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A művésztanárok, Pataki Ferenc és Dobcsányi László szerint az 
óvodáktól lehet tanulni. Fotó: Gyenes Kálmán 

rajzi és festési feladatok megol-
dására helyezzük a hangsúlyt, 
ugyanakkor azt szeretnénk, ha a 
vizuális kultúra egészében ottho-
nosak lennének a heti rendsze-
rességgel hozzánk járók. Most 
indítunk felvételi előkészítőket 
7-8. osztályosoknak, illetve kö-
zépiskolásoknak is, akik felsőfo-
kú képzőművészeti tanulmá-
nyokra készülnek. Egyúttal tag-
felvételt hirdetünk műkedvelő 
felnőtteknek, akik bár önálló al-
kotómunkát folytatnak, igénylik 
a műterem légkörét, szükségük 
van a modell utáni rajzolásra, 
festésre és a művészi irányításra, 
korrektúrára. A Napfény műte-
remben lehet mindegyik kurzus-
ra jelentkezni, szeptember 10-én 
este 6 órakor várjuk az érdeklő-
dőket. 

- Azt szoktuk mondani, ha 
csak egyetlen embert is sikerül az 
alkotás bűvkörébe vonni, már 

megérte - mondja Dobcsányi 
László. Nos, a „boldog emberek" 
már ott vannak körülöttük. Va-
gyis mindazok, akik megérezhet-
ték már az alkotás örömét, ráta-
láltak a saját műfajukra és megis-
merték a többiekét. Megérezték, 
milyen személyiségformáló erő 
és örömforrás: létrehozni valami-
lyen értéket. Bármilyen meglepő-
en hangzik, az ehhez vezető alap-
vető módszert az óvodai nevelés-
ből kölcsönözték. Ennek a kulcs-
szava: komplexitás. Magyarán 
képzésben résztvevőknek felkí-
nálják a különféle művészeti ága-
kat, a művek létrehozásának sok-
féle útját-módját. Aztán minden-
ki a maga hajlama, érdeklődése, 
tehetsége szerint választ „főfog-
lalkozást", de közben rányílik a 
szeme az összes többi művésze-
tekre is. Befogadóvá és alkotóvá 
válik. „Boldog emberré". 

S. E . 

FIGYELEM! 

A helyi választási bizottság által szeptember 4-ig 
elfogadott jelöltek listájából kimaradt: 

18. választókerület, Belváros 
dr. Ványai Éva 1 

FIDESZ-MDF-MKDSZ 

720 ml Natúr lecsó 1 2 5 , - 184/kg 

720 ml Cseresznyebefőtt 2 0 5 , - 301/kg 

680 g Magozott meggybefőtt 1 8 5 , - 272/kg 

170 g Tonhal sós l ében 9 9 , - 532/kg 

360 g Sűrített paradicsom (EKO) 1 1 5 , - 319/kg 

400 g Pápai löncshús 1 6 9 , - 422/lcg 

Törzs- TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ: 
vásárléi VIO/ 

kártya az Lakossági törzsvásárlói kártyára - H / o 

váltható Kereskedői törzsvásárlói kártyára - 8 % 

Múlt század eleji hangulat az Arany Oroszlánban 

Étterem lesz a Klauzálon 

Az Arany Oroszlán vendégeit a téren kialakítandó terasz is fogadja majd. Látványterv 

Exkluzív berendezésekkel és az 1900-as évek 
elejének hangulatát árasztó bútorokkal felszerelt 
étterem és pub nyílik szeptemberben Szegeden, a 
Klauzál téren. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A múlt század elejének hangulatát idéző Arany 
Oroszlán tulajdonosai engedélyt kaptak az önkor-
mányzattól és a műemlékvédelmi hivataltól, hogy 
a díszburkolaton teraszt alakíthassanak ki. Így vi-
etnami tikfa székeken, valamint olasz lábakon álló 
francia asztaloknál ülhetnek majd a vendégek -
tudtuk meg Puskás Zsolttól, a Klauzál tér első me-
legkonyhás éttermének vezetőjétől. 

A tulajdonosok elsősorban a fiatal és a középkorú 

vendégekre számítanak. Az ifjabb korosztály igé-
nyeinek megfelelően minden nap éjfélig tart nyitva 
az étterem. A konyha vezetésével Tóth Pétert, a 
Hungária és a Royal Hotel, valamint az Alabárdos 
éttermeinek egykori szakácsát és csapatát bízták 
meg. A hagyományos magyar és nemzetiségi ételek 
mellett gyorsételek, pizza és gyros is kapható lesz, 
ezeket akár az utcára néző ablakokon keresztül is 
meg lehet majd rendelni. Az étterem második 
szintjén galériát alakítanak ki a nemdohányzók ré-
szére. Az eredetileg nyár közepére tervezett nyitás 
az építési munkák rossz ütemezése miatt késett -
jegyezte meg Puskás László étteremtulajdonos. A 
szakszerű befejezés mellett szeptember elejére si-
került a működéshez szükséges, összesen 147 ha-
tósági engedélyt beszerezniük. 

