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Akiknek a lógás munka 
ANA-Konda a Somogyi-könyvtár falán 

H A Z A I T Ü K Ö R 7 

A barna üvegpalota tetejéről 
lógó vékony kötelek végén ki-
csiny deszkapallón csücsülve 
mossák naphosszat az irdatlan 
ablakokat. Lassan már városképi 
jelentőségűvé válnak, hiszen 
óramű pontossággal jelennek 
meg a szegedi fesztivál előtt, 
hogy tisztára sikálják az épü-
letet. Az idelátogató turisták pe-
dig gyönyörködnek a panorá-
mában: a Dóm tükörképében. 

Az előző esztendőkben még 
műkedvelő sziklamászóként, 
pontosabban magánember spor-
tolóként mosták az üveget, idén 
azonban már az ANA-Konda 
kalandsportegyesület tagjaiként 
próbálnak a szakosztálynak némi 
pénzt gyűjteni. De ha sokáig 
beszélgetünk, akkor nem sokra 
haladnak a munkával, így a fő-
anakonda. Táborosi Gábor ki-

mászik az erkélyről, s lógva dis-
kurálunk tovább. 

• Rendszeresen vállaltok 
hasonló munkákat? 
- Vállalnánk szívesen, csak 

nincs megfelelő kereslet. 
• A Somogyi Könyvtárnak 
azonban már évek óta ti 
vagytok a „pókjai". 
- Mindig mi csináljuk. Előtt-

ünk próbálkoztak mások is, ne-
kik azonban nem sikerült. 

• Miért? 
- Technikailag elég bonyolult 

végrehajtani. A lépcsőházaknál 
egyszerű, azonban Dóm téri ol-
dalon a lépcsőzetes részeknél le 
kell küzdeni a széles mennye-
zeteket. 

• Veszélyes ez a munka? 
- Valószínűleg le lehet esni 

közben, de ez a legkevesebb. In-
kább kényelmetlen és fárasztó. 

Hogyan tovább, 
piarista iskolaépítés? 

A szegedi önkormányzat 
és a Magyarországi Pia-
rista Tartomány vezetői 
azzal a szándékkal iiltek 
tárgyalóasztalhoz tegnap, 
hogy ismét áttekintsék a 
szegedi piarista gimná-
ziumépités ügyét. 

Mint ismeretes, a Dugonics 
András Piarista Gimnázium 
abban a reményben nyitotta meg 
kapuit meg két és fél évvel 
ezelőtt a Felsővárosi Minorita 
Rendházban, hogy a város és a 
rend összefogásával nemsokára 
új, 24 tantermes iskolaépület 
készül majd el, s ott folytathatja 
munkáját. Az építkezést nagy 
összegű hitel megszerzése kellett 
volna, hogy megelőzze, ehhez 
viszont kormánygaranciára lett 
volna szükség. Mára azonban 
viláflossá vált: e garanciára nincs 
kilátás, fgy a város s a rend új 
megoldási módokat kell, hogy 
keressen egy jövendőbeli isko-
laépület kialakítását illetően. 

Rövid távon, a tegnapi tár-
gyalás konkrét erdményeként. 
mindenesetre az új épület átadá-
sáig átmenetileg megoldódik a 
gimnázium helyigénye: ameny-
nyiben a közgyűlés is jóváhagy-
ja, dr. Jeleníts István tartomány-

főnök és dr. Lippai Pá! polgár-
mester megállapodása értelmé-
ben az önkormányzat további 
négy konténerterem építési költ-
ségeit vállalja a Maros utcában 
működő ideiglenes konténer-
iskola melletti telken. 

