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Kass-tarlat Brody Janossal Gáia március 9-én 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi Kass Galériában tartották 
tegnap annak a tárlatnak a megnyi-
tóját, melyen a Mozaik Tankönyv-
kiadó legújabb általános iskolás tan-
könyvcsomagjának illusztrációit le-
het megtekinteni. A rendezvényen 
a grafikák alkotója, Kass János és a 
népszerű dalszerző és énekes, Bródy 
János is megjelent, aki az olvasó-
könyvben szereplő versek közül né-
hánynak a szeizőjc. A galéria aznap-
ra kicsit átalakult: vidám gyermek-
rajzok vették át a komolyabb alko-
tások helyét. A Makkosházi Álta-
lános Iskola elsős tanulói az olva-
sókönyvből adtak elő részleteket. 
Felnőttekben és gyerekekben egy-
aránt emlékeket ébresztett a török 
Mehcmed története, vagy Bródy Já-
nos előadásában a Micimackó. A 
tárlatot Vajna Márta muzeológus 
nyitotta meg, aki egyébként a dal-
szerző édesanyja. Kevés ember di-
csekedhet azzal, hogy tankönyveket 
dedikált. Kass lános tegnap óta már 
ezt is elmondhatja magáról Vörös Gabriella, Kass János, Vajna Márta és Bródy János a megnyitón Fotó: Karnok Csaba 

Figaro - gyerekeknek 
A Beaumarchais-vígjátékból készült Mozart-opera 
főszereplőivel, Almaviva gróffal, Rosina grófnéval, 
Susanne-nal, a kis szobalánnyal, Figaróval, a furfan-
gos komornyikkal és persze Cherubinnal, az ap-
róddal jó esetben már az énekórákon megismer-
kednek a gyerekek. Az iskolában persze egyre keve-
sebb lehetőség van az opera megszerettetésére, a ta-
nárok sokszor már annak is örülnek, ha legalább A 
varázsfuvola slágereit felismerik a diákok. A szín-
házak feladata lenne, hogy műsorpolitikájukkal a 
gyerekeket is megszóh'tsák. A szegedi operatársulat-
ban is voltak korábban ilyen jellegű - nem is siker-
telen - próbálkozások, de az utóbbi időben mintha 
kevesebb figyelem jutott volna erre. Csütörtöktől 
azonban öt alkalommal a Kamara-Tantuszba várják 
az operisták a diákokat: a Figaro házasságának leg-
szebb részleteit éneklik el úgy, hogy közben beavat-
ják az ifjú nézőket az operajátszás rejtelmeibe. 

- Már Molnár László zeneigazgatósága idején, a ki-
lencvenes évek első felében játszottunk beavató 
színházi jelleggel operát a gyerekeknek - mondja a 
zenés tagozat megbízott vezetőjeként ezt az akciót 
is megszervező Tbronykőy Attila. - Úgy gondolom, 
ha gyerekként, ilyen beavató előadások segítségével 
magam is megismerkedhettem volna a műfajjal, 
akkor nem 18-20 éves koromban kezdtem volna 
megszeretni az operát. 

Február második felére felszabadult a Kamara-Tan-
tusz, így adott volt a helyszín. Hogy miért épp a Fi-
garo házasságát választották? Mert márciusban tíz 

év elteltével újra műsorra tűzi a társulat a nagyszín-
házban Galgóczy Judit egykori nagyszerű rendezé-
sét, amely annak idején elnyerte az országos szín-
házi találkozó díját is. A Tantuszban Dobos Kati lesz 
a rendhagyó előadás háziasszonya, a zongoránál 
pedig Tóth Erika ül. 

A szereplők - Kelemen Zoltán, Merényi Nicolet-
te, Vajda Júlia, Bátki-Fazekas Zoltán, Schöck Atala, 
Tóth Judit, Kovács H. István ésAltorjay Tamás - nem 
egyszerű keresztmetszetet adnak az operából, hanem 
mintha egy próbáról érkeznének, elmesélik, hogy mit 
csináltak ott, s közben a darabot is megismertetik 
a közönséggel. Az színháziak levélben hívták fel a 
szegedi iskolák énektanárainak figyelmét erre a le-
hetőségre. Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy szin-
te minden jegy elfogyott. 

