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Elhunyt Szabó Endre 

Dr. Benyik György bibliakutató 1989 óta dolgozik a Catena Aurea fordításán. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

Hol nyílik 
a legtöbb virág? 

Legyen 
az ügyfelünk! 

Munkatársunktól 
Ma, csütörtökön 19.15-

kor ismét jelentkezik a sze-
gedi városi televízió szolgál-
tatói magazinja, a „Legyen 
az ügyfelünk!". A műsorban 
bemutatják a Szegedi Közle-
kedési Társaságnál jelenleg 
kipróbáláson lévő új troli-
buszt, valamint a Tisza-parti 
város és Budapest közötti 
vasú tvona lon k ö z l e k e d ő 
nyolc ú j interci ty szerel-
vényt. Ezenkívül szó lesz 
még arról, hogy a Mercedes 
miért fogadta be a Hondát, 
illetve egy kis hajózására in-
vitálják a nézőket a Tiszán. 
Az adás alatt hívható játék 
két telefonszáma: 493-693 
vagy 424-647. 

Kerékpáros 
iskolakupa 

Munkatársunktól 
A Csongrád Megyei Bal-

esetmegelőzési Bizottság és 
a szegedi rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti osztá-
lya a gyermekbalesetek szá-
mának csökkentésének érde-
kében ez évben is megrende-
zi a kerékpáros iskolakupát 
az általános iskola felső ta-
gozatosa inak . Az indulni 
szándékozók az iskolájuk-
ban j e l e n t k e z h e t n e k , az 
előselejtezőket követően a 
legügyesebb két lány és két 
fiú jut a városi versenyre. 
Szeged és környékén lévő 
általános iskolások részére a 
városi döntőt április 15-én 
tartják a Makkosházi Általá-
nos Iskolában (Ortutay utca 
3.). A kupáról bővebb felvi-
lágosítás a 62/477-577/12-
80-as vagy a 62/426-312-es 
telefonszámon kérhető. 

A JATEpress kiadó gon-
dozásában elóször jelenik 
meg hiteles fordításban 
magyarul Aquinói Szent 
Tamás Catena Aurea című 
többkötetes müve. A 
nagyszabású kommen-
tárgyújtemény első köny-
vét Benyik György és Lá-
zár István Dávid fordítá-
sában ma 14 órakor mu-
tatják be a Szegedi Hittu-
dományi Főiskolán. A mű 
lelentös kultúrtörténeti ér-
ték és egyben a keresz-
tény kommentárirodalom 
rendszerezésének máig 
legnagyobb kísérlete. 

A Catena Aureát Aquinói 
Tamás IV. Orbán pápa kérésé-
re állította össze 1269 és 1272 
között, nyomtatásban pedig 
1470-ben jelent meg Rómá-
ban. Címe szó szerinti fordí-
tásban „arany láncot" jelent; a 
catena a keresztény középkor 
divatos műfaja volt, rendsze-
rint az egyházatyák írásaiból 
született idézetgyűjteményt 
tartalmazott. A catena célja az 
volt, hogy az olvasó gyorsan 
tájékozódjék egy adott szent-
írási helyhez kapcsolódó mér-
tékadó vélemények között. 
Nagyszabású művében Aqui-
nói Tamás az első tizenkét év-
század keresztény kommen-
tárirodalmát gyűjtötte össze. A 
most megjelent magyar fordí-
tás e sorozatból Máté Evangé-
liumához fűzött összefoglaló 
kommentárt közli. Az 54 óke-
resztény és középkori szerzőt 
idéző kommentár a „catena" 
műfajában a legkiemelkedőbb 

A második világhábo-
rúban elesett kiskundo-
rozsmaiak tiszteletére 
emlékmüvet állítanak a 
városrész főterén. A ter-
vezéssel Popovics Lőrinc 
szobrászművészt bízták 
meg. A hősi emlékmű ter-
veit bemutató lakossági 
fórumon többen jelezték: 
anyagi segítséget adnak 
a szobor elkészítéséhez. 

,A kiskundorozsmaiak régi 
adósságukat törlesztik, ami-
kor egy emlékmű fölállításá-
val tisztelegnek a második vi-
lágháborúban elesettek előtt" 
- mondta Vass József, az 
1999 elején megalakult, Kis-
kundorzsmai Második Világ-
háborús Emlékmű Alapítvány 
kuratóriumának elnöke. Az 
ötlet még a nyolcvanas évek 
végén született, amikor dr. 
Kanyó Ferenc hadtörténész 
fáradságos munkával össze-
gyűjtötte a második világhá-
ború pusztításainak áldozatul 
esett dorozsmaiak névsorát. A 
gyűjtőmunka eredménye (363 
név) önálló kötetben is megje-
lent. 

