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Összecsomagolható nézőtér Svédországbél 

• Egyszerre két várostörténeti 
éseményt ígér az a pályázati 
bemutató-sorozat, amelyet a 
szabadtéri játékok nézőterének 
kicserélésére írt ki a város, és 
amelynek első ta lá lkozójá t 
tegnap tartották a városházán s 
a szabadtéri helyszínén. Egyet, 
mert a hat pályázó cég közül a 
nyertes új, leszerelhető néző-
teret hoz Szegedre, és egy má-
sikat, mert a város polgárai 
még idén nézőtér nélkül, a ma-
ga tágasságában láthatják vi-
szont a Dóm teret. 

A szabadtéri lelátó rekonst-
rukciójára december 31-ig kiírt 
pályázatra hat jelentkező adta 
be terveit. Közülük elsőként a 
svéd fővállalkozó és szállító 
Sit Down Sweden AB vezetője 
Pár Johnsson és a tervező 
Adenfeldt AB vezetője Axe 
Adenfeldt nevében Tomas 
Magasdi mutat ta be az új 
nézőtér tervét. A svéd cégek 
elképzelése szerint a lelátó 
három szekciója három külön-
böző tartórendszeren állna, és 
ezek lebontása után a téren 
mindössze néhány, a burkolat 
sz in t j én álcázot t fedőlap 
maradna. A teljes telítettségé-
ben 4 882 nézőt befogadó le-
látó felépítése vagy lebontása 

Szabad tér a szabadtérin 
Az árat csak találgatni lehet 

* i « Pár Johnsson: Van esélyűnk 
- Olyan műszaki megoldásokat kínálunk a szegediek-

nek, amelyek szerintünk elfogadhatóak a gyönyörű Dóm 
tér beépítésére és hasznosítására. Cégünk egyébként Svéd-
országban többszáz ilyen mobil nézőterel szerelt már fel és 
a nyolcvanas évek elejétől kezdve állandóan korszerűsítés-
re, esztétikai szempontból is tökéletesebb megoldásokra tö-
rekszünk - nyilatkozta Johnsson úr, a Sit Down cég igaz-
gatója a Délmagyarországnak. 

Arra a kérdésre, hogy miben látja vállalatának pályá-
zati esélyeit, a következőket válaszolta: 

- Amint azt a bemutatkozásunkon is hallhatták, láthat-
ták, mi rendkívül gyorsak és rugalmasak vagyunk e szer-
kezetek felállításában és lebontásában. De nem csak ez az 
előnye a konstrukciónknak, hanem, hogy más célokra is 
alkalmazható a montázs-nézőtér:sportversenyekre, al-
kalmi ünnepi tömeg-rendezvényekre.Különben Európa-
szerte használják már a cégünk által gyártott lelátókat, 
ezért látok esélyt az önök szép városában is... 

K. F. 

két hetet és 20 munkást igé-
nyelne. A rendszer statikai 
megoldása szerint talajba ágya-
zott alapokra csak a legfelső 
szekció tar tóoszlopai alatt 

lenne szükség, ezeket azonban 
úgy oldanák meg, hogy a tér 
talajába egyszer beágyazott be-
tonalapokra minden felhaszná-
láskor csavarokkal lehessen 

felszerelni az oszlopokat. A 
nézőtérterv legszellemesebb 
megoldása az a szállítható kon-
ténersor , amely egyszerre 
képezi a második szekció alap-
ját, és azt a rakteret, amelybe a 
széksorok alumíniumszerke-
zete te l jesen összecsoma-
golható. A lelátó felszerel t 
állapotában ez a két sor kon-
téner öltöző, illetve raktár-
helyiségek céljára is használ-
ható. Az első szekció öntartó 
alumíniumváza szintén több-
szörösen felhasználható, ha ép-
pen nem a szabadtérin, akkor 
összeszerelhető akár a Maty-
éri vízparton vagy más sport-
rendezvény helyszínén is - 4 
nap alatt. A terv másik fontos 
előnye, hogy a lelátó legma-
gasabb szintje alatti oszlopok 
között üres teret kínál, amely 
vendéglő vagy büfésor kiala-
kítására is alkalmas. Ami a tér 
és a nézőtér összhangját illeti, 
a svéd pályázók az éppen so-
ron lévő előadás díszletével is 
harmonizálható színú (vagy 
ábrájú) szintetkius vászon fó-
liát ajánlanak, amit a lelátó és a 
világítótorony oldalára lehet 
függeszteni. 