- Igaz, hogy ebben az évadban eddig nagyon ke-
veset játszottunk, de azzal nem értek egyet, hogy a 
szegedi operajátszás válságban lenne - emlékeztet 
az Oberfrank Péter zeneigazgatót amerikai turnéja 
alatt helyettesítő Toronykőy Attila a tagozat körül 
kialakult vitára. - Márciusban öt előadást tartunk 
majd a Figaro házasságából, 15-én operagálát ren-
dezünk, áprilisban bemutatjuk Kovalik Balázs ren-
dezésében a Simon Boccanegrát, májusban pedig ma-
gyarul játsszuk a tavaly őszi hollandiai vendégjáték-
ra színpadra állított Ariadné Naxos szigetén című 
Strauss-operát. Azaz havonta hat-nyolc opera-elő-
adást tartunk majd. 

H.ZS. 

Vörös szőnyeg és a MIÉP 
Kevés ideje van a püspök úrnak, 
ezért tessenek befáradni - fogad-
ták a házigazdák a MIÉP szente-
si nagygyűlésére érkezőket. A tu-
dósító ebból arra következtetett, 
hogy az előzetes híradással ellen-
tétben nemcsak i f j . Hegedűs Ló-
ránt (képünkön), a párt alelnöke 
érkezett kampányolni Komjáti 
Sándor országgyűlési képviselő-
jelöltnek, hanem az édesapja is. 
Hamar kiderül azonban a válasz-
tási gyűlésen, hogy szó sincs er-
ről, csak az ifjabb Hegedűsnek 
megelőlegezték az egyházi mél-
tóságoknak kijáró titulust. Pedig 
az alelnök elmondása szerint a 
saját egyházának zsinata, olyan 
személyek, akik nem engedték 
magukat átvilágítani, úgy hatá-
roztak róla: szüneteltesse lelké-
szi hivatását annak ellenére, hogy 
ő országgyűlési képviselőként 
mindig a saját népét és egyházát 
szolgálta. 

Ezt tette az ifjúsági ház szinte 
teljesen megtelt nagytermében is, 
ahol propagandaanyag volt min-
den széken. A szentesi vegyész-
mérnök képviselőjelölt arcképe 
fölött a szlogen: „Se nem jobb, se 
nem bal, keresztény és magyar." 
Az ajándéknak szánt kártyanap-
táron meg Csurka István pártel-
nök mellett egy nagy, fehér kutya, 
s ők ket ten azt hirdetik, hogy 
„megteremtjük, megvédjük". E 
jelszavak köré csoportosította 

mondandóját ifj. Hegedűs Lóránt. 
Ez, valamint a Himnusz közös 
eléneklése emelkedett, magasz-
tos légkört teremtett. 

Először akkor tapsoltak, ami-
kor azt harsogta a mikrofonba if-
jú Hegedűs, hogy ők nem hátrál-
nak meg. Szintén megelégedés-
sel fogadták az újabb bejelentést, 
miszerint a MIÉP felül kívánja 
vizsgálni a „rablóprivatizációt". 

Arra is fel akarják hívni a figyel-
met, hogy milyen nehéz helyzet-
ben van az államalkotó magyar 
nemzet. 

Az alelnök szerint az a baj, hogy 
a tömegtájékoztatási eszközöket 
ultraliberális és baloldali erők ural-
ják. Ezzel magyarázható, hogy a 
MIÉP gondolatai nem hűen jut-
nak el az emberekhez, hanem úgy 
asszociálják azokat, mintha a párt 
a „sötét múltba való visszafordu-
lást" hirdetné. 

Pedig ők csak azt állítják: „a 
magyar bennszülötté vált a saját 
hazájában". Majd feltette a kér-
dést: hirdeti-e valamelyik párt a 
MIÉP-en kívül, hogy a demokrá-
cia egyik fokmérője az a tétel, mi-
szerint „Magyarországon minden 
hatalom a népé". 

