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A C-vitamin atyjára emlékezik a Fekete Házban ma nyíló kiállítás 

Szent-Györgyi 110 éve 
Nem indul 
ismétlő 
csatorna 

Szent-Györgyi Albert a jellegzetes pipájával. 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Az Algyői Népfőiskola 
keretében ismét megszervezik az 
Irodalmi Kávéház következő 
programját. A faluház klubjában 
Bíró Zoltán irodalomtörténész 
tart előadást szeptember 17-én 
este 6 órától Nagy László és 
kortársai címmel. Az előadó az 
irodalomtörténeti áttekintés 
mellett verseket szaval, valamint 
Nagy Lászlóval kapcsolatos saját 
élményeit is elmeséli. Az est 
házigazdája Kátő Sándor, a 
faluház művészeti vezetője, aki 
Csoóri Sándor költeményei közül 
mond cl néhányat. A helyi Móra 
Ferenc Népszínház társulata 
pedig Nagy László verseket és 
naplótöredékeket ad elő. 

DESZK. A polgármesteri 
hivatalban tegnap írták alá a 
lakásbérlők a szerződésüket. Az 
új lakók már a héten 
beköltözhetnek a nemrég átadott 
15 lakásos önkormányzati 
bérházba. A beruházás összesen 
120 millió forintba került, a 
költségekhez az állam 95 millió 
forinttal járult hozzá. A 
lakisokat legfeljebb öt évig lehet 
bérelni. Az önkormányzat 
pályázat útján választotta ki a 
leendő bérlőket. Többségében 
deszki fiatal családok 
költözhetnek bc új otthonukba. 
A bérház legkisebb lakása 39, a 
legnagyobb pedig 77 
négyzetméteres. A lakásokhoz 
nem szociális alapon, hanem 
pályázat útján jutottak hozzá 
bérlóik. Havonta 
négyzetméterenként négyszáz 
forint a bérleti díj. Az 
önkormányzat tervezi, hogy a 
közeljövőben újabb ilyen jellegű 
bérházakat építtet a településen. 

DOMASZÉK. A község ifjúsági 
önkormányzata még augusztus 
elején könyvgyűjtési akciót 
szervezett. A megunt, de még jó 
állapotban lévő köteteket a 
teleházba várják legkésőbb 
szeptember 18-áig. Eddig 140 
könyvet hoztak be az adakozók. 
A könyveket szeptember 20-án 
viszi az ifjúsági önkormányzat 
küldöttsége Domaszék erdélyi 
testvértelepülésére, Lövétére. Az 
összegyűjtött könyvek a lövétci 
általános iskola, illetve a község 
könyvtárát gyarapítják. Az 
erdélyiek egy listát küldtek el 
még a nyáron, milyen könyveket 
szeretnének kapni. Azokat a 
köteteket, amelyeket nem 
sikerül összegyűjteni, azokat a 
szervezők megvásárolják. 
Ugyanis erre a célra az ifjúsági 
önkormányzat pénzt nyert a 
Gyermek-, Ifjúsági és 
Sportminisztérium pályázatán. 

MÓRAHALOM. A szeptember 
18-a és 21 -e közötti városnapi 
rendezvénysorozat nyitányaként 
csütörtökön délelőtt 10 órától 
kétnapos konferencia kezdődik a 
mórahalmi Móra Ferenc 
Általános Iskolában Régió és a 
kistérség a pedagógia 
szolgálatában címmel. Az 
Oktatási Minisztérium (OM) 
minden megyében két-két 
kistérség oktatási programját 
támogatja, Csongrád megyében 
a Homokháti Iskolaszövetségét, 
illetve Makó és térségét. A 
konferencia első napján az OM 
munkatársai és a program 
vezetői tartanak előadásokat. 
Pénteken délelőtt 9 órától pedig 
a megye oktatási vezetői 
beszélnek a kistérségek 
közoktatási együttműködés 
lehetőségeiről, fontosságáról, 
illetve a leendő közös munkáról. 

