
 

 
A finom vacsora elfogyasztása után a további programban a már hagyományos hangu-

-
solták ki az este érem és könyvnyereményeit. A sorsolás i:  – Szabó Géza ötvös 
mester felajánlásában – a  teremben is látott Szegedi Angyal , 
majd a Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 70. évfordulójára, és a  
emlékére készített ezüst érmek voltak. További nyereményeknek örülhettek a boldog 

gyarapították. 
Az emlékezetes este a vendégsereg baráti beszélgetéseivel ért véget ebben a 

környezetben. 
* 
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Egy kiállítás margójára_______________________________________________________ 
Hajdu Béla 
 
A -palota –  a -ben 
megnyílt szegedi otthona, a magyar szecesszió egyedülálló épületének fedett udvara adott 
otthont  szobrász-  

rilis 13-án Nátyi Róbert , a RE  nyitotta meg 

messzem  

-, zene-, színház- 
ában is otthonosan kalandozik. 

 
–  

 -
                                                 

                                  
 

t a kiállítás anyagából. Bartók Béla, 
-  Chopin 

 
ülönösen szellemes érmet 19-

romantika korában élt  l. Offenbach többek között a  c. operett 
( , és az -ban Párizsban bemutatott eusz az 

 szerepel a  zenéje, mely adta az érem 
ötletét is.        





 

 

lalkoztatta   
A Székesfehérváron koronázott és eltemetett királyok és a Magyar királyok általunk már 

jól ismert kiváló sorozatai önálló tablóban szerepeltek a kiállítás anyagában, de ott látható 
Erzsébet királyné (Szervezetünk legsikeresebb érme!
között. A kiállítás méltán aratott nagy sikert Szeged városában mind a nagyközönség, mind a 

tó munkájától még nagyon sok és szép érem várható 
– kiállításának bezárása óta is több maradandót alkotott – mégis hallatlanul gazdag eddigi 
munkássága felveti a gondolatot egy összefoglaló katalógus kiadásával kapcsolatban. 
 

* 
 
Egy nagy esemény – Egy nagy és szép érem______________________________________ 
Nagy László 
 
Szent-Györgyi Albert az egyetlen magyar tudós, aki Magyarországon végzett kutatásaiért 
Nobel-díjat kapott. A Szegedi Egyetemen végzett kísérletek eredménye az élettani-orvosi 
Nobel-díj. A C- -ben vette át a világra szóló elismerést Albert 
Gusztáv svéd királytól. 

A Nobel-díjas tudós elismerésének évfordulóján a Szegedi Tudományegyetem 2012. 
március 22. és 25. között nemzetközi konferenciát szervezett, ahol 9 Nobel díjas tudós, 200 
nemzetközi rangú és további 500– , összesen több mint ezer szakember 
jelent meg.  nagy nemzetközi rendezvényt a Richter Gedeon 
Nyrt. és áros önkormányzata támogatásával rendezte meg az Egyetem. 

- 1
megterve - 
ben öltött testet, rajta középen Szent-Györgyi Albert jellegzetes fejportréja, mellette a Nobel-

-díjas tudós portréja van elhelyezve. 
 
 





19 
 

aktuális évfordulóhoz, 
minden esetben az uralkodó egy-egy pénzének a képe is megjelenik.  

iskolai történelemoktatásban is. 
A könyvet részletes katalógus zárja, amelyben megtalálható az elkészült 34 érem és a 

2+1 záró érem pontos leírása, és valamennyi adata. 

