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Papp Zoltán: Anya 

Anyák 
Például Gizike néni, a 

szentmiklósi csapat kapusá-
nak szép arcú, drága szü-
léje. akit a fél megye pályái-
ról kitiltottak. Odaállt a fia 
kapuja mögé és olyan gyö-
nyörűen káromkodott, ha 
kapura tört a csatár, hogy 
többnyire nem lett gól, vi-
szont érte jöttek és elve-
zették a rendezők, ám mind-
hiába, mert a kerítés mögül 
is hallatszott a hangja. Pél-
dául a titokban szülő lány-
anya, aki egy kapualjba 
rakta ki a kicsit, egy cédulát 
tűzött rá, és szorongva, 
könnyekkel küszködve leste, 
hogyan lelnek rá, aztán né-
hány nap múlva zokogva 
ment a kicsiért a kórházba. 
Például az. akinek a negye-
dik is fiú lett, egy kicsit bá-
natos volt ezért, de azért 
elsírta magát, amikor a mel-
lére rakták a ráncos arcú 
csecsemőembert. Például 
az, aki egyedül szült, kinn a 
tanyán, és csak a bárányok 
bégetése, meg a galambok 
krúgatása volt vele. Például 
azok, akik a Mrs. Hungary 
versenyre neveznek, a jól-
tartottak, a karcsúk, a szé-
pek és gazgadok. Például 
az, aki harmadjára is elve-
tél, és nem lehet tudni, mi-
ért, mi a rossz abban a gyö-
nyörű testben, de amikor ki-
lép a kórház ajtaján, összes-
zorítja a száját és azt gon-
dolja, ha belehal, akkor is 
megpróbálja újra. És pél-
dául az, aki eztán belehal. 
Például az, aki öngyilkos 
lesz. Például a koldus-
asszony a metró lejáratánál, 
egyik kezében tányérka, a 
másikban gyerek, szomorú 
szemű, maszatos, koravén. 
Például az, aki örökbefogad. 

Például az, aki örökbead. 
Például az, aki elmegy 
Amszterdamba, a férjre 
hagyja a két gyönyörű kis-
lányt, és a divatszakma már 
soha nem adja vissza, azért 
néha ír, küld néhány pros-
pektust, amiben az ő fotói a 
legszebbek, a legkívánato-
sabbak és a legművészibbek. 
Például az, akinek két kicsi 
fiával megy nyugatra a férj, 
hír sokáig nincs róluk, nem, 
semmit sem tudni, aztán a 
nagykörút egyik ovodáscso-
portjában az asszony meg-
látja a kisebbik fiát, a sző-
két, azt, aki annyira szeretett 
lovacskázni, meglátja az 
asszony a gyerekét, két éve 
nem látta, és itt van előtte, 
és 6 csak megy utána kábán, 
megdöbbenve követi a gye-
rekcsicsergést, és nem meri 
megszólítani a kisfiát, aki 
talán már rá sem ismerne. 
Például az, aki börtönben 
van. Például az. akit meglo-
pott a fia, kilopta a kisszek-
rény fiókjából a pénzt, és 
most nem tudja, mi lesz a 
hónap végéig. Például az, 
aki kilenc hónapig fekszik a 
kórházban, hogy szülhessen, 
és amikor megszül beleájul 
a boldogságba. Például... 
Például... Például. Például 
a tiéd, a macskás asszony, 
hat hülye macska a magány 
ellen, vagy hét, végül is 
mindegy, de amikor haza-
mész hozzá, mert távol lakik 
és egyedül, húslevest rak 
eléd, hajnalban főzte, 
csigatésztával, ahogy szere-
ted, és nézi hogy eszel, és 
csinálhatsz bármilyen hülye-
séget, ő megbocsát, és min-
dig neked fog hinni, és elfo-
gult lesz, és dicsekszik veled, 
és jobban szeret, mint ér-
demelnéd, az asszony, aki 
kerülhetsz bármerre, most 
már veled marad mindörök-
re, akár az ég. 