SZEGED. A Barankovics 
Akadémia Alapítvány, a KESZ, a 
KDNP és az MKDSZ szegedi 
szervezete szeptember 17-én 
rendezi a Kereszténydemokrácia 
- Politika - Parlament sorozat 
következő előadását. Ennek 
keretében Kovács K. Zoltán, a 
Barankovics Alapítvány elnöke, 
volt demokrata országgyűlési 
képviselő Bálint Sándor, a 
kereszténydemokrata képviselő 
címmel tart előadást délután 5 
órától a szegedi Katolikus 
Házban (Dugonics tér 12.). 

Szent-Györgyi Albert, a szegedi 
Nobel-díjas tudós címmel Lo-
novics János egyetemi tanár, a 
Szent-Györgyi Albert Orvos- és 
Gyógyszeiésztudományi Cent-
rum elnöke nyitja meg ma 16 
órakor a Fekete Házban a C-vi-
tamin 110 éve született világ-
hírű felfedezőjének életpályájá-
ról készült kiállítást. 

Isteni szikra címmel, a Ford 
T-modell tervezője, Galamb Jó-
zsef életútjának bemutatásával 
tavaly indította el azt a kiállí-
tás-sorozatot a Móra-múzeum, 
amelyben Szegedhez is kötődő vi-
lághírű tudósokat, alkotókat kí-
vánnak a figyelem középpontjába 
állítani, lövőre az újságírás úttö-
rőjéről, Pulitzcr Józsefről rendez-
nek tárlatot, ma pedig a 110 évvel 
ezelőtt született szegedi Nobel-dí-
jas biokémikus, Szent-Györgyi 
Albert pályafutásáról nyílik kiálh'-
tás a Fekete Házban. 

Szent-Györgyi Albert 1893. 
szeptember 16-án született Bu-
dapesten. A pesti tudomány-
egyetem orvosi karára iratkozott 
bc, de tanulmányait meg kellett 
szakítania az 1. világháború kitö-
rése miatt. Medikus-katonaor-
vosként szolgált, az orosz fron-
ton megsebesült, és az olasz 
harcteret is megjárta. Hazatérve 
1917-ben doktorált, majd a po-
zsonyi, a prágai, a berlini, a ham-
burgi, a groningeni, a londoni 
egyetemen is tanult és kutatott. 
Végül Cambridge-be került, az 
ottani egyetemen 1927-ben ké-
miai doktorátust is szerzett. Kle-
bclsbcrg javaslatára hívták haza 
a szegedi egyetem Orvosi Vegyta 
ni Intézetének vezetésére. 1932 
áprilisában a Nature folyóirat-

Előzetes értesítés nélkül tartott 
ellenőrzést egy szegedi lakásban 
a hírközlési felügyelet, amely 
szerint a család új televíziója 
zavarja a rádiókat a házban. 

- Este fél nyolc körül volt, már 
meg is ágyaztam, amikor be-
csöngetett két férfi. Mutattak va-
lami igazolványt, és már jöttek is 
befelé. Úgy meglepődtem, hogy 
csak akkor értettem meg mit 
akarnak, amikor egyikük zokni-
ban bent volt a szobában. Azt ál-
lították, hogy a tévénk zavarja a 
házban a rádióadás vételét. 

A szegedi Csongrádi sugárút 
egyik tízemeletes panelházában 
lakó asszony két héttel a történ-
tek után sem érti, hogyan csön-
gethettek bc minden figyelmez-
tetés nélkül a hírközlési felügye-
let munkatársai, akik - állítja 
egybehangzóan az asszony és fel-
nőtt fia - ráadásul még modoru-
lanul, foghegyről beszéltek ve-
lük. A februárban vásárolt, s az-
óta kifogástalanul működő tévé-
ről az egyik ellenőr egy bekap-
csolt táskarádióval állapította 
meg, hogy éppen ez a készülék 
zavarja a környék rádióit. 

