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Világhírű apró öltések 
Európán kívüli országokba is 
eljutnak a Szegeden, hímzéssel 
készült terítők, párnák. 

A Juhász Gyula Művelődési Köz-
pontban működő és a napokban 
25 éves hímző szakkört nyugdí-
jasként vezeti Szabóné T. Nagy 
Zsófia, a népművészet mestere. 
Egyébként zömmel nyugdíjasok 
járnak a népművészeti szakkör-
be. Szabóné szerint a foglalkozás 
nemcsak azt jelenti, hogy van tű-
jük, cérnájuk, anyaguk és kézi-
munkáznak, hanem a tevékeny-
ségnek van emberi-lelki vonzata 
is. idős, nyolcvan éven felüliek is 
rendszeresen látogatják a szak-
kört, mert szükségét érzik an-
nak, hogy elbeszélgessenek egy-
mással, megtárgyalják közös és 
egyéni dolgaikat, meg részt ve-
gyenek a munkában. Egyszóval, 
hogy fontosnak érezzék magu-
kat. Összetartó ereje van tehát az 
ilyen elfoglaltságnak, amelyben a 

kicsi (alap)öltések révén fokoza-
tosan alakul ki egy-egy tájegység 
hímzéskultúráját bemutató da-
rab. Esetünkben Csongrád me-
gye és Szeged népi hímzésének 
exponátumait varázsolják a kí-
váncsi tekintetek elé. 
Szabóné T. Nagy Zsófia a mo-
torja ennek a kis közösségnek, 
ami negyedszázados munkája 
során számos elismerésben ré-
szesült. Gyönyörűen hímzett 
térítői, párnái pedig eljutottak 
Svájcba, Japánba, Finnországba, 
Németországba, Jugoszláviába, 
Romániába, az Egyesült Álla-
mokba, Csehországba és Szlo-
vákiába is. 

- A központi „témánk" azért 
mindig a hímzés - vallja Szabó-
né. - Ha egy új tájegységet „fede-
zünk fel", tehát egy új darabot in-
dítunk el, az nem jelenti, hogy 
mindjárt mindenki azzal kezd 
foglalkozni. Amikor az első elké-
szül, akkor 5-en, 6-an azonnal 
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Financial Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és 
Magyarországon is dinamikusan fejlődik. Cégünk bővülő csapatába az 

alábbi pozícióba keresünk munkatársakat: 

CSOPORTVEZETO 
Csongrád megye területére. 

Leendő munkatársunkként egy olyan, kis létszámú csoport irányításáért 
lesz felelős, amely lakossági ügyfeleknek nyújt személyi kölcsönöket. 
Segítenie, támogatnia kell csapatát azért, hogy a legjobb teljesítményt 
nyújtsák és a kijelölt üzleti célkitűzéseket elérjék. 

Olyan, lelkes pályázók jelentkezését várjuk, akik megfelelnek 
az alábbi kritériumoknak: 
> néhány éves tapasztalat kis létszámú csoport irányításában, 
> legalább középfokú végzettség, 
> jó kommunikációs képesség, megbízható, pontos munkavégzés, 
> gépjármű-vezetői engedély. 

Jelentkezés: 
Kérjük, hogy önéletrajzát és motivációs levelét 2002. április 30-ig juttassa 
el Józsa Judit részére, postán (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46 ), 
faxon (354-2141) vagy e-mailen (judit.jozsa@provident.co.uk). 
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Nissan Vanette Cargo City Van 
most 2 833600 ferintért. 

A Summit Variflex hitellel akár 
25%-os kezdő befizetéssel, 

723000 forintért is elvihető. 
Az árak az áfát nem tartalmazzák. Az áfa visszaigényelhető. 
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ELISMERESEK 
Szabó Imréné T. Nagy Zsófia 
több évtizedes fáradhatatlan 
munkáját jelzik azok a kitün-
tető díjak is, amelyeket az el-
múlt időszakban vehetett át. 
így 1971-ben Népi Iparmű-
vész, 1993-ban a Népművé-
szet Mestere kitüntetést, 
2000-ben Király Zsiga-díjat, 
2001 -ben pedig Aranygyű-
rű-díjat kapott. O alapította 
az országosan egyedülálló 
Aranytű-díjat is. 

Oíyan egyesületben vagyok, ahol az emberek összetartanak, meg-
becsülik egymás munkáját. Fotó: Miskolczi Róbert 

jelentkeznek, hogy ők is megpró-
bálják. Fokozatosan, nagy körül-
tekintéssel és alapossággal lá-
tunk tehát hozzá minden egyes 
darabhoz, mert csak így lehet 
minőségi munkát végezni. A 
hímzők különben beleviszik az 
egyéniségüket is minden egyes 
műbe. 