 
 

Török Pál 
* 

A Szegedi Éremalkotó M __________________________________ 
Fritz Mihály 
 
2006. óta nyaranként a Balaton-

bi Gyula nevezte 

di szobrász- 
ely

mi 
tárlatok is látha

 
Ezek az évenkénti rendezvények többnyire em

a -
körökben jól ismert orvos történész, numizmatikus volt. Ez is magyarázhatja, hogy több 

eknek a tárlatoknak. Az emlékkiállítá-
sok -vitamin 

  , 
- leginkább zenei évfordulók jelentették a 

témáját  Chopin – Robert 
 megemlékezések következtek, Giuseppe 

. Nem csoda, hogy lassan kifogytam a frissen 
kiállítható zenei érmei   

Tóth Sándor Munkácsy-d anyaggal jelent meg az idei 
os zenei tárgyú érmet, 

szobrot, és más kulturális témájú és balatoni vonatkozású érmet állított ki.  Például szerepelt 
-ban készített, talán -es vert érme gipsz tányér 

formában 

 

  - és hátlapja 



 

 
 A zenei programban - -nek 
jelenlétében. a 

-egy bronz példányával kedveskedtek. A Szerk.) 
 A szegedieken kívül persze más érmészek, szobrászok is szerepeltek korábban vagy az 

idén
 

 sorozat folytatódik, remélh
szegedi részvétellel. 

 
* 
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 bronz és egy megfestett élmény - Egy másik kiállítás margójára_______________ 
Hajdu Béla 
 

 
 

 már akkor semény bejelentését. A kedves, emlé-
kezetes jelenet után sokan vártuk a kiállítás megnyitását, mely június 22-én volt. 

  – aki – kiállítását az eredeti tervek szerint 
órházba 

került, így a kiállítást dr. Tóth A  
A Reök Palota -ban a megnyitón elmondt a 

 jellemez , a 20 -ban történt súlyos autóbalesete 
 való alkotások, melyek zömmel 

Úgymint a képen látha -ként megnevezett szobra is. 



 

 
Még egy alkotásról Kalmár Mártontól__________________________________________ 
Fritz Mihály 
 
Ez év május 26-án, születésének századik évfordulóján szobrot avattak  

 készítette, aki 
személyesen ismerte modelljét. 
egyetemen tanított. 

Ruzsai tanyáján magyar fiataloknak szervezett találkozókat, az általa kidolgozott 
 filozófiai tan ismertetésére. r Márton, diákjai kíséretében ott találkozott 

 
 

Lezsák Sándor,  
A szobor a Rerrich Béla térre, az egyetemi bejárat mellé került, ahova terv szerint 

áthelyezik majd a fiatalkori harcostárs, '56- ami szintén 
. 



 

 
A kiállítás anyagában szerepel többek között az 1904-ben St.Luisban, az 1906-ban Athénban  
meg-rendezett rendkívüli, az 1912-ben Stocholmban, 1924- -ban 
Amsterdamban, 1936-ban Berlinben, 1949-ban Londonban, 1956- -ban 
Melbourne-ban, 1960-ban Rómában, 1964-ben To -ben Mexikóban, 1972-ben 
Münchenben megrendezett olimpiai játékokra készült érem. -as 

-ben Los Angeles- -ban Söulban, 1992-ben Barcelonában és az 
1996-ban Atlantában megrendezett olimpiai játékok egy-egy érme. 

Látható volt még Manno Miltiades szép birkózó érme, amelyen arga Béla 
(olimpiai bronzérmes) dobásának mozdulatát formálta meg. Az érem készítéséhez dr. Papp 
László birkózó volt a másik modell és ezzel az éremmel Manno Miltiades szobrász-, 

– aki maga is kiváló sportoló volt – az 1932. évi Los Angelesben megrendezett 
 

– aki nyugdíjas létére is rendszeresen atletizál, edz nap 
mint nap – ígéretet  tett arra, hogy szeptember hónapban e kiállítás anyagából egy kisebb 
kamara kiállítást klubunkban is rendezni fog és akkor részletesebben és pontosabban 
foglalkozunk a témával. 

* 



* 
A ról 

 
 nagyterem világítását 

 
A szakemberek elkészített és a hatóságok által engedélyezett terveket augusztus 

hónapban megvalósítjuk , így 
sz  

-
séget. A munkaterület biztosításához a bútorok egy részét ideiglenes tárolási helyre kell 
berakni, a képeket a falról levenni, a padozatot több helyen le kell takarni a falvésések miatt. 

 azokat a tagjain  
 

-------------------- --------------------- 
 