Versenyképesek 
az egyetemi fizetések 

Újabb 
harmincas 
zónák 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A közlekedés nagyobb biztonsá-
ga érdekében tovább bővítik Sze-
geden a 30 km/óra sebességha-
tárral védett lakóövezetek szá-
mát. Szeptember második felé-
ben a régi Rókuson és Felsővá-
roson jelöhk ki az újabb harmin-
cas zónákat. Rókuson a Kossuth 
Lajos sgt., Párizsi krt., Berüni 
krt., Csongrádi sgt., Makkoserdő 
sor, Körtöltés u., Damjanich u. 
által határolt területen vezetik be 
a 30 km/órás sebességkorláto-
zást. Felsővároson a Szilléri sgt., 
Római krt., József Attila sgt., Re-
tek u. határai között változik 
meg a közlekedési rend. 

A harmincas zónákban meg-
szűnnek a korábbi védett útvo-
nalak, valamennyi útkeresztező-
dés egyenrangú: az áthaladás 
sorrendjét egyedül a jobbkéz-sza-
bály dönti el. 

Átlagosan ötven százalékkal 
emelkedett a felsőoktatásban 
dolgozók bére, így az oktatók 
jövedelme immáron versenyké-
pesnek mondható. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A közalkalmazottak bére szep-
tember elsejétől átlagosan ötven 
százalékkal emelkedett, így a leg-
jobban kereső közalkalmazottak, 
az egyetemi tanárok jelentős fi-
zetésemelést kaptak. Tráser Fe-
renctől, a Szegedi Tudomány-
egyetem gazdasági és műszaki 
főigazgatójától megtudtuk: egy 
professzor havi garantált illetmé-
nye bruttó 360 ezer forint, amely 
versenyképes jövedelemnek ne-
vezhető. 

A gazdasági igazgató elmondta, 
hogy bár a korábbi, úgynevezett 
szakmai szorzók megszűntek, az 
egész illetménytáblát átszervez-
ték, s a bérekbe beépítették az 
emelés előtti fizetésekhez hozzá-

adott jutalékokat. így a közalkal-
mazottak végzettségük szerint tíz 
fizetési osztály, szakmai előme-
netelük szerint pedig összesen ti-
zennégy fizetési fokozat szerint 
kapják az illetményüket. 

Az egyetemi oktatók között te-
hát a legkisebb fizetés az egyete-
mi diplomás minimálbér, azaz 
havi bruttó 107 ezer 500 forint. 
A professzori, docensi, tudomá-
nyos tanácsadói és főmunkatársi 
munkakörök három, az adjunk-
tusi munkakörök pedig két fize-
tési fokozatra tagozódnak a pá-
lyán eltöltött idő és a szakmai 
előmenetel szempontjából. Havi 
bruttó 360 ezer forint illeti a Szé-
chenyi professzori ösztöndíjban 
részesülőket is. Tráser Ferenc le-
szögezte: a fizetésemeléseket 
nem az intézményeknek kell ki-
gazdálkodniuk, azok az állam-
kasszát terhelik. Az egyetemi al-
kalmazottak bérnövekedése az 
idén több mint egymilliárd forint 
többletkiadást jelent. 

ÉLELMISZER-
RAKTÁRHÁZ KFT. 
Szec jecL V á s á r h e l y i P. u . 3 - 5 . 

A nyári szezon talán legizgalmasabb produkciója, a III. Richárd 
szereplői is versenyben vannak a díjakért. Fotó: Miskolczi Róbert 

Az egész országból várja a nézők 
szavazatait a Dóm téri előadá-
sok legjobb női és férfi szerep-
lőjére a Szegedi Szabadtéri Já-
tékokért Közalapítvány, amely 
deccmJieificn adja át a győz-
teseknek járó arany emlékme-
dáit, illetve -gyűrűt. 

A Dóm tér régi, állandó nézőtéri 
vasmonstrumának lecserélésére 
1991 -ben hozták létre a város és 
a Szegedi Szabadtéri Játékok ak-
kori vezetői azt az alapítványt, 
amelynek valóban meghatározó 
szerepe volt abban, hogy 
1994-ben új, mobil nézőteret 
kaphatott a nyári színház. Az ala-
pítvány fő célja elérése után is to-
vább működött, elsősorban a pro-
dukciók létrehozásához igyeke-
zett szponzori támogatást szerez-
ni. Miután 1998-ban közhasznú 
alapítvánnyá vált, az önkor-
mányzat engedélye alapján meg-
kezdte a szabadtérit támogató 
vállalkozásoktól a helyi iparűzési 
adó 5 százalékának begyűjtését. 

Tavaly és idén is 10-10 millió 
forintot sikerült a kuratórium-
nak összeszednie. Ezt a pénzt 
minden évben a Dóm téri pro-
dukciók létrehozására fordítják -
tudtuk meg Bátyai Edinától, aki 

2000 tavasza óta tölti be a Szege-
di Szabadtéri Játékokért Közala-
pítvány kuratóriumának elnöki 
tisztét. 

Az alapítványi grémium 
1998-ban a közönség szavazatai 
alapján a legjobb művészi pro-
dukciók díjazását javasolta. Elő-
ször 1999-ben Gyimesi Kálmán 
operaénekesnek adományozták 
oda a szabadtéri arany emlék-
gyűrűjét. Néhány év szünet után 
a nyáron felújították a kezdemé-
nyezést: a legjobb női és férfi sze-
replő számára arany emlékme-
dált, illetve -gyűrűt adnak át de-
cemberben, a jövő évi program 
meghirdetésekor. A szavazólapo-
kat nyáron, az előadásokon a né-
zőtéri felügyelők osztogatták, de 
a szegediek még most is besze-
rezhetik a Kelemen utcai színhá-
zi jegyirodában. 

Postán az ország minden tájá-
ról érkeztek már vissza szavaza-
tok, végeredmény azonban még 
nincs, hiszen december Tjéig le-
het voksolni. Érdemes, mert a 
szavazólapokat kitöltők között 
értékes ajándékokat - például a 
szabadtéri 2003-as programjára 
szóló családi belépőket - sorsol-
nak majd ki. 

H . Z S . 

JOTEKONYSAGI KIÁLLÍTÁS 
ABETEGEKÉRT 
A Szklerózis Multiplexes Bete-
gek Csongrád Megyei Egyesülete 
és a Szög-Art Művészeti Egyesü-
let jótékonysági kiállítást rende-
zett a Szegedi Tudományegye-
tem aulájában (Dugonics tér 
13.). A tárlatot szeptember 
12-éig, csütörtökig lehet megte-
kinteni, 10 és 18 óra között. A 
képzőművészeti alkotásokat 
meg lehet vásárolni, a befolyt 
összegből a szklerózis multiple-
xes betegeket támogatják. 

ÉVADNYITÓ BULI A JATE-N 
Hatalmas buhval kezdik a szege-
di egyetemisták az új tanévet. A 
JATE-klubban ma este 9 órától 
várják a fiatalokat. 

Nyitottak és kreatívak, akár a gyerekek 

A Napfény műterem titkai 

Szavazhatunk 
a szabadtéri díjaira JOGRÓL A KÁVÉHÁZBAN 

Magánember - magánjog cím-
mel rendeznek kávéházi estet 
ma 18 órától az Állam- és Jogtu-
dományi Kar tanácstermében 
(Tisza L. krt. 54.). A vendég: Bíró 
György tanszékvezető egyetemi 
tanár, a Miskolci Egyetem rek-
torhelyettese. A házigazda: Sza-
bó Imre tanszékvezető, a Szegedi 
Állam- és Jogtudományi Kar dé-
kánja. 

A 110 éves fotóműterem meg-
újult. Éltető szimbiózisban 
megfér benne a neves festőmű-
vész rajzköre és a Múzsa is-
kola. 

- Boldog embereket szeretünk 
látni magunk körül - adta meg a 
közös ténykedés célját és értel-
mét a festőművész, Pataki Fe-
renc. Tavaly óta szoros együtt-
működésben dolgozik két művé-
szeti képzéssel foglalkozó szerve-
zet. Az egyik a Belvárosi Rajzkör, 
amelyet évek óta Pataki Ferenc 
vezet. A másik a Múzsa iskola, 
amelyet szintén művészpedagó-
gus, a fuvolista Dobcsányi László 
irányít. A fenntartójuk a Szegedi 
Művészeti Alapítvány. 

- Az iskolánk változatos kép-
zési lehetőségeket kínál gyere-
keknek, akik művészeti pályára 
készülnek, és fiataloknak, akik 
közelebbről akarnak megismerni 
valamely művészeti ágat - mu-
tatja be Dobcsányi László a Mú-
zsát. - Pataki Ferenc vezeti - a 
Belvárosi Rajzkör mellett - a mi 
iskolánk festőműhelyét is, ezen-
kívül van nálunk kerámia- és 
kézműhely, színházi, klasszikus 
és könnyűzenei műhely és ná-
lunk működik a Hóra tánciskola. 
A Belvárosi Rajzkörrel együtt a 
Széchenyi tér 2. szám alatti 110 
éves Napfény műteremben dol-
gozunk, amelyet az alapítvá-
nyunk révén sikerült felújíta-
nunk. 

- A Belvárosi Rajzkör éppúgy 
fogad műkedvelő felnőtteket, 
mint felvételi előtt álló diákokat 
- mondja Pataki Ferenc. - Az 
évek alatt kialakult gyakorlat 
szerint a klasszikus értelmezésű 