Az asszony másnap a rendőr-
ségen jelentette az esetet, mert 
elképzelhetetlennek tartotta, 
hogy hivatalos emberek ilyen 
módon járhassanak el. Az ügye-
letes rendőr, miután megtudta, 
hogy rablás nem történt, óvatos-
ságra intette a panaszost. 

A hírközlési felügyelet később 
levélben ismételte meg a helyszí-
nen elmondottakat: a tévé táp-

ban tette közzé a C-vitaminnal 
kapcsolatos kutatásai eredmé-
nyét. Kimutatta, hogy a szegedi 
pirospaprika több aszkorbinsa-
vat tartalmaz, mint a citrusfélék. 
A biológiai égésfolyamatok, kü-
lönösen a C-vitamin és a fumár-
sav katalízisével kapcsolatos fel-
fedezéseiért már 1934-ben orvo-
si Nobel-díjra jelölték, de csak 
1937-ben kapu meg. Mindmáig 

egysége rádióvétel-zavart okoz, 
ezért a hibát tizenöt napon belül 
el kell hárítani. Az irodában sze-
mélyesen reklamáló fiatalember 
megtudu: ha nem tesznek eleget 
a fölszólításnak, pénzbüntetést 
kapnak, sőt még a televíziót is el-
veszik tőlük. 

A garanciás tévét átnézte a már-
kaszerviz szakembere, aki szerint 
a készülék hibátlan. - A kisrádiók 
középhullámú sávját sokféle 
elektromos eszköz, még egy régi 
típusú neoncső is zavarhatja -
mondu a szerelő, aki ugyancsak 
furcsállja, hogy komoly műszeres 
mérés nélkül hoztak döntést. 

Dózsa Attila, a Hírközlési Fel-
ügyelet Hírközlési Területi Hiva-
u l Szegedi Irodája piac-felügye-
leti és ellenőrzési osztályvezetője 
megerősítette a helyszínen ellen-
őrzést tartó munkatársai véle-
ményét: egy látszólag jól műkö-
dő televízió is zavarhatja a vételt. 
Az egyik lakó bejelentése nyo-
mán urtottak vizsgálatot, s a 
házban több számitógép és tele-
vízió is hibásnak bizonyult. 

A hírközlési felügyelet hatóság, 
tehát a törvényes keretek között 
jogosult az ellenőrzésre. A vizs-
gálatot akkor kell Urtaniuk, ami-
kor a zavarás a legvalószínűbb 
(adott esetben kora este). A pana-
szost azért nem értesíthették, 
mert csak a helyszínen derült ki, 
merre kell keresni a hibaforrást. 
A mérésnél a zavar jellegének 
megfelelő fölszerelést használ-
ják: esetünkben egy kisrádió is 
megfelelt a célnak. 

NYILAS PÉTER 

Archiv fotó 

ő az egyedüli olyan magyar tu-
dós, aki a díjat itthoni kuutásai-
val érdemelte ki. 1937 decembe-
rében Szeged város díszpolgárá-
vá, 1938 áprilisában a szegedi 
egyetem díszdoktorává, majd az 
MTA rendes Ugjává választot-
ták, és az egyetem dékánja, majd 
rektora lett. 

Demokratikus reformjai és an-
tifasiszta tevékenysége miatt 

A szegedi Sándor Lajos Fotóklub 
45 éves fennállásáról emlékeznek 
meg a Ugok 22 fotós képeiből 
rendezett kiállítással a Bartók Bé-
la Művelődési Központban. A 
névadó, Sándor Lajos sírjának 
megkoszorúzása után a tárlatot 
tegnap este Tandi Lajos művésze-
ti író nyitotu meg. A kiállítók és 

1940-től sorozatos támadások ér-
ték. Hitler már 1943-ban követel-
te kiadatását, 1944-tól a GesUpo 
Ls üldözte. Ismertségére és angol 
kapcsolataira építve a kiugrási 
tárgyalások előkészítése céljából a 
Kállay-kormány 1943-ban Isz-
tambulba küldte, ám az angolok 
az ellenzék megbízottjaként ke-
zelték. A háború után a budapesti 
egyetem vegytani tanszékére ke-
rült. A Magyar Természettudo-
mányi Akadémia elnöke, rövid 
ideig a Magyar Tudományos Aka-
démia másodelnöke lett. 
1947-ben Svájcban tartózkodott, 
amikor itthonról olyan jelzéseket 
kapott, hogy a kommunisták 
„szalámitaktikája" őt is veszé-
lyezteti. Ezért nem tért haza, ha-
nem az Egyesült Államokban te-
lepedett le, ahol Woods Hole-ban 
rövidesen létrehozták számára az 
Izomkutató Intézetet. Hamaro-
san a rákkuutás meghatározó 
szaktekintélye lett, háborúellenes 
tevékenysége is nagy feltűnést 
keltett. 1973-ban, amikor emig-
rációjából először látogatott haza, 
a Szegedi Orvostudományi Egye-
tem díszdoktorává fogadu, és a 
Magyarok Világszövetsége elnök-
ségének tiszteletbeli Ugja lett. 
1986. október 22-én bekövetke-
zett halála után róla nevezték cl a 
szegedi orvosegyetemet. 

Az Orbán Imre és Medgyesi 
Konstantin által rendezett kiállí-
tás fotók, dokumentumok, elis-
merő oklevelek, plakettek segít-
ségével bemuutja Szent-Györgyi 
pályafutásának főbb állomásait. 
A február 29-éig látogatható tár-
laton néhány személyes tárgya is 
látható, például mikroszkópja, 
asztala, írógépe és szemüvege. 

HLZS. 

a fotóklub vezetője, Péntek Lász-
ló mellett megjelent Mihály Jó-
zsef, a klub egykori alapítója és 
hosszú évekig ügyvezető elnöke 
is. A lelkes amatőröket és szak-
mabelieket egyaránt összefogó 
társaságra a sokszínűség jellemző 
mind stílusban, mind tematiká-
ban. A tárlaton lapunk két mun-

Az ORTT jóváhagyása és szer-
ződéskötés nélkül egyetlen ká-
beltévés társaság sem sugároz-
hatja az RTL Klub műsorainak 
ismétlésére létrehozott f+ és 
m+ csatornák adásit. 

Az ország kábeltelevíziós társasá-
gaihoz hasonlóan a szegedi sem 
sugározhatja az f+ és m+ csator-
nák adásait, mert ehhez hiányzik 
az Országos Rádió és Televízió 
Testület jóváhagyása, valamint a 
kábclszolgálutóval kötött szerző-
dés. Az ORTT figyelmeztette az 
kábeltévés társaságokat, hogy 
csak olyan csatornák műsorait 
vehetik át, amelyekkel szerződést 
kötöttek, valamint az indítás 
szándékát legalább 30 nappal ko-
rábban bejelentették. Ezeket a lé-
péseket eddig nem tették meg. 

Amint több hírforrás is közölte: 
az RTL Klub műsorainak ismét-
lésére hozták létre az f+ és m+ 
csatornákat, amelyeknek adását 
ulán már szeptember 15-étől in-
dítja az IKO Romania S.R.L. 
Több műsorújságban már a két 
új adó programját is közölték. La-
punk információi szerint a Szege-
den működő kábeltelevíziók nem 
is rendelkeznek üres csatornával. 
A szegedi Matáv Kábeltelevízió 
Kft. mellett a kiskundorozsmai 
Szélmalom Kábeltelevízió sem 
veszi át az f+ és m + adását. 

Ennek ellenérc a két adó mégis 
megjelenhet olyan szolgálutók-
nál, amelyek rendszerében nincs 
időkapcsoló. A Minímax adása 
után ugyanis automatikusan az 
f+ és m+ sugárzása következik. 
A tiltott működésért az ORTT 
bírságot szabhat ki. 

NY. P. 

katársának, Schmidt Andreának 
és Gyenes Kálmánnak az alkotá-
sai is láthatók. Megtekinthetők 
továbbá Dobóczky Zsolt képei, 
aki „A gondolkodó fényképező-
gép" című munkájával nemrég 
Franciaországban nyolcadik he-
lyezést ért el egy nívós diaporáma 
bemuutón. 

Tanévnyitó a SZEF-en 
Ünnepélyes keretek között nyitották meg a Unévet tegnap a Szege-
di Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Karán. A 
megyei önkormányzat épületének aulájában megtartott ünnepi U-
nácsülésen Bajúszné Kahók Katalin, a kar okutási és ifjúsági fő-
igazgató-helyettese köszöntötte a megjelenteket. Ünnepi beszédet a 
SZÉF főigazgatója, Fenyvessy József mondott, ezt követte az első év-
folyamos hallgatók eskütétele. 

Fölháborítónak tartják a hírközlési felügyelet eljárását 

Táskarádióval 
mérték be a tévét 

Tanácsadás, információgyűjtés és kapcsolattartás az SZTE-n 

Az egyetemistákat segítik 
A szegedi egyetemi karok tanulmányi osztálya-
inak tehermentesítésére jött létre a Tanulmányi 
Tanácsadó Szolgálat. Az egy éve működő szer-
vezet élére most keresnek új vezetőt. 

Egy éve működik Tanulmányi Tanácsadó Szolgálat 
(TTSZ) a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE). A 
szolgálat uvafyi létrehozását több cél is szolgálu: a 
gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés, a személyes 
kapcsolat a hallgatókkal, valamint a kapcsolattartás 
a jövő szegedi egyetemistáival. Emellett a TTSZ az 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) mellett 
információgyűjtő „csúcsszervként" is szolgál: a kü-
lönböző tanulmányi információkat gyűjti össze a 
kari hallgatói önkormányzatoktól. 

- Nem az a célunk a TTSZ-szel, hogy átvegyük a 
kari tanulmányi osztályok (to) szerepét, pusztán 
segíteni szeretnénk rajtuk és a hallgatókon is. Ha 
ugyanis a diákok egy-egy kérdésben hozzánk for-
dulnak, akkor ezzel a to-kat is tehermentesíteni 
tudjuk, másrészt megkíméljük őket a sorban állás-
tól is. Az adminisztrációs ügyeket eddig is és ez-

után is a tanulmányi osztályok fogják végezni -
mondu Mák Balázs, az EHÖK elnöke. 

A hallgatók kezdetben nem nagyon tudtak arról, 
hogy az EHÖK-irodában tanulmányi ügyeikkel kap-
csolatos gondjaikra külön szolgálat segít megoldást 
találni. — A megalakulás után nem sokkal szóróla-
pok, plakátok segítségével próbáltuk felhívni a diá-
kok figyelmét arra, hozzánk is jöhetnek, ha tanul-
mányi gondjuk van. A kezdeti érdektelenség után 
egyre többen jöttek, segítsünk nekik - mondu Mák. 

Az EHÖK elnöke hozzátette: a szolgálat még előd-
je, Döbör András elnöksége idején alakult. Egy évet 
vezette Márton Imre, az EHÖK korábbi irodavezető-
je, alri azonban a nyár végén távozott a TTSZ éléről. 
A szolgálat vezetésére pályázatot írt ki az EHÖK 
mostani irodavezetője, fancsák Csaba. 

Az EHÖK-ben bíznak abban, hogy hamar sikerül 
megulálni Márton Imre utódját. Addig a TTSZ 
szünetelteti működését, így a hallgatóknak most 
ismét a tanulmányi osztályoknál kell sorban állni, 
ha kérdéseikre választ akarnak kapni. 

G. SZ. L. 

Ünnep a szegedi fotóklubban 

A 45 éves szegedi fotóklubra emlékezve kiállítás nyílt a Bartók művelődési házban. Fotó: Gyenes Kálmán 