Sáv Ernő 

• Az idén is szép e redmé-
nyeket értek el a radnótis ta-
nulók az országos középiskolai 
versenyen biológiából. Az 
egyetemi felvétel t b iz tos í tó 
első tíz helyezett közé az is-
kola három t anu ló j a is be-
került: Sztriha László (tanára: 
dr. Szolnoky Jenőné) 5., Hajdú 
Gábor 9., Marosvölgyi Katalin 
10. Két harmadikos tanuló is 
szerepel t a dön tőben : Solti 
Árpád és Kiszely György 
(négyük tanára: Gál Béla). 

A fiatalabbak országos bio-
lógia vetélkedőjén a Kitaibel 
Pál Természetismereti Verse-
nyen Mosonmagya róvá ro t t 
Horváth Szatmár (tanára dr. 
Kiss Istvánná) a döntőben az 
előkelő 5. helyet szerezte meg. 

Az általános iskolák megyei 

orosz versenye április 14-én 
zajlott a szegedi Kolozsvári 
téri Altalános Iskolában, a Me-
gyei Pedagógiai Intézet rende-
zésében. A tagozatos 7. osz-
tá lyban : 1. Kovács Márton 
(Madách I. Ált. Isk., felkészítő 
tanára Ezumachné Németh 
Györgyi). A tagozatos 8. osztá-
lyos tanulók között: 1. Sebők 
Anita, 2. Hevesi Orsolya (Hód-
mezővásárhely Szent István 
téri Ált. Isk., Katona Imréné). 
Nem tagozatos 8. osztályos ta-
nulók közül: 1. Zombori Gábor 
(Gedói Ált. Isk., Varga Ka-
talin), 2. Varga Dóra (Szegedi 
Tisza-parti Ált. Isk. Kocsis Jó-
zsefié), 3. Bérezi Zsuzsa - Jan-
csó Judit (Szegedi JATE Gya-
kor ló Ált . Isk. dr . Szillasi 
Lajosné). 

A Trubadúr 
a Deákban 

Verdi Trubadúr című operá-
jának hangversenyszerű előa-
dását rendezik meg ma 19 órá-
tól a Deák Gimnázium díszter-
mében. Közreműködnek a Sze-
gedi Nemzeti Színház szólistái 
és énekkara, valamint a Sze-
gedi Szimfonikus Zenekar. A 
szereposztás: Luna gróf - Gyi-
mesi Kálmán, Azucena - Er-
délyi Erzsébet, Ferrando - Sza-
kály Péter, Ruiz - Fekete Imre, 
Hírnök - Tandari János, Leo-
nóra - Jobbágy Mária, Manri-
co - Juhász József, Ines - Bá-
lint Ilona, Öreg cigány - Rácz 
Imre. 

Az előadást fiatal külföldi 
karmesterek - Mass imi lano 
Caldi, Alfonzo Caiani, Claudio 
Morbo (mindhárman Olaszor-
szágból), Hisao Aray (Japán) 
és Francis Braun (Írország) -
dirigálják. A belépés ingyenes, 
a hangversenyt a budapes t i 
Autó Elit Lancia cég támo-
gatja. 

Névadó 
a Krúdyban 

A szegedi Krúdy Gyula Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközép i sko la és Szak-
munkásképző Iskola ma dél-
előtt fél 10 órakor névadó ün-
nepséget rendez, amelyen dr. 
Lippai Pál polgármester mond 
avató beszédet. Az ünnepségen 
megemlékeznek a névadóról, 
valamint leleplezik Kalmár 
Márton szobrászművész Krú-
dy-domborművét . A névadó 
diákrendezvényein ismertetik a 
Krúdy-irodalmi pályázat ered-
ményeit , amelynek legsike-
resebb részleteit a Bukta című 
s u l i ú j s á g ünnepi számában 
közlik. „Édes anyanyelvünk" 
címmel rendeznek versenyt, a 
tanár-diák spor tmérkőzések 
után játékos vetélkedők kez-
dődnek. 

HAZAI TÜKÖR 5 

• Tegnap a Városháza díszter-
mében „Németh László regé-
nyei a mai megközelítések tük-
rében " címmel ülésszakot ren-
dezett a Németh László Tár-
saság, a T i s z a t á j s ze rkesz -
tősége, a JATE II. számú Ma-
gyar Irodalomtörténeti Tanszé-
ke és Szeged Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata. Dr. Lippai 
Pál polgármester nyitotta meg 
az ülésszakot, s köszöntötte a 
jelenlévőket, közöttük Németh 
László lányait, Németh Mag-
dát és Németh Ágnest. 

Az ülésszak első részében, 
Monostori Imre irodalomtör-
ténész e lnökle téve l Sándor 
Iván író, D o m o k o s Mátyás 

tirodalomtörténész, Fűzi László 
irodalomtörténész és Bodnár 
György irodalomtörténész tar-

Németh László-ülésszak 
tott előadást . A szünet előtt 
átadták az 1993. évi országos 
középiskolai irodalmi tanul-
mánypályázat díjait. 

A második „felvonásban", 
Sándor Iván író elnökletével 
Görömbei András irodalom-
történész, Dérczy Péter iro-
dalomtörténész, Fejér Ádám 
i roda lomtör ténész és Olasz 
Sándor irodalomtörténész előa-
dásai hangzottak el. 

Az esemény előzeteseként 
szerdán a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola és a József 
Attila Tudományegyetem II. 
számú irodalomtörténeti tan-
széke rendezésében a Németh 

László életművét feldolgozó 
Grezsa Ferenc irodalomtör-
ténészi és i rodalomkri t ikusi 
munkájáról tartottak emlék-
ülést. Az előadásokat követően 
a főiskola művésztanárainak és 
hallgatóinak zenei és irodalmi 
összeállítása került közönség 
elé, amelynek keretében egy 
kórusmű ősbemutatója is el-
hangzott: a Kardos Pál Női 
Kar, Ordasi Péter karnagy ve-
zényletével és a Szegedi Fú-
vósötös köz reműködéséve l , 
Huszár Lajos zeneszerző Gre-
zsa Ferenc emlékére kompo-
nált Sorsének című művét adta 
elő. 

• Szakértők vizsgálják a Hősök Kapuját 

Kiszabadul az Aba Novák-freskó 
(Folytatás az 1. oldalról 

tás során milyen nehézségek-
kel kell majd szembenézni . 
Mint elmondották, nehézség 
lesz bőven, hiszen 8-10 ember 
több mint kétévi apró lékos 
munkájára lesz szükség, hogy 
Aba Nóvák Vilmos freskója 
i smét eredet i á l l apo tában 
legyen látható. Köszönhető 
mindez annak, hogy a freskót 
cementes habarccsal fröcsköl-
ték be, és a cement keményebb 
anyag , mint az a la t ta lévő 
mész-homokos vakolat, ráadá-
su l -az e l f e d é s r e f e lho rdo t t 
habarcs sem egyenletes. Nehéz 
munkába, időbe, és főleg sok 
pénzbe fog kerülni a felújítás. 
Az anyagi problémáról szólva 
dr. Berekné dr. Petri Ildikó, a 
kuratórium elnöke lapunknak 
elmondta, hogy az idei hét-
milliós költség a szegedi ön-
kormányzat egymilliós kere-
téből, adományokból valamint 

a művész lánya, Aba Nóvák 
Judit által felajánlott budapesti 
ingatlan árából fedezhető. A 
kuratórium ettől függetlenül a 
Műve lődés i és Közokta tás i 
Minisztérium és a Honvédelmi 
Minisztér ium támogatásáért 
pályázik. 

Az egykori Csongrád me-
gyei tanács a nyolcvanas évek 
e le jén egy aukción meg-
vásárolta Aba Nóvák Vilmos 
1936-ban a Hősök Kapujáról 
készített színvázlatát. Most a 
Csongrád megyei önkormány-
zat az ügyet e lő re l end í tő 
szándékkal, a kultúra patro-
nálása céljából a kuratórium 
rendelkezésére bocsátja ezt a 
képet, amelyet a szegedi Móra 
Ferenc Múzeumban helyeznek 
letétbe. 

P. I. Fotó: Nagy László 

Aliiance Franpaise-rendezvények 
A hét végén huszonhárom 

európai ország francia nyelvet 
tanuló középiskolásai ülnek 
asztalhoz, hogy a párizsi szék-
helyű Aliiance Frangaise 'Szer-
vezésében, francia nyelvi ver-
senyen adjanak számot tudá-
sukról. Az egyesület szegedi 
szervezete is megrendezi a ver-
senyt, amelyen a dél-alföldi 
régió 8 középiskolájának 31 
ha rmad ikos és negyed ikes 
diákja vesz részt. A verseny 
színhelye az Ali iance Fran-
íaise szegedi székháza (Szűcs 
utca 194).), kezdési időpontja: 
péntek, 14 óra. A kecskeméti, 
ba j a i , gyula i , szentes i és 
szegedi i skolák d i á k j a i n a k 
ve té lkedésébő l győz tesen 
k ike rü lő tanulók 10 napos 

párizsi kiránduláson vehetnek 
majd részt. 

• 
Tíz évvel eze lő t t Vicky 

Messica Párizsban létrehozta a 
Költészet nyitott templomának 
e lneveze t t t á r su la to t . Ma-
napság, színpada egyke szerep-
lőjeként Blaise Cendrars-í. ad 
elő, akiről Apollinaire mondta: 
a „Húsvét New York-ban" után 
lehetetlen ugyanúgy írni, mint 
azelőtt. - Az Ördög és a Jó-
isten kedvenc játszótársaim -
vallja magáról Messica, akinek 
Cendrars előadására május 3-
án 19 órától kerül sor a J ATE-
klubban. A szegedi Aliiance 
Fran£aise szervezet az estre 
szeretettel vár minden, az új-
kori francia kultúra iránt ér-
deklődőt. 

• Tegnap a Városháza díszter-
mében kiosztották az 1993. évi 
országos középiskolai irodalmi 
tanulmánypályázat díjait. 

Az e l ső t émakörben (Jó 
Péter szellemei-érzelmi fejlő-
désének ábrázolása Németh 
László Alsóvárosi búcsú című 
regényében) 1. díjat nem adtak 
ki, második helyezett lett Garai 
Zsolt V./a, a hódmezővásár-
helyi Kossuth Zsuzsanna 
Szakközépiskola tanulója. A 2. 
témában (Hagyomány és mo-
dernség Illyés Gyula lírájában, 
vagy Tamási Áron prózájának 
költóisége az Ábel-trilógiában) 
3. díjat kapott Busa Orsolya, a 
Tömörkény István Gimnázium 
és Művészeti Szakközépiskola 
IIL/b. osztályos tanulója. A 3. 
témakörben (Kedvenc magyar 
költőm/regényem) megosztott 
második díjat kapott Vincze 

Irodalmi 
díjak 
Klára, a csongrádi Batsányi 
János G i m n á z i u m és Óvó-
nőképző S z a k k ö z é p i s k o l a 
IV. /d . o sz t á lyos t anu ló j a . 
Ugyanebben a témakörben 3. 
díjjal jutalmazták Forgó Noé-
mit, a szentesi Horváth Mihály 
Gimnázium tanulóját, valamint 
Fábián Róber te t és Ta tá r 
Krisztinát, mindketten a csong-
rádi Batsányi János Gimná-
zium és Óvónőképző Szakkö-
zépiskola tanulói. 