Az ellenben nem sajátja a MI-
ÉP-nek, hogy a retorikájával fé-
lelmet keltsen. Hegedűs állítja: a 
szocialisták és a szabad demokra-
ták mozgatják a „félelem gépeze-
tét". A mostani kampány soha 
nem látott mennyiségű mocskot 
hoz a felszínre - hangoztatta. A 
választások után a MIÉP teríti 
majd le a vörös szőnyeget azok elé, 
akik különböző pozíciókba kerül-
nek. Mert fordul a kocka. Az al-
elnök szerint ők alkotmányos és 
demokratikus eszközökkel vet-
nek majd véget a politikai hiszté-
riának. 

BALÁZSI IRÉN 

HÍREK 
NEPDALFESZTIVAL DESZKEN 
GYERMEKEKNEK 
Pénteken folytatódik a IV. Maros 
menti fesztivál. A deszki faluház-
ban délután 2 órakor szólóhang-
szer és népdal kategóriában lépnek 
színpadra a gyerekek. A verse-
nyen a helyiek mellett bordányi, 
tiszaszigeti, mórahalmi, rúzsai, 
zsombói, csengelei, algyői, apát-
falvi, röszkei és forráskúti általá-
nos iskolások vesznek részt. A 
zsűri tagjai Hülberné Hernádi Jú-
lia, a szegedi Király-König Zene-
iskola igazgatóhelyettese, illetve 
Pleskó Lajos és Diamant Ágnes 
pedagógusok. 

HELYES VOLT A MINDSZENTI 
DIAGNÓZIS 
Nem igaz, hogy tévesen diagnosz-
tizálta volna annak a mindszen-
ti kisgyereknek a betegségét gyer-
mekorvosa, akit agyhártyagyulla-
dással kezelnek a szegedi gyer-
mekklinikán! - mondta lapunk-
nak dr. Horváth István mindszen-
ti főorvos, aki kétségbe vonta, 
hogy a gyermek édesanyja hívta 
volna fel szerkesztőségünket. 
Mint azt keddi számunkban meg-
írtuk: egy hároméves mindszen-
ti óvodást a szegedi gyermekkli-
nikán kezelnek vírusos agyhár-
tyagyulladás miat t . A kisfiút 
először január 29-én vitték orvos-
hoz, felső légúti panaszokkal, 
majd február Tjén, 4-én, 6-án és 
8-án is látta a gyermekgyógyász 
szakorvos. Az utolsó alkalommal 
már teljesen lázmentes volt, így 
mehetett ismét az óvodába. Feb-
ruár 13-án azonban újabb tünetek 
jelentkeztek, a kisfiú rosszul lett, 
belázasodott, kiütések borították 
a testét, s feltűnően sápadt volt. 
Orvosa ekkor vírusos agyhártya-
gyulladással utalta be a szentesi 
kórház gyermekosztályára. Dr. 
Horváth István hangsúlyozta, ha 
a gyermek nem lett volna láztalan, 
nem lehetett volna visszaenged-
ni az óvodába. 

A Szegedért Alapítvány 2002-ben 90 pályázónak jut ta t 20-150 
ezer forintos támogatást. Idén 92 pályázat érkezett a különböző ku-
ratóriumokhoz, s mindössze kettőt utasí tot tak el, mivel azok nem 
feleltek meg a kiírás követelményeinek. Az alapítvány kuratóriu-
mai idén 1,3-1,3 millió forint felett rendelkezhettek. 

A Szegedért Alapítvány fődíját Bodosi Mihály idegsebész főorvosnak, 
a tudományos kuratórium díját Csákány Béla matematikusnak, egye-
temi tanárnak, a művészeti kuratóriumét Nóvák István építőmű-
vésznek, a társadalmi-állampolgári kuratóriumét pedig Csernus Sán-
dor történésznek, a párizsi magyar intézet igazgatójának ítélték oda. 
A díjkiosztó gálaműsort március 9-én, szombaton 19 órai kezdettel 
rendezik a Szegedi Nemzeti Színházban. 

