delmagyar.hu

