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Kortárs fotó-
művészet 
Összesen 48 alkotó 407 fotóját 
bírálta el a zsqri a Csongrád Me-
gyei Közművelődési Tanácsadó 
Központ által a közelmúltban ki-
írt fotópályázaton. A megye kor-
társ fotóművészete elnevezésű 
pályázat anyagából 108 képet 
ajánlottak arra a kiállításra, ami 
szombaton nyilt meg a Juhász 
Gyula Művelődési Központ kiál-
lítótermében. Az ünnepélyes 
megnyitón Kovács Szilvia, a köz-
pont művészeti előadója üdvö-
zölte az alkotókat és a közönsé-
get, s elmondta, hogy ezzel a ren-
dezvénnyel hagyományt kíván-
nak teremteni és a jövőben rend-
szeresen szeretnek bemutatni a 
megyei fotósok munkáit. 

A megnyitó után Tóth Attila, 
művészeti író méltatta a Csong-
rád megyében élő, vagy innen 
származó fotósok alkotásait. 
Hangsúlyozta, hogy jó évtizednyi 
szünet után újjászerveződnek a 
fotósélet fórumai is, mert kikö-
veteli őket az élet, a kulturális 
igényesség. A megnyitón közre-
működött Tóth Orsika (ének) és 
Serfőző Henrik (zongora). 

Ocskó Margit, a Csongrád Me-
gyei Közművelődési Tanácsadó 
Központ igazgatója különdíjat 
adott át hat alkotónak: Péntek 
Lászlónak, Ezz Nahilnak, Mé-
száros Annának, Szőke lános-
nak, Kosztolányi Gynlának és 
Stefkovics Jánosnak. 

Irodalmi est 
Egymás lélegzetéért virrasztunk 
címmel Pálfy Margit színmű-
vésznő Hervay Gizella és Szi-
lágyi Domokos erdélyi költők 
verseiből összeállított irodalmi 
műsort mutat be július 4-én, 
csütörtökön, Csongrádon a váro-
si könyvtár szabadtéri színpa-
dán. (Rossz idő esetén a könyvtár 
olvasótermében.) 

Többszörös fesztiválgyőztes Tóth Pál rajzfilmrendező rövidfilmje 

Hódítanak a szentjánosbogarak 
A Kecskeméten megrendezett animációs 
fesztiválon a közönség és a szakma el-
ismerését is elnyerte A szentjánosbo-
garak nemi élete című, sajátos humorú 
rövidfilmjével Tóth Pál rajzfilmrende-
ző. 

Tóth Pál Szegeden élő Balázs Béla-díjas 
animációs rendező a kecskeméti stúdió-
ban hagyományos rajzfilmekkel kezdte 
pályafutását. Eleinte a műfaj legkiválóbb 
mesterei, többek között Gémes József, 
fankovics Marcell és Rófusz Ferenc mel-
lett dolgozott, majd a Leo és Fred című 
rajzfilmsorozatával önállóan is nagy si-
kert aratott. 1986-tól kilenc éven át Belgi-
umban dolgozott, ahol megismerkedett a 
számítógépes animációval. Hazatérése 
után Szegeden telepedett le, és Vág utcai 
panellakásának egyik szobájában rendez-
te be saját „rajzfilmstűdióját". Paja Film 
néven céget is alapított, és az idehaza 
szinte még ismeretlennek számító há-
romdimenziós (3D-s) technikával egyedi 
animációs filmeket készített. A Szezon-
vég, az Egy újabb nap, az Esti dal és A 
szentjánosbogarak nemi élete című film-
jei az elmúlt években számos díjat nyer-
tek különböző hazai és rangos nemzetkö-
zi fesztiválokon, többek között a győri 
Mediawave-en, Unicában, Chicagóban, 
Espinhóban és Montecatiniban. 

A szentjánosbogarakról szóló humoros 
filmje nemrégiben újabb jelentős sikert 
hozott Tóth Pálnak: a kecskeméti animá-
ciós filmfesztiválon (KAFFj - ugyanúgy, 
mint három évvel korábban előző alkotá-
sával - elnyerte vele a legjobb rövidfilm dí-
ját, valamint a felnőtt nézők közönségdí-
ját. - A szakmánk számára rettenetesen 
fontos a háromévente megrendezett 
KAFF, mert az utóbbi időben szinte ez ma-
radt az egyetlen fórum, ahol megnézhet-
jük egymás munkáit. A televíziók már 
nem nagyon vásárolnak magyar animáci-
ós filmeket, különösen nem egyedi filme-
ket. Rajzfilmsorozatok pedig épp a televí-
ziós megrendelés hiányában szinte nem is 
készülnek - mondja Tóth Pál, aki azt is 

A kecskeméti animációs filmfesztivál díjával. 

hozzáteszi: pedig rengeteg tehetséges al-
kotó van Magyarországon. - Nagyon szí-
nes lett az egyedi filmek palettája, ahány 
rendező van, annyiféle stílusban dolgozik, 
és ez jó hatással van a magyar animációs 
filmre. Ha az anyagi forrásaink bővülné-
nek, rajzfilmgyártásunk újra olyan csúcs-
formába kerülhetne, mint amilyenben a 

hetvenes években volt. Ehhez persze az is 
kellene, hogy a filmek a közönség elé ke-
rülhessenek, s ne kényszerből, a kötelező 
kvóta teljesítése végett éjjel kettőkor vetít-
sék őket az amerikai és a japán rajzfilme-
ket előnyben részesítő televíziók. 