A tudományos kuratórium a következő pályázókat részesítette tá-
mogatásban: Szegedi Középkorász Műhely, könyvkiadás, 100 000 fo-
rint; SZTE Finnugor Tanszék, könyvkiadás, 100 000 forint; Szabó Ti-
bor, könyvkiadás, 90 000 forint; Csongrád Megyei Levéltár, könyvki-
adás, 80 ezer forint; SZTE BTK Történeti Segédtudományok Tanszék, 
könyvkiadás, 80 000 forint; SZTE JGYTF Magyar Nyelvi Tanszék, 
könyvkiadás, 80 000 forint; Ács Klára, részvétel külföldi konferenci-
án, 40 000 forint; Hajdú Ildikó, részvétel külföldi konferencián, 40 
ezer forint; Sohár Gellért, részvétel külföldi konferencián, 40 000 
forint; Kevei Ferenc, konferencia szervezése, 100 000 forint; SZTE 
Bolyai Intézet, konferencia szervezése, 100 000 forint; SZTE SZÉF, 
konferencia szervezése, 100 ezer forint; SZTE BTK Magyar Nyelvé-
szeti Tanszék, konferencia szervezése, 100 000 forint; SZTE Törté-
neti Intézet Vallás- és Egyháztörténeti Kutató Csoport, konferencia szer-
vezése, 100 000 forint; Bába Károly, kutatástámogatás, 150 000 
forint. 

A művészeti kuratórium a következő pályázókat részesítette támo-
gatásban: Argumentum Tudományos Könyv- és Folyóiratkiadó, könyv-
kiadás, 150 000 forint; Bába és Társa Könyvkiadó, könyvkiadás, 100 
ezer forint; Tiszatáj Alapítvány, könyvkiadás, 100 000 forint; Veszel-
ka Attila, könyvkiadás, 80 000 forint; Kanyó Ferenc, könyvkiadás, 50 
ezer forint; SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 
könyvkiadás, 50 000 forint; Cs. Pataj Mihály, kiállítás, 100 000 fo-
rint; Sejben Lajos, katalógus, 70 000 forint; Alapítvány a Szegedi 
Zsinagógáért, rendezvény szervezése, 120 000 forint; SZTE Konzer-
vatórium Magánének Tanszék, rendezvény szervezése, 120 000 forint; 
SZTE Konzervatórium Zeneelmélet Tanszék, rendezvény szervezése, 
80 000 forint; Tápai Hagyományőrző Egyesület, rendezvény szerve-
zése, 80 000 forint; Rókusi Orgonaesték Zeneművészeti Alapítvány, 
rendezvény szervezése, 50 000 forint; SZTE BTK Néprajzi Tanszék, 
rendezvény szervezése, 50 000 forint; Pinceszínház, működési támo-
gatás, 50 000 forint; SceneHouse, fesztiválon való részvétel, 50 000 
forint. 

A társadalmi-állampolgári kuratórium a következő pályázókat ré-
szesítette támogatásban: Csongrád Megyei Urbanisztikai Egyesület, 
könyvkiadás, 120 000 forint; AETAS Könyv- és Lapkiadó Egyesület, 
könyvkiadás, 100 000 forint; dr. Bátyai Jenőné, könyvkiadás, 100 000 
forint; Móra Ferenc Múzeum, könyvkiadás, 60 000 forint; Százszor-
szép Gyermek Néptáncosok Alapítvány, rendezvény szervezése, 150 
ezer forint; Közművelődési Konferencia Szervezőbizottsága, rendez-
vény szervezése, 100 000 forint; Pro Futuro Bono Dél-Alföldi Regio-
nális Egyesület, rendezvény szervezése, 80 000 forint; Napsugaras Egye-
sület, rendezvény szervezése, 50 000 forint; Tájak - Korok - Múze-
umok Egyesület szegedi csoportja, rendezvény szervezése, 50 00 fo-
rint; Somogyi-könyvtár fiókhálózati osztálya, rendezvények szervezé-
se, 20 000 forint; Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, 
ismeretterjesztő, természetvédelmi tevékenység, 100 000 forint; Kiss 
Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület, ismeretter-
jesztő, természetvédelmi tevékenység, 100 000 forint; Vackor Környe-
zet- és Természetvédelmi Egyesület, ismeretterjesztő, természetvédel-
mi tevékenység, 70 000 forint, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Szeged Városi Szervezete, középiskolai ismeretterjesztés, 50 000 fo-
rint; Bánki Horváth Béla, világversenyeken való részvétel, 100 000 fo-
rint; Hindu Kultúra Háza, hangszervásárlás, 50 000 forint. 