Iskolai hírek 
Makkosházi matematikaver-

seny eredményei: Tagozatos 5. 
o.: 1. Szabó Pál Szeged, Mak-
kosházi Ált. Isk. (felkészítő ta-
nár: Tamai Magdolna), 2. Ma-
gony Emőke Makó, József A. 
Gimn. ( S z a b ó Istvánné), 3. 
Tóth Edit Makó, Kálvin téri 
Ált. Isk. (Geráné Gőg Ildikó). 
Nem tagozatos 5. o.: 1. Biczók 
Sándor Szeged, Alsóváros i 
Ált. Isk. (dr. Imreh Balázsné), 
2. Várkonyi Csaba Szeged, 
Tarján IV. sz. Ált. Isk. (Soós 
Edit), 3. Pethő László Szeged, 
Dugonics Ált. Isk. (Angol Bé-
láné). Tagozatos 6. o.: 1. Lovas 
Róbert Csongrád , Batsányi 
Gimn. (Papp Ferencné), 2. Ba-
bos Csaba Szeged , Mak-

kosházi Ált. Isk. (Szalainé Szu-
nyi Klára), 3. Kiss Akos Szen-
tes, Klauzál Ált. Isk. (Labódi 
Lajosné). Nem tagozatos 6. o.: 
1. Pasztuhov Dániel Szeged, 
Dózsa Ált. Isk. (Rotkó Klára), 
2. Nagy Ágoston Szeged, Du-
gonics Ált. Isk. (Pál László), 3. 
Szalma László Szeged, Zrínyi 
Ált. Isk. (Dargóné Jenei Kata-
lin). Tagozatos 7. o.: 1. Végh 
Zoltán Makó, Kálvin téri Ált. 
Isk. (dr. Varga Istvánné), 2. 
Pásztor György Kiszombor, 
Dózsa Ált. Isk. (Gajdán Lász-
lóné), 3. Mátó István Makó, 
Kálvin téri Ált. Isk. (dr. Varga 
Istvánné). Nem tagozatos 7. o.: 
1. Buttás Gábor Szeged, Tabán 
Ált. Isk. (Galambos Lászlóné), 
2. Krámli Annamária JATE 
Ságvár i E. Gyak . Ált . Isk. 
(Kormányosné Horváth Ivett), 

3. Horváth Zsolt Szeged, Du-
gonics Ált. Isk. (Pál László). 
Tagozatos 8.o.: 1. Iglói Gábor 
Szeged, Rókus I. Ált. Isk. (Ju-
hász Nándor), 2. Forrai Gábor 
Hmvhely Központi Ált. Isk. 
(Balázsné Katona Ida), 3. Csí-
zek Tamás Szentes, Erzsébet 
téri Ált. Isk. (Ecseri Anna). 
Nem tagozatos 8. o.: 1. Szigeti 
Tamás JATE Ságvári E. Gya-
korló (), 2. Várkonyi Ágnes 
Szeged, Tarján IV. Ált. Isk. 
(Soós Edit), 3. Gyöngyösi Zsolt 
Szeged, Tisza-parti Ált. Isk. 
(Kothencz Jánosné). 

Határon túli magyar diákok 
versenyében. 7. osztály: 1. Bott 
Roland Dunasze rdahe ly , 8. 
osz tá ly : 1. Rizsányi Zsolt 
Szabadka. 

Olcsó tavaszi -
nyári 
Öblítők, habfürdők 
diszkontáron! 
Május 3-án 10-18 óráig 

Balástya Művelődési Ház 
Május 4-én 10-18 óráig 

Sándorfalva Művelődési 
Ház 

Május 5-én 8-15 óráig 
Üllés Művelődési Ház 

Május 6-án 8-17 óráig 
Forráskút Kultúrház 

Május 7-én 10-18 óráig 
Szatymaz Művelődési Ház 

Május 10-én 10-17 óráig 
Bordány Művelődési Ház 

Élker GMK.: 
Debrecen, Cívis u. 9. 