S hogy az emlékműállítás 
szándéka ne csupán terv ma-
radjon, az ügy iránt elkötele-
zett dorozsmaiak az elmúlt év 
elején alapítványt hoztak lét-
re. Bár az alapítványt csupán 
1999 decemberében jegyezték 
be, az alapítók a közbenső 

Munkatársunktól 
Tehetségkutató pop-rock 

f e s z t i v á l r a v á r j a a m a t ő r 
e lőadók j e l e n t k e z é s é t a 
Concord Hungária Rt. és a 
Golden Songs Produkció. A 
fesztiválon műfaji kötöttség 
nélkül indulha tnak olyan 
önálló énekesek vagy zene-

volt a maga korában, e mű ter-
jedt el leginkább a középkori 
felsőoktatásban. Az egyeteme-
ken egészen Luther Márton 
fellépéséig szinte kizárólagos 
jelleggel használták e „tan-
könyvet". 

Aquinói Tamás többkötetes 
könyve így hosszú ideig alap-
vetően meghatározta a Biblia 
értelmezését. A katolikus egy-
házban egészen a II. vatikáni 

időben sem tétlenkedtek: az 
emlékmű megtervezésére föl-
kérték a már négy esztendeje 
dorozsmainak számító Popo-
vics Lőrinc szobrászművészt. 
(Pályázat kiírására két okból 

karok, akiknek kereskedel-
mi forgalomban még nem 
jelent meg önálló hanghor-
dozója. A székesfehérvári, 
debreceni és budapesti se-
le j tezőkön t íz- t izenöt dal 

zsinatig e műnek volt a legna-
gyobb hatása a Biblia szöveg-
magyarázóira. A kötetet Be-
nyik György bibliakutató és 
Lázár István Dávid, az ismert 
Petrarca-szakértő fordította 
magyarra, illetve a szegedi 
egyetem latin szakos hallgatói 
segédkeztek a szöveg korrigá-
lásában. 

A kötet szaklektora Nemes-
hegyi Péter jezsuita professzor 

sem volt lehetőség: ezt az ala-
pítvány csak hivatalos bejegy-
zése után tehette volna meg, 
ugyanakkor pénzük sem volt 
a pályáztatásra.) 

Popovics Lőrinc fölaján-

fesztivál 
közül szakértő zsűri választ-
ja ki azt a négy-négy elő-
adót, akik a májusi döntőn 
is bemutatkozhatnak. Jelent-
kezni két perc harminc má-
sodperc és öt perc közötti, 

volt. Kiadója, a JATEpress 
egyetemi tankönyv-pályáza-
ton nyert támogatásból, vala-
mint a szegedi biblikuskonfe-
rencia segítségével jelentette 
meg a könyvet, amely a sze-
gedi universitas millenniumi 
kiadványának is felfogható 
reprezentatív kötet. A kötet a 
kiadónál, illetve a Sík Sándor 
könyvesboltban kapható. 

S. P. S. 

lásként elkészített szoborter-
vét a képzőművészeti lektorá-
tus is elfogadta. Méltatásuk-
ból kiderül, hogy a talapzatra 
helyezett, fehér mészkőből fa-
ragott drapériát mintegy ketté-
szelő, fekete gránit ék jól 
szimbolizálja a mindent el-
pusztító háború erejét. A szo-
bor a dorozsmai templom 
mellett áll majd. 

A kiskundorozsmai részön-
kormányzat épületében hétfőn 
rendezett lakossági fórumon 
az emlékmű megvalósításá-
hoz kérték a helyiek támoga-
tását. A szobor, és a pillért 
körülölelő, ugyancsak fekete 
gránitból készített, alacsony 
fal (az áldozatok névsorával) 
költsége mintegy tízmillió fo-
rint. 

Vass József elmondta, 
hogy már a lakossági fóru-
mon is akadtak támogatók, 
akik anyagi segítséget ajánlot-
tak az emlékmű megvalósítá-
sához. A képzőművészeti lek-
torátus javaslata szerint pá-
lyázhatnak a lektorátus támo-
gatására is. Balogh László, a 
terület országgyűlési képvi-
selője ugyancsak segítséget 
ígért. A dorozsmai háborús 
emlékmű tervét a szegedi ön-
kormányzat is elfogadta. A 
szoborállítók szándéka szerint 
Popovics Lőrinc alkotását 
2000. november l-jén, halot-
tak napján avatnák föl. 

Nyilas Péter 

korábban nem ismert dal, 
valamint a számok rövid le-
írásának (zeneszerző, szö-
vegíró, zenekar i fe lá l lás , 
szakmai önéletrajz) elküldé-
sével lehet, március 15-éig a 
Golden Songs Produkció cí-
mén: 1399, Budapest , Pf. 
701/413. 

Nyolcvanhat éves ko-
rában, február 28-án el-
hunyt Szabá Endre, az 
egykori Csongrád Me-
gyei Hírlap fószerkesz-
tö-helyettese. 