Nagyon jólesik - vallja a vezető 
-, hogy mielőtt hozzálátnának 
egy-egy darab készítéséhez, taná-
csot kérnek tőlem. Elmondják, 
hogy milyen anyagra szeretné-
nek dolgozni, milyen színnel, 
gazdag vagy könnyebb minta 
lenne rajta, én pedig elkészítem a 
tervet ehhez. Ritkán történik, 
hogy csak papíron mutatom be, 
hanem egyből „anyagra teszem" 
az elképzeléseimet, amelyet ők 
szinte minden esetben el is fo-
gadnak. 

A szakkör vezetője sajnálja, 
hogy kevés a fiatal, nem igen van 
utánpótlás. De ilyen az élet, 
mondja, most a megélhetési 
gondok elterelik a figyelmet az 
ilyen jellegű tevékenységtől. Az 
iskolákban is be kellene mutatni 
ezt a tevékenységet, hogy leg-
alább a lányok sajátítanák el ezt 
a szép, kézügyességet igénylő 
munkát. 
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Jubileumi kiállítás a Démász székházában 

Szálka is volt a Szög-Art 

Az alkotók a Démász-székházban. Fotó: Karnok Csaba 

A legnevesebb szegedi alkotókat tömörítő 
Szög-Art Művészeti Egyesület megalakulásának 
10. évfordulója alkalmából kiállítást rendezett 
„Szeged szöggel" címmel a Démász Rt. Klauzál 
téri széldiázában. 

A május 12-éig látható tárlatot tegnap Sándor Já-
nos rendező, érdemes művész nyitotta meg. - A 
szög egyszerre rendelkezik összetartó, megtartó 
erővel, de szétrepesztővel is. Attól függ hová, mibe 
verik. Úgy érezzük, mostanában szög, de legalábbis 
szálka voltunk bizonyos körök szemében, ennek 
ellenére mi inkább a másik, pozitívabb értelmezést 
szeretnénk magunkénak vallani, hiszen itt élünk 
és alkotunk Szegeden - nyilatkozta a kiállítás kap-
csán a Szög-Art Egyesület elnöke, Aranyi Sándor 
festőművész, tanszékvezető főiskolai tanár. - Azért 
a Démász Rt. székházát választottuk, mert gyö-
nyörű lett a felújított épület, és hallottuk, hogy 
Dervarics Attila vezérigazgató úr szeretné, ha eb-

ben a reprezentatív térben időnként tárlatok, kon-
certek kaphatnának helyet. A Horváth Mihály ut-
cai Képtár eladása miatt nincs megfelelő kiállítóhe-
lyünk, ezért örömmel fogadtuk ezt az új lehetősé-
get. Egyesületünk várakozó álláspontra helyezke-
dett a Képtárat kiváltani hivatott Szegedi Várral, 
valamint a nyári táblakép-biennálénak otthont adó 
régi zsinagógával kapcsolatban. Attól tartok, a zsi-
nagógában nehéz lesz elhelyezni azt a rengeteg fest-
ményt, amely a képtár három szintjén is alig szo-
kott elférni. 

A Szög-Art jubileumi tárlatán az egyesület vala-
mennyi tagja - Aranyi Sándor, Eszik Alajos, Farkas 
Pál, Fritz Mihály, Fischer Ernő, Kass János, Kalmár 
Márton, Kovács Keve, Lapis András, Lázár Pál, Ló-
ránt János, Nóvák András, Pataki Ferenc, Popovics 
Lőrinc, Sinkó János, Szathmáry Gyöngyi és Zom-
bori László - szerepel. A festők egy-egy, a szobrá-
szok két-két munkájukat állították ki. 
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Értesítem a Csongrád megyei Szeged székhelyű 
l-es, 2-es, 3-as országgyűlési választókerület választópolgárait, hogy 

a köztársaság elnöke 
- mivel az országgyűlési képviselő-választás 1. fordulója nem volt eredményes -

a képviselő-választás 2. fordulóját április 2l-re tűzte ki. 

A választópolgárok személyi azonosságokat és lakcímüket igazoló igazolvánnyal mehetnek szavazni 
abba a szavazókörbe, amelyben a névjegyzékben szerepelnek, vagyis ha időközben lakcímük 
nem változott - ugyanoda, ahol április 7-én szavaztak. Akik lakóhelyüktől való távollét miatt 

a második fordulóra érvényes „igazolással"'1 rendelkeznek, Szeged bármely szavazókörében 
szavazhatnak. Minden választópolgár egy szavazólapot kap, amelyen választókerületenként 

a következő egyéni képviselőjelöltek neve szerepel: 

1. választókerület: 

2. választókerület: 

3. választókerület: 

Dr. Rákos Tibor (Fidesz-MDF) 
Újhelyi István (MSZP) 

Balogh László (Fidesz-MDF) 
Dr. Géczi József Alajos (MSZP) 

Dr. Bartha László (Fidesz-MDF) 
Dr. Botka László (MSZP) 
Dr. Pászti Ágnes (Centrum) 

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK ELÉRHETŐSÉGE 
ÁPRILIS 21 -ÉN A HUSZÁR UTCAI HIVATALBAN: 

1. OEVB 564-358 
2. OEVB 564-451 
3. OEVB 564-203 
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