A díjakról és támogatásokról már a Szegedért Alapítvány elnöksé-
ge által 2001. október 17-én újonnan, 3 évre megválasztott kuratóri-
umok döntöttek, melyek tagjai: 

Tbdományos kuratórium: Alföldi Lajos genetikus, akadémikus, Bé-
kési Imre nyelvész, a tudomány doktora, egyetemi tanár, Berta Árpád 
turkológus, a tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Frank 
József növénynemesítő, a tudomány doktora, Papp Gyufa farmakoló-
gus, akadémikus, Sávai fános teológus professzor, prefektus, Szabó Gá-
bor mérnök-tanár, dr. habil, tanszékvezető egyetemi tanár. 

Művészeti kuratórium: Lapis András szobrászművész, Lengyel And-
rás irodalomtörténész, Sándor János színházi rendező, Simoncsics Já-
nos népművelő, Szuromi Pál művészettörténész, Tóth Attila művé-
szeti író, Weninger Richárd egyetemi tanár, hárfaművész. 

Társadalmi-állampolgári kuratórium: Balog József újságíró (Ma-
gyar Rádió Szegedi Stúdiója), GeUérfy László szerkesztő (Makó Váro-
si Televízió), Gróf Róza újságíró (SZTE Média Tanszék), Honti Kata-
lin újságíró (MTI Szegedi Szerkesztősége), Ladányi Zsuzsa újságíró (Ma-
gyar Rádió szegedi tudósítója), Márok Tamás újságíró (Szeged Televí-
zió), Szávay István újságíró (Délmagyarország Szerkesztősége). 

Hűtő, szesz, rakéták 
A Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Pa-
rancsnokságának munkatársai az elmúlt napokban 
200 jogsértő cselekményt derítettek fel, mintegy 9 mil-
lió 200 ezer forint értékben. Külföldi állampolgárok-
kal szemben a határvámhivataloknál különböző sza-
bálysértések miatt 690 ezer forint bírságot szabtak ki. 
Szegeden - a városi rendőrkapitányság jelzését köve-
tően - S. A. helyi lakosnál ellenőrizték a fináncok, hogy 
betartja-e a jövedéki termékekről szóló törvényi elő-
írásokat? Nem véletlenül őt faggatták, ugyanis kis-
teherautója rakterében 1080 liter tiszta szeszt talál-
tak. Az 54 darab 20 bteres kannában tárolt, közel 3 
millió 800 ezer forintot érő rakományt, valamint a 
600 ezret érő teherautót a vámosok lefoglalták, an-
nak ellenére, hogy S. A. azzal védekezett: ő csak a 
csempészáru szállítója volt, a megbízást pedig két ju-
goszláv férfitól kapta. 

A pórul járt fuvaros ellen jövedéki orgazdaság és 

vámorgazdaság miatt indult eljárás, míg az ismeret-
len elkövetőkkel szemben visszaélés jövedékkel, va-
lamint csempészet bűntettében nyomoznak a szege-
di rendőrök. 

Nagylakon S. D. román állampolgár autójában ku-
takodtak a vámosok. Nem dolgoztak eredménytele-
nül: 35 csomag különféle pirotechnikai rakétát fedez-
tek fel. A 200 ezret érő árut a pénzügyőrök elkoboz-
ták. Röszkén viszont már egy horvát utazó, B. I. te-
herautójából került elő csempészáru. Az a 85 ezer fo-
rintot érő Gorenje hűtőszekrény, amely az üresnek 
mondott platón utazott, már a vámhivatal raktárá-
ban pihen. 

A fent említett árucikkek mellett lefoglaltak még 
a fináncok régiónkban 1317 karton cigarettát, 8 li-
ter tiszta szeszt, 32 liter gázolajat, 193 liter szeszes 
italt, 6 köbméter fenyőárut és 27 női bőrtáskát. 

B. Z. 