Ami a hosszútávú megoldást 
illeti, a Piarista Rend vissza-
igényli gimnáziuma eredeti épü-
letét, s „az önkormányzattal 
egyeztetett módon keres hosszú-
távú megoldást a gimnázium 
elhelyezésére". E megoldást 
(mivel a régi gimnáziumépület -
amelyet ma a József Attila Tu-
dományegyetem használ - nem 
kiüríthető) két alternatív lehető-
ség hozhat ja meg. Az egyik 
szerint az önkormányzat állami 
költségvetési céltámogatást igé-
nyel és a rend ebből a (nagyon is 
esetleges) pénzből fedezheti egy 
új iskola építési költségeit; míg a 
második lehetőség szenilt a rc-nu 
ingatlan-visszaigénylése után a 
Kincstári Vagyonkezelő Szerve-
zet csereingatlant ad az önkor-
mányzatnak, s a város ebbe 
költözteti valamelyik intézmé-
nyét; ez esetben a megürült in-
gatlan kárpótolná a rendet 
egykori gimnáziumépületéért. 

Panek Sándor 

A hajlítás művészete 

• Uri Geller villákat és kana-
lakat hajlít a térben. Ellentét-
ben Werner Degreiffel, aki tá-
nyért, poharat, kilincset, tele-
fonfülkét és embert is hajlít a 
képein és gipszmunkáin. Már 
csak az a kérdés, hol a határ 
művészet és mágia között? 

Fotó: Schmidt Andrea 

Werner Degreif Hamburg-
ból hozott anyagaiból nyílt 
t egnap délu tán k iá l l í tás az 
i f j ú s á g i ház ga l é r i á j ában , 
amely kiállítás része a fiatal 
külföldi művészeket bemutató 
sorozatnak. 

P. Sz. 

• De könnyebb itt lógni, 
mini egy hegyoldalt meg-
mászni? 
- Objektíve nem sok veszély-

forrás van. A legnagyobb, hogy 
az eszközeinkkel kárt tehetünk 
az épületben. 

• Tettetek már kárt benne? 
- Nem, azért is szeretnek 

bennünket. Ablakot még nem 
törtünk, mindössze egyszer nyílt 
be a lábunk alatt az egyik. 

• Meddig tart a munka? 
- Egy hét alatt végzünk a 

könyvtárral. 
• S hova szeretnétek menni 
mászni az itt gyűjtött pénz-
ből? 
- Hát az még kevés lesz hoz-

zá, de úticélunk Norvégiában a 
Trollryggen, az „Európa függő-
leges mérföldjének" nevezett 
1600-1700 méter magas hatos 

nehézségű fal. Három és fél 
kilométeres kacskaringós „út" 
vezet fel rajta, s csak a leg-
tapasztal tabb sziklamászók 
tudják megmászni. 

• Meddig osztályozzák a 
nehézséget? 
- A régi beosztás szerint 

hatig, tehát ez a legnehezebben 
megmászható falak közé tarto-
zik. Közel van a sarkkör, minden 
nap esik, s könnyen el lehet té-
vedni. Augusztusban szeretnénk 
indulni négyen, az űt össz-
költségvetése 320 ezer forint, 
melyből még 80 ezer forint 
hiányzik. 

• 5 ha valaki ennyivel sze-
retne megdobni titeket, akkor 
a Somogyi Könyvtár fala 
után merre keressen téged? 
- Az érdeklődő segítők meg-

találhatnak a 319-158-as tele-
fonon. 

Időközben elkészült az ablak, 
eresztett a kötélen, s a vizes 
szivaccsal nekilátott a következő 
üvegnek. 

T. V. 

• A marhalevél kiváltásáról és az 
állatok megjelöléséről szóló 
törvény és kormányrendelet alkal-
mazása az egyik feltétele a bá-
ránytartást segítő központi tá-
mogatás igénybevételének. A 
napokban lapunkban is közöltük 
az ezzel kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat. Azóta kaptunk egy 
kiegészítő információt az állatok 
azonosítását szolgáló füljelzők, 
krotáliák beszerzési lehetőségéről. 
A gyógyszertári központ szegedi 
Medinvet Patikájában, a Berlini 
körút 2 szám alatt az elmúlt pár 
hónapban 14 ezret adtak el a ma-

Füles 
a füljelzőkről 
lac, sertés vagy juh megjelölését 
szolgáló kellék két típusából. Ezek 
csak speciális fogóval helyezhetők 
az állat fülébe. Nem úgy az a jövő 
hétre várható, újdonságnak 
számító olasz változat, melyet 
kézzel be lehet csippenteni. A 
kezesbárányokkal akár a gazda is 
boldogulhat. 

Egy kegykép kalandjai 
„A szegedi magyar vár el-

jegyzi magát ezzel a képpel, és 
ama kérelemmel ajánlja fel a 
legszentebb Szűzanyának, a zelli 
Máriának és az odafestett 
szenteknek - név szerint: Fábi-
ánnak, Sebestyénnek, Rókus-
nak, Rozáliának és Antalnak - , 
hogy a körülötte még pusztító 
járványtól megvédhessék." -
olvasható német nyelven a Móra 
Ferenc múzeumban látható új 
kép alján, melyet a máriazelli 
bencés apátság adott kölcsön 
restaurálásra és bemutatásra. A/, 
ideiglenesen Szegeden tartózko-
dó festmény keletkezésének 
történetét Zombori István, 
történész-múzeológus mesélte el 
a tegnapi ünnepélyes bemutatón. 

A kép születése az 1709-ben 
tomboló szegedi pestisjárvány-
nak köszönhető, mikoris 10 ezer 
lakosból „csak" 180 ember esett 
áldozatul a kórnak. Ekkor a 

• Július végén lejár a fő-
rendezői megbízatása az 
Operaházban, ha jól tu-
dom, a meghirdetett pályá-
zatra nem is jelentkezett. 

- Beadtam a pályázatomat, 
de utána visszavontam. Bead-
tam, mert úgy éreztem, tarto-
zom magamnak is annyival, 
hogy mégegyszer megméretem 
magamat. Visszavontam, mert 
hosszú tárgyalások után is úgy 
tűnt, amit én gondolok a főren-
dezőségről , az nem egyezik 
meg az Operaház vezetésének 
elképzeléseivel. A főrendező 
művészeti vezetői feladatköre 
szinte teljesen megszűnt, he-
lyette lebonyolító, a színház 
működésére figyelő, pusztán 
gyakorlati tevékenységet vár-
tak tőlem. Szerintem ez nem 
egy művész feladata, ezért nem 
cs iná lom tovább . Főren-
dezőként személyi döntésekbe 
is bele kívántam szólni, erre 
sem volt lehetőségem. 

Bölcsészponthatárok 
Tegnap délután lezajlott az 

ország felsőoktatási intéz-
ményeiben működő bölcsész-
karok idei felvételi ponthatárait 
megállapító minisztériumi ér-

tekezlet. A szegedi tudomány-
egyetemen eszerint a következő 
pontszámok elérése után le-
hetett bejutni a bölcsészkar 
szakjaira: 

József Attila Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 

Altajisztika szak 96 
Angol szak 105 
Bolgár szak 110 
Filozófia szak 103 
Francia szak 106 
Latin szak 106 
Magyar szak 105 
Német szak 108 
Olasz szak 100 
Orosz szak 100 
Spanyol szak 99 
Szerb szak 90 
Történelem szak 108 
Ukrán szak 100 
Angol nyelvtanári szak 102 
Francia nyelvtanári szak 100 
Német nyelvtanári szak 100 
Olasz nyelvtanári szak 
(pótjelentkezést hirdettek meg) 98 

(Technikai hiba folytán korábbi lapszámunkban a JATE 
Természettudományi Kar vegyész szakjának ponthatára 
helytelenül jelent meg. Helyesen: 97 pont.) 

Szegények 
- új néven 

Megváltoztatta nevét az óföl-
deáki központú szegények pártja -
tájékoztatta az MTI-t Gulyás 

József pártelnök. A vezetőség és a 
tagság már a megalakulást köve-
tően elhatározta, hogy nevüket a 
következő választásokra módosí-
tani fogják. A párt új neve: Elsze-
gényedésellenes Nemzeti Mozga-
lom - (EL-NEMO) - , amely az 
elnök szerint jobban tükrözi a párt 
programját, a további elszegénye-
dés megakadályozását. 

színkatolikus város a leghíresebb 
búcsújáró helyen, a stájerországi 
Máriazellben található Mária 
szobornak ajánlva készített egy 
kegyképet. A kép különös érté-
ke, hogy Mária és a szentek alatt 
ott van Szeged város korabeli 
látképe. Alsóváros felől nézve. 
Fényképszerű hitelességgel 
mutatja a belvárost, a várat, a 
Palánkot és az alsóvárosi temp-
lomot. Ráadásul a mesterek kü-
lön jegyzéket is festettek a kép 
aljára, s számokkal jelöl ték. 
; . i -i. :„ 
IlOgy luCÍ}';," CptüCV :::: 13 vv:? 
jában. A templomi gyertyák által 
bekormozott képet a máriazelli 
bencés apátság adta kölcsön 
Szegednek, itt Szabó Tamás 
másfél hónapig restaurálta, 
tegnaptól pedig - egészen októ-
berig - a nagyközönség is meg-
tekintheti a Móra Ferenc Mú-
zeum dísztermében. 

T. V. Fotó: Nagy László 

„Nem akarok világmegváltó Aidát 
- mondja Nagy Viktor, az opera rendezője 

• Mennyire befolyásolták 
visszalépését a zenei szak-
lapban a rendezéseiről 
megjelent éles kritikák? 

- Ezek nem motiváltak. Na-
gyon súlyos károkat okoznak a 
magyar o p e r a m ű v é s z e t n e k 
azok az emberek, akik pillanat-
nyi politikai érdekek szolgála-
tába szegődnek. Nem vagyok 
op t imis ta , és nem hiszem, 
hogy valaha is be fogják ezt 
látni ezek az urak. Majd az 
u tókor megí té l i , hogy az a 
szellemi környezetszennyezés, 
amit néhányan művelnek, időt-
álló-e, vagy csak egy politikai 
és sa j tóet ikai divat . Mosta-
nában elég durva dolgok hara-
póznak el, amivel nem értek 
egyet. Én nem vagyok ilyen 
típusú ember, nem szeretem a 

támadó hangot, az agresszi-
vitást, a hangos beszédet az 
életben sem. Ezektől a klasszi-
kus Révai-korszakbeli metó-
dussal megírt kultúrpolitikai 
szövegektől , zsurnaliszt ikái 
fogásoktól írtózom. 

• Milyen felfogásban ren-
dezi meg az Aidát? 

- Minden korszaknak meg-
vannak a s t í lusbel i , a divat 
szabta követelményei . Meg-
próbálok a mai ízlésnek meg-
felelni, ugyanakkor a legkon-
zervatívabb módon rendezem 
meg. Nem modernizálom, nem 
erőltetek rá politikai párhuza-
mokat, bár biztosan találnék 
i lyeneke t is a mai Közel -
Keleten. Konzervatívan, mes-
terember módjára fogom fel. 

nem akarok v i lágmegvál tó , 
önmagamat megvalósító Aidát 
rendezni. Azt szeretném, hajói 
érezné magát a közönség és az 
előadásban közreműködő sze-
replőgárda is. 

• Lesznek-e állatok? 

- Szeretnék állatokat, nem-
csak azért, mert ez tradíció az 
Aida kapcsán, hanem azért is, 
mert hozzá tartozik a darab 
e g z o t i k u m á h o z . A ké tpúpú 
tevék felvonultatásával fokoz-
hatnánk a l á tványosságo t . 
Nagy legendák keringenek az 
itteni elefántról, aki izgalmá-
ban egy régi A i d a - e l ő a d á s 
főpróbáján végezte el a dolgát, 
ami zenekar pánikszerű mene-
küléséhez vezetett... 

Hollós! Zsolt 