A rendező szegedi házi stúdiójában 
most újabb film készül: - Úgy érzem, ki-

Fotó: Gyenes Kálmán 

merítettem a 3D-technika azon lehetősé-
geit, amelyek érdekelnek. Most egy olyan 
filmen dolgozom, amely összegzi mind-
azt, amit az animációs filmről tudok. A 
3D-technikát szeretném benne összehá-
zasítani a kétdimenziós, kézzel rajzolt ha-
gyományos rajzfilmes eszközökkel. 
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Ki törődik nyáron a mínuszokkal? Aki Nissan Almerat 
veszi Ha most vásárolja meg régóta áhított Almeráját, 
S kiválasztott mödelltől függően 200 000 és 690 000 
forint közötti kedvezményt* adunk Önnek. 
Az akció a készlet erejéig tart. 
'Kivétel, Nissan Almera 15 Sedan CP7 modell 

AJANLATI FELHÍVÁS 
A gázközmű-vagyonnal összefüggésben, a települési önkormányzatok részére átadott 

Magyar Államkötvények 

LEIÁRAT ELŐTTI VISSZAVÁSÁRLÁSÁRÓL 

Az Államadósság Kezelő Központ Rt. a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati 
igények rendezéséről szóló 2001. évi LVI. törvény (Törvény) alapján az alábbi Magyar 

Államkötvény-sorozatok lejárat előtti visszavásárlását hirdeti meg: 

1. A visszavásárlásra kerülő Magyar Államkötvények adatai: 
Sorozat/Elnevezés 

2006/D 
2007/C 
2008/B 
2009/A 
2010/A 

2. Az eljárás során visszavásárlásra kerülő 
Magyar Államkötvények maximális 
mennyisége: 

ISIN kód 
HU0000401541 
HU0000401609 
HU000040I526 
HU0000401625 
HU0000401633 

Lejárat napja 
2006. augusztus 12. 
2007. augusztus 12. 
2008. augusztus 12. 
2009. augusztus 12. 
2010. augusztus 12. 

3. A visszavásárlási nettó árfolyam: 

4. Felhalmozott kamat (2002. augusztus 6-án): 4.1952% 

5. A visszavásárlási bruttó árfolyam: 103,1952% 

5 000 000 000 Ft, azaz ötmilliárd forint 

99,00% 

6. Az ajánlatok Elsődleges Forgalmazókhoz 
történő benyújtásának határideje: 

7. Az Elsődleges Forgalmazók által 
az ÁKK Rt.-hez benyújtandó ajánlati összesttők 
beadásának határideje 
(írásban, illetve floppyn): 

8. Eredményhirdetés időpontja: 

9. Teljesítés időpontja: 

10. A visszavásárláson történő részvétel: 

2002. július 30. 12.00 óra 

2002. július 31. 14.00 óra 

2002. augusztus 1. 12.00 óra 

2002. augusztus 6. 

A visszavásárláson közvetlenül a Magyar Állam által kibocsátott állampapírok forgalomba hozatalára 
és forgalmazására az ÁKK Rt.-vei megbízási szerződést kötött forgalmazók (Elsődleges Forgalmazók) 
vehetnek részt. 

A Magyar Államkötvényeket a Törvény szerinl, saját jogon tulajdonló települési önkormányzatok 
a 2. pont szerinti mennyiségei meghaladó összajánlal esetén allokációs elsőblrséget élveznek. 
Ennek értelmében ajánlalaik sorozatonként 2 000 (XX) Fl, azaz kétmillió forint névértékig garantáltan 
elfogadásra kerülnek. 
Az 1. pont szerinti Magyar Államkötvények lejárai előtti visszavásárlásának részletes fellételeil és a 
visszavásárlás lebonyolításának rendjél az „Eljárási rend a gázközmű-vagyonnal Összefüggő önkor-
mányzati igények rendezése kapcsán, a települési önkormányzatok részére átadott Magyar Államköt-
vények lejárat előtti visszavásárlásáról (Budapest, 2002. január 21.)* cfmú dokumentum tartalmazza, 
amely megtekinthető az Elsődleges Forgalmazóknál. 

Budapest, 2002. július t . Államadósság Kezelő Központ Rt. 
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