Hogy mindez mennyibe ke-
rül, avagy az ár mennyivel lépi 
túl az önkormányzat által jó-
váhagyott 150 millió forintot, 
arról most még csak találgatni 
illik. Erre, a terv bemutatá-
sakor, Tomas Magasdi kitérő 
választ adott, ami annak is leh-
et jele, hogy a svéd pályázó, 
tervének bizonyos változatait 
még a további öt jelentkező ár-
ajánlatához igazíthatja. A kö-
vetkező pályázati bemutatót 
pénteken tartják a városházán, 
a svájci Nüssli Bau Rt. rész-
vételével, a zsúri pedig január 
végéig alakul majd meg, a hat 
terv végleges elbírálására. 

Panok Sándor 

• Sokan kapják fel a fejüket: 
mi a szösz az a művelődésszer-
vezés? A népművelés utódjáról 
van szó, de nemcsak a forma, 
hanem a tartalom is változott -
magyarázza Hetesi Erzsébet 
főiskolai adjunktus. 

- A hagyományos népmű-
velő tanszékről öt évvel ezelőtt 
kiderült, hogy az itt végzett 
hallgatók gyakorlatilag sehol 
nem tudnak e lhe lyezkedni . 
1989-ben a menedzsment-pszi-
chológia tanítását kísérletként 
indítottuk el, s 91/92-es tanév-
ben kezdődött meg a tematiku-
sán kidolgozot t koncepció 
alapján a tanítás. Alapvetően 
két szakirány van, a mene-
dzser és a média. Ezek mellett 
létezik még a hagyományos 
művelődésszervező szak. tehát 
aki egyik iránt sem érdeklődik, 
az maradhat a hagyományos 
képzésnél. Időközben beadtuk 
a szakalapítási kérelmet a mi-
nisztériumba, s ha engedélye-

A kultúra és a menedzserek 
70-80 százalékuk állást kapott 
Vége a kultúrotthonokban vakarózásnak 
Szakirányból új szak a főiskolán 

Az egykori újszegedi pártiskolában középiskolai tan-
termek, szociális munkásképző, diákkollégium, a legfelső 
szintjén pedig egy tanterem, néhány tanári szoba - a Ju-
hász Gyula Tanárképző Főiskola talán legkisebb tanszé-
ke van itt: a közművelődési tanszék. Kulturális mene-
dzser képzés indult idén Budapesten az ELTE-n, és Deb-
recenben a KLT-n. Szegeden már jó ideje üzemel a szak, 
az első fecskék ki is röppentek. 

zik, önálló szakká válhat a kul-
turális menedszer-képzés. 

• Milyen speciális ismere-
teket kapnak az itt tanulók? 
- Marketing, menedzsment 

pszichológiája, közgazdasági-
jogi ismereteket, számítástech-
nikai képzést, s jövőre sze-

• Magyar Rádió 

Egy igazgatóval kevesebb 
A Magyar Rádióban január l-jén 

megszűnt az ügyvezető igazgatói 
jogkör, mivel Gálik Mihály szerző-
désének lejárta (december 31.) után 
az intézmény elnöke nem írt ki 
újabb pályázatot a pozíció betöltésé-
re. A volt ügyvezető igazgató az 
MTI érdeklődésére elmondta: azért 
nem hosszabbították meg szerző-
dését, mert Gombár Csaba tanács-
adói szerint erre - a közalkalmazotti 
törvény és a Magyar Rádió jelenlegi 

jogállása miatt - nincs jogi lehető-
ség. A műsorkészítés infrastruktú-
rájának felügyeletével és az azt biz-
tosító szervezeti egységek közötti 
koordinációval 1990. október l-jén 
- pályázat útján - megbízott Gálik 
Mihály január l-jétől, csakúgy, mint 
kinevezése előtt, a gazdaságpolitikai 
szerkesztőség vezetőjeként dolgozik 
tovább. Arról, hogy feladatait ki 
„örökli", a volt ügyvezető igazgató-
nak nincs információja. 

retnénk számvitelt is tanítani. 
Speciál kollégium keretében 
tanítok a nyelv-, humán- és re-
á l -szakosoknak is a lapvető 
marketing ismereteket, s az ér-
deklődésből kitűnik, hogy na-
gyobb igény is lenne erre a 
képzési formára. Ok ugyanis 

• A rádió tudósítójának je-
lentése szerint a gyár és Sza-
badka vezetőinek kérésére a 
szerbiai egyészségügyi és kör-
nyezetvédelmi hatóságok mun-
katársai kedd délelőtt ellátogat-
tak a helyszínre és ők is meg-
ál lapí tot ták, hogy valóban 
súlyos környezeti és egészség-
ügyi károkat okozna a gyár 
gázszolgáltatásának leállítása, 
mivel olyan szennyező anya-
gok kerültek volna a légtérbe 
és a talajba, amelyek hosszabb 

ide még nem jelentkezhetnek, 
hiszen ez - egyelőre - a műve-
lődésszervező szakos hallgatók 
privilégiuma. 

A számok tükrében folytat-
va: a végzősök 70-80 százalé-
kának volt állása az államvizs-
ga után. A legkülönbözőbb te-
rületeken tevékenykednek, van 
aki zenekart menedzsel, más 
képtárat nyitott, négyen vállal-
kozást alapítottak, ketten pedig 
design-nal foglalkoznak. Az 
utolsó félévben feladatul kap-
ják a hallgatók, hogy gyakor-
lati kísérleteket is végezzenek, 
tehát próbálkozzanak, vállal-
kozzanak, s volt aki ezt a mun-
káját folytatta tovább - már 
élesben. Vége tehát a régi típu-
sú gyakorlatoknak, mikor nya-
ranta kultúrotthonokban vaka-
róztak a jövő népművelői. 

T. W. 

• Emlékezés Koltay-Kastner Jenőre 

Százesztendős lenne 
a tanszékalapító 

Vizsgaidőszak van az egyetemen, ilyetéképpen sápadtan 
cigarettázó fiatalemberek és kisasszonyok álldogálnak a 
folyosókon. No meg könyvleltározás is van, s ahogy ígérve 
volt, Koltay-Kastner Jenő emlékülés. A professzor úr, aki 
a szegedi egyetemen vezette az olasz tanszéket, majd pedig 
volt dékán és rektor is, most lenne 100 esztendős. Alakját 
legendák övezik. Hogy például 90 évesen még tanított. 
Hogy például nyolcvan-egynéhány évesen a nouveau ro-
mánról értekezett. Hogy például a hadifogságban, valahol 
a Pá környékén tanult meg olaszul. így szervezte meg Pé-
csett, majd pedig Szegeden az olasz tanszéket. A tegnapi 
emlékülés, melyet megtisztelt a JA TE Bölcsész Karának 
apraja s nagyja - majdhogynem kitelt a BTK kispályás 
labdarúgócsapata - , Koltay-Kastner Jenő életművét tag-
lalta. Mit gondolt a régi magyar irodalomról, a kompara-
tisztikáról, Kossuthról, a ferences mozgalomról, az olasz 
reneszánszról. Koltay-Kastner Jenő professzor nagy szel-
lem volt. S mint ilyen nem felejthető. 

Dal 

• Császárvárosi muzsika Szegeden 

A szimfonikusok 
újévi koncertje 

A Nemzet i F i lharmónia 
sz imfon ikus bér letében az 
1993-as év első hangversenye 
a bécsi mintára tavaly megho-
nosított hagyományt folytatva 
a nagyzenekari irodalom köny-
nyúzenei rétegéből ígért válo-
gatást. Az ilyenkor kötelező 
Strauss-muzsikán kívül nápo-
lyi dalokat vártunk - a kíván-
csiságot csak fokozta, hogy a 
hangverseny plakátja a dalok 
eredeti olasz címéből egy-egy 
szót, előljárószót kiragadva 
mulatságos nevű, sosemvolt 
szerzőket tüntetett fel - , ám a 
vendég tenorista betegsége 
miatt a műsor a császárváros 
stiláris határain belül maradt. 

Örvendetes, hogy az utolsó 
pillanatban kialakult program-
ban a műfaj slágerdarabjain kí-
vül megszólaltak ritkán hall-
ható, érdekes kompozíciók is. 
A koncert mindkét félidejét 
egy-egy nagyobb lélegzetű, 
hangsúlyosabb mű nyitotta ( a 
Denevér-nyitány, illetve a Csá-
szár-keringő), a rövidebb ke-
ringők, polkák, galoppok pedig 
arányos blokkba szerveződtek; 
szünet előtt és a hangverseny 
végén a legnépszerűbb darabok 
képezték a hatásos finálét. 

Már a músorösszeállítás is 
jelezte, hogy Acél Ervin, az est 
karmestere otthonosan mozog 
a kel lemes bécsi muzsika 
világában. Szemlátomást nagy 
kedvvel, vitalitással dirigált, 
imponálóan attraktív mozdula-
tai révén életre kelt a darabok 
sokszínűsége . Jól el talál t 
tempók, hangulatosan megfor-
mált karakterek, sodró tempe-
ramentum és é rze lmesség 
váltakozása, a hangszerelés 

erényeinek megcsillogtatása, a 
zenei poénok kiaknázása jel-
lemezték interpretációját. 

A Szegedi Sz imfon ikus 
Zenekar vezető karnagyának 
pálcája nyomán hangulatosan 
muzsikált. Értékét már az is 
jelzi, hogy az előadáson nem-
igen lehetett érezni, hogy a fele 
műsort épp a hangverseny előtt 
kellett megváltoztatni. A kri-
tikus is elfogyasztott a szünet-
ben a koncertprogramhoz il-
lően egy pohár pezsgőt, így 
szakmai lelkiismerete háborgá-
sa nélkül, szívesen elfelejt né-
hány apróbb pontat lanságot 
bizonyos vonósállásokban, egy 
galopp indulásának tempóbeli 
bizonytalanságát, kis esetleges-
ségeket egy-egy szóló megfor-
málásában, mivel egészében 
jól artikulált, feszes ritmikájú, 
helyenként kifejezetten vir-
tuóz, szellemes és üde előadást 
hallhattunk. 

Méltán arattak sikert a har-
sonaszólókra épí tő polkák, 
köztük a zenekar tag jának . 
Szász Mihálynak a ragtime-
elemeket is szerencsésen ma-
gába olvasztó, jól hangszerelt 
darabja. A szólista, Szelezsán 
István, az igényes zenei meg-
valósításon túl komédiázó ked-
véről és pódiumérzékéről is 
tanúbizonyságot tett. 

A koncert végén zenekara 
nevében Acél Ervin boldog új 
esz tendőt kívánt a közön-
ségnek, a jókívánságot a pub-
likum a harmadik ráadásként 
fe lhangzó Radetzky- induló 
közben ütemes tapssal, az elő-
adók lelkes ünneplésével 
viszonozta. 

GyüdiSándor 

• Szabadkáról jött volna 

Elhárult a katasztrófaveszély 
Elhárult az ökológiai katasztrófaveszély a szabadkai 

Nitrogénmüvekben, ugyanis megoldottnak látszik a 
gyáróriás gázellátása - jelentette ki kedden délután az 
újvidéki rádió. 

távon jár tak volna romboló 
környezeti hatással. 

A vizsgálóbizottság beszá-

molója alapján a szerbiai ipari 
minisz tér ium leiratban kö-
telezte a szerbiai Kőolajipari 

Vállalat gázszolgáltató részle-
gét, hogy újabb rendeletig biz-
tosítsa a szabadkai üzem mű-
ködtetéséhez szükséges, órán-
kénti 900 köbméteres gáz-
mennyiséget. A szerbiai kor-
mány korábbi rendelete értel-
mében kedd délben kellett vol-
na leállítani a szabadkai gyár 
gázellátását. Az esetleges kör-
nyezeti (ammónia)szennyezés 
kedvezőtlen széljárásnál ha-
zánkat is közvetlenül érintette 
volna. 