Szabó Endre Kolozsvárott 
született 1914-ben. Az egye-
temen filozófia- pszicholó-
gia-szociológia szakos hall-
gatóként szerzett oklevelet. 
Irodalmi érdeklődése révén 
fiatalon került a kolozsvári 
Ellenzék című újsághoz, ahol 
Tamási Áron távozásával rá-
bízták a kulturális melléklet 
szerkesztését. Irt a Kelet Né-
pébe, a Tábortűzbe. Elsősor-
ban színház- és zenekritiká-
kat. 1945-ben csa ládjával 
Hódmezővásárhelyen telepe-
dett le, és néhány hónap múl-
va a Viharsarok újságírója 
lett, majd 1979-ig, nyugdíj-
ba vonulásáig dolgozott a 
Csongrád Megyei Hírlapnál. 

Az Aranytollas újságíró 

Munkatársunktál 
A minisztériumok együtt-

működve a fővárosi és a me-
gyei önkormányzatokkal, va-
lamint a különböző alapítvá-
nyokkal az idén is meghirde-
tik a Virágos Magyarorszá-
gért országos környezetszé-
pítő versenyt. Ennek célja a 
kulturált, vendégváró ország-
kép kialakítása, a hagyomá-
nyos magyar virág- és kert-
kultúra kiteljesítése. A ver-
senyre települési önkormány-
zatok jelentkezhetnek a pol-
gármester aláírásával ellátott 
nevezési lappal, falu és város 
kategóriában május 1 -jéig. Az 
érdeklődők további informá-
ciókat a Magyar Turizmus Rt. 
06-1/356-2218-as és 06-
1/355-5973-as telefonszámán 

Csongrád megye kulturális 
életét kísérte figyelemmel, 
azon belül a vásárhelyi kép-
zőművészek lelkes támogató-
ja és krónikása volt. Szoros 
barátság fűzte a megye ki-
emelkedő személyiségeihez, 
festőkhöz, írókhoz operaéne-
kesekhez. A több nyelven be-
szélő újságíró számos inteijút 
késztett a megyében föllépő 
külföldi művészekkel. írásai-
ban a hagyományos polgári 
értékeket képviselte. 

Ahogy múltak az évek 
mindenki Bandi bácsinak 
szólította. Ezt teszem most én 
is. Tudom, sohasem szűntél 
meg figyelni a másnap meg-
jelenő újságot. Hogy nélküled 
készüljön el, el sem tudtad 
képzelni . Most mégis egy 
zsoltár szól érted: ,A Sionnak 
hegyén Úristen tiéd a dicsé-
ret". Isten veled, Bandi bácsi, 
Isten veled! Emléked meg-
őrizzük. 

Polnar Zoltán 

kaphatnak. A környezetszé-
pítő verseny szervezőbizottsá-
ga rajzpályázatot is hirdetett 
valamennyi általános és kö-
zépiskolás diák számára. A 
beérkezett több mint 600 rajz-
ból a közeljövőben kiállításo-
kat szervez majd a zsűri. A 
Virágos Magyarországért ver-
sennyel egy időben a szer-
vezőbizottság országos em-
lékfa-ültetési programot is 
hirdetett. A millennium évé-
ben a szervezet . - együtt-
működve a települési önkor-
mányzatokkal - 2000 emlék-
fát kíván ültetni, emléket állít-
va ezeréves államiságunknak. 
A programra eddig közel 500 
település jelentkezett. Az em-
lékfákat országszerte március 
7-én, kedden ültetik majd el. 
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Vesztergombi-
borkóstolé 

Munkatársunktál 
A Duna-Hungária Borház 

vacsorával egybekötött bor-
bemutatót szervez Veszter-
gombi Ferenc, szekszárdi 
termelő minőségi, palacko-
zott boraiból a Botond étte-
remben március 3-án, pénte-
ken 18 órakor. A vacsorán a 
borkedvelők személyesen ta-
lálkozhatnak az 1993-as év 
borászával. Másnap, szom-
baton, 10 órától 14 óráig in-
gyenes borkóstolóval és ked-
vezményes vásárlási lehe-
tőséggel várják az érdeklő-
dőket a T ímár utca 10/B 
szám alatti Borházban. To-
vábbi információkat a 62/ 
426-430-as telefonszámon 
kaphatnak. 

Városi 
kémiaverseny 

Munkatársunktól 
Hetedikes és nyolcadikos 

tanulók részére rendezett vá-
rosi kémiaversenyt a Béke 
Utcai Általános Iskola. A 
135 induló között az alábbi 
eredmények születtek: a he-
tedik osztályosok között 1. 
Tóth Bálint (Radnóti Miklós 
Gimnázium); 2. Filus Tamás 
(Radnóti Miklós Gimnázi-
um); 3. Kakuk Ádám (Tisza-
parti Általános Iskola). A 
nyolcadik osztályosok kor-
csoportjában 1. Szabó Bo-
tond (Béke Utcai Általános 
Iskola); 2. Cseh Gábor (Ta-
bán Általános Iskola); 3. Ká-
sa Magdolna (Tisza-part i 
Általános Iskola). 

Könyvbemutató a hittudományi főiskolán 

Aquinói Tamás magyarul 

A második világháború áldozatai 

Emlékmű Dorozsmának 

Popovics L6rinc fölajánlásként készítette el 
az emlékmű tervét. (DM-fotó) 

Pop-rock 

Minden férfi ugyanazt akar ja 
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