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Tizenöt év alatt bejárták Európát, népszerűsítették a magyar népzenét 

Jubilál a Gőzerő együttes 

Készül a csapat a JATE-klubbcli koncertre. Gyenes Kálmán 

A 15 esztendős szegedi Gőzerő együttes CD-be-
mutató koncerttel ünnepli születésnapját jövő 
kedden a jATE-klubban. 

- Igazi nevelő egyesületnek számítunk, hiszen a 
másfél évtized alatt harmincan muzsikáltak a ze-
nekarban - fogalmazott Szurdi Zsolt, a Gőzerő ve-
zetője. - fíakró-Csuü Antal Bécsben, Dörnyei Gá-
bor Németországban dobol, hogy csak az egykori 
ütőseinket említsem. 

Sajátos ritmus és hangzásvilág jellemzi a szegedi 
folkrock együttes muzsikáját. Nem csupán magyar, 
hanem kelet-európai népzenei gyökerekből táplál-
kozik. Úgynevezett világzenét játszanak, amely a 
folklórból építkezik, ám a megszólalás nagyon is 
mai. Nem csoda, hogy a fiatalok is vevők a Gőzerő 
muzsikájára. 

Az ős Gőzerőt 1987-ben, az akkor igen nagy tö-
megeket megmozgató szegedi ifjúsági napokra hoz-
ták létre. A tagok ugyan cserélődtek, ám a mostani 
felállásban már négy éve játszik a csapat: Gudlin 

Dóra (hegedű, ének), Molnár Andor (dob), Halla Ti-
bor (gitár), Patkós Péter (basszusgitár), és a két ala-
pító tag, Bajnóczi Sándor (fuvola, szaxofon), Szurdi 
Zsolt (hegedű, tekerő, ének). 

Az együttes krónikáját ha felütjük, rengeteg kon-
cert, turné sorjázik benne. Külföldre is elvitték a 
magyar népzenét, amelyet „gőzerősített" változat-
ban hallhatott a romániai, a belga, a francia, az 
olasz, a bécsi közönség. Régóta kísérnek néptánco-
sokat, sőt a zenekar tagjai közül vannak, akik ezt a 
műfajt is magas szinten művelik. Egy biztos, a ze-
nekar nem híve az olcsó népszerűségnek, nem 
megy a divat után. - Nem játszunk tipi-topi-dínó 
fajta muzsikát - fogalmazott Szurdi Zsolt. 

Az első lemezük 6 éve jelent meg, három kazettát 
is készítettek, és most, október 15-én este 9 órakor 
a JATE-klubban mutatják be új CD-júket. A kon-
certről a Magyar Televízió is felvételt készít. A 
hangversenyen számot ad a Gőzerő arról, hová ju-
tott el zeneileg 15 esztendó alatt. 

V FEKETE SÁNDOR 

Roham Kertész Imre 
köteteiért Szegeden is 
Világszerte, így Szegeden is óri-
ási az érdeklődés a Nobel-díjas 
Kertész Imre könyvei iránt. 

Néhány órával azután, hogy csü-
törtökön délután először hírt ad-
tak az elektronikus médiumok 
Kertész Imre Nobel-díjáról, a 
szegedi Somogyi-könyvtárban 
máris keresni kezdték az olvasók 
a műveit, elsősorban a Sorstalan-
ság című regényét. Mint a biblio-
téka munkatársaitól megtudtuk, 
pénteken délre az összes kiköl-
csönözhető Kertész-kötetet elvit-
ték, csak olvasótermi példányo-
kat tudtak ajánlani az egész nap 
folyamatosan érkező érdeklő-

Varsányi 
Anna 
tárlata 
Az egyetemi kulturális fesztivál 
programsorozatában ma 17 óra-
kor az SZTE-aulában Altorjay 
Tamás operaénekes nyitja meg 
Varsányi Anna kiállítását. Közre-
működik: Katona Judit (ének) és 
Takács Valéria (zongora). Varsá-
nyi Anna Szegeden született, a 
JATE angol-olasz szakán szer-
zett diplomát 1996-ban. Selyem-
és pasztellképeket fest, két éve 
rendszeresen kiállít szülőváro-
sán kívül Budapesten és Kecske-
méten. Az utóbbi időben divat-
rajzzal és divattervezéssel is fog-
lalkozik. A kiállítás október 
26-ig, naponta 10-18 óráig te-
kinthető meg. A Szeged Plazában 
ma és vasárnap 10 órától Paint 
Ball-viadalt rendeznek. Profi pá-
lya, felszerelés és csapatok vár-
nak mindenkit. 

dőknek. A könyvtárosok gyor-
san-frissen minitárlatot állítot-
tak össze az író köteteiből és a la-
pok tegnapi írásaiból. 

A szegedi könyvesboltokban 
is sokan keresték Kertész Imre 
regényeit. Molnár Imréné, a 
Tisza Lajos körúti Fókusz 
könyváruház vezetője elmond-
ta: tegnap már délelőtt olyan 
sok vásárlójuk volt, hogy Ker-
tész Imre minden művének 
összes példányát eladták. Es-
terházy Péter Javított kiadás 
c ímű kötete óta nem volt ilyen 
érdeklődés kortárs magyar 
szerző munká ja iránt. 

Az első magyar Nobel-díjas író 

kiadója, a Magvető a jövő hétre 
közepére ígéri a Sorstalanság, 
majd folyamatosan a többi re-
gény utánnyomását. A Fó-
kusz-hálózat boltjai Kertész ösz-
szes művéből rendeltek, mert a 
tegnapi napon az egész ország-
ban a teljes raktárkészletet elad-
ták. Mint megtudtuk, a szegedi 
üzletben előjegyzést vesznek fel a 
kötetekre. Az internetes köny-
vesboltok is több száz megrende-
lést kaptak tegnap néhány óra 
alatt. Pénteken délután a Szeged 
Plazában, az Alexandra könyves-
boltban lehetett még Kertész-kö-
teteket kapni. 

H. ZS. 

* INGATLANT 
KERES!!! i » 

MEGBÍZÓNK, NÉMETORSZÁG EGYIK 
JELENTŐS LEMEZKERESKEDŐ 

VÁLLALATÁNAK HELYI KÉPVISELŐJE 
NAGYKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG 

FOLYTATÁSÁRA ALKALMAS 
IPARI TERÜLETET KERES MEGVÉTELRE, 

SZEGED 
10 KM-ES KÖRZETÉBEN. • • • 

A KERESETT INGATLAN 
20.000-30.000 M2 ALAPTERÜLETŰ, 

ÜRES, VAGY KB. 2000 M2 ALAPTERÜLETŰ, 
RAKTÁROZÁSRA ALKALMAS 

ÉPÜLET VAN RAJTA. 
FELÚJÍTÁSRA SZORULÓ IS ÉRDEKEL. • • • 

ELŐNY: 
KÖZMŰVEK KÖZELSÉGE, 

FŐÚTVONALAKHOZ 
KAPCSOLÓDÁS. • • • 

AJÁNLATAIKAT AZ ALÁBBI 
CÍMRE KÉRJÜK: 

ÁGOSTON ÜGYVÉDI IRODA 
FAX: 06-1/201-6701 

AAGOSTON@MAIL. DATANET. HU 

Klebelsberg-ülés 
Tudományos emlékülést tartott tegnap a szegedi városháza díszter-
mében a Klebelsberg Kunó Emléktársaság. Az előadás-sorozaton a 
társaság tagjai mellett számos történész és kulturális szakember is 
megjelent. A délelőtti ülésen összefoglalók hangzottak el az egykori 
kultuszminiszter ifjúsági munkájáról, a Magyar Országos Levéltár 
Klebelsberg-anyagáról és a gróf által alapított intézmények utóéleté-
ről, valamint a miniszter és Szeged kapcsolatáról. Klebelsberg és a 
dóm címmel tartott előadást Gyulay Endre szeged-csanádi megyés 
püspök, aki kiemelte a szakpolitikus egyházi kötődését és személyes 
hitének fontosságát. A délutáni ülésszak megnyitójaként Varga Kál-
mán államtitkár, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke szólalt 
fel, majd a mórahalmi Gróf Klebelsberg Kunó Oktatási és Konferen-
cia-központ munkájáról számolt be az intézet vezetője, ezt a gróf sze-
gedi oktatási programjának máig élő hagyatékát elemző előadások 
követték. Az emléknap befejezéseként a résztvevők megkoszorúzták 
a miniszter dóm altemplomában elhelyezett síremlékét. 

HÍREK 
FŐSZERKESZTŐNK 
AKÁVÉHÁZBAN 
Szetey András válogatott vívó, 
lapunk főszerkesztője és Donkó 
Orsolya válogatott kosárlabdázó 
lesz a Közéleti Kávéház Sport, 
család, politika, Délmagyaror-
szág című estjének a vendé-
ge hétfőn 18 órától az 
MTESZ-székházban (Kígyó u. 
4.). A házigazda: Szilágyi Árpád 
városvédő polgár. 

CSALÁDI NAP 
A DUGONICS TÉREN 
Családi napot rendez a Szerette 
Városunkért Egyesület ma dél-
előtt 10 órától a Dugonics téren. 
A programsorozat az L&D ma-
zsorettcsoport felvonulásával 
kezdődik, majd bemutatják a 
szervezet képviselőjelöltjeit. Ezt 
követően 11 órától az Erica C. 
Táncstúdió produkcióját, utána 
Gabi és Tomi gyermekműsorát 
láthatja a közönség. 13 órától a 
Flamenco Táncstúdió latin-ame-
rikai táncokat mutat be, majd a 
Pavane Történelmi Tánccsoport 
lép fel. 14 órától Molnár Orsi 
énekel. A rendezvény ideje alatt 
Tekergő játszótér, játszóház, ug-
rálóvár, lufiosztás lesz, valamint 
kötetlen beszélgetésre is lehető-
ség kínálkozik a képviselőjelöl-
tekkel. 

ÁSOTTHALMI ÁTADÁSOK 
Ásotthalmon központjában hol-
nap emlékparkot adnak át. A 
délután 4 órakor kezdődő ren-
dezvényen Petró Ferenc polgár-
mester mond köszöntőt, vala-
mint közreműködnek az iskolá-
sok és az asszonykórus. Ezt kö-
vetően a Felszabadulás utcában 
felavatják délután 5 órakor a 
gondozási központ átalakított 
épületét. Beszédet mond Kása 

Gabriella, az intézmény igazga-
tója. 

KILÁTÁS A DÓMBÓL 
A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel ma 9-től 16 óráig ismét 
megnyitják a dóm tornyát a láto-
gatók előtt. A belépőjegy ötszáz 
forint. A befolyó összeget a 
templom harangjainak rekonst-
rukciójára fordítják. 

KOMMUNIKÁCIÓ 
A HÁZASSÁGBAN 
Kommunikáció a házasságban 
címmel tart ma délelőtt 10 órá-
tól előadást Veress Sándor pszi-
chológus Szegeden, a Hétvezér 
utcai baptista imaházban. 

ELŐKÉSZÍTŐ 
HATODIKOSOKNAK 
A szegedi Karolina gimnázium 
nyelvi osztály iránt érdeklődő 
hatodikosoknak előkészítő fog-
lalkozást szervez. Ennek kereté-
ben a gyerekek matematikából, 
magyarból, angolból és németből 
készülhetnek fel. Az első foglal-
kozás október 19-én délelőtt 10 
órakor lesz. Az ingyenes előké-
szítőn sikeresen szereplő tanu-
lók nagy eséllyel kerülhetnek be 
a gimnáziumba. 

FÓRUM A BIZTONSÁGRÓL 
A holland mintára indult Bizton-
ságos otthon elnevezésű prog-
ramról tart lakossági fórumot a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság bűnmegelőzési osztálya 
és Makrai László önkormányzati 
képviselő október 15-én délután 
5 órától a Sólyom Utcai Általá-
nos Iskolában. A kezdeményezés 
a rendőrség, az önkormányzat és 
a lakóközösség összefogásán ala-
pul. Ennek célja a lakásbetörések 
számának csökkentése. 

Szabi elhagyta 
a Big Brotner-házat 
Szabi elhagyta a Nagy "testvér 
házát. Nem szavazták ki, nem 
ment be érte senki, még csak 
nem is ő unta meg a bezárt-
ságot. Az egyik legnépszerűbb 
házlakónak egyszerűen begyul-
ladt a foga. természetesen a 
fogorvosnál tett látogatása után 
visszatérhetett a többiek közé. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szabinak belobbant az egyik 
foga. A csongrád-bokrosi játé-
kos tűrte egy ideig a fájdalmat , 
de aztán úgy döntött , segítsé-
get kér. A Nagy Testvér bekül-
dött hozzá egy fogorvost, aki 
megállapította, hogy sürgős 
gyökérkezelésre van szüksége, 
ami csak odakint, rendelőben 
végezhető el. Ezért alapos elő-
készületek után Szabi a titok-
szobán keresztül elhagyta a 
házat, hogy átadja magát egy 
minden bizonnyal végtelenül 
izgalmas utazásnak, közepén 
egy igen kellemetlen élmény-
nyel. A szervezők azonban 
ügyesen megoldották, hogy 

semmit ne láthasson útköz-
ben, hiszen ez alaposan össze-
kavarhatta volna a dolgokat 
Szabi fejében, és visszatérte 
u tán a BB-házon belül is. Még 
a t i tokszobában bekötötték a 
szemét, így a kinti világból 
csak a zajokat észlelhette. 

Visszatérte után a többiek -
eléggé el nem ítélhető módon -
előbb arról próbálták kifaggatni, 
hogy mi újság odakint és csak ez-
után tértek át a fogorvosi „élmé-
nyek" megtárgyalására. Szépen 
lassan azonban lecsillapodtak a 
kedélyek, hiszen a nagy utazó 
igazából semmiféle használható 
információt nem hozott kintről. 
Pedig Itinek az is eszébe jut, hogy 
megnézzék Szabi zsebeit, hátha 
abba csúsztattak üzeneteket a 
bentlakóknak. 

Szabi elmesélte, hogy be sem 
állt a szája, úgy örült, hogy 
idegenekkel beszélhet, ennek 
ellenére már egy perccel az in-
dulás u tán honvágya volt -
visszahúzta a szíve a Big Brot-
her-házba. Úgy látszik, még-
sem olyan rossz a társaság. 

Kiadónk a Vedresért 

Lapunk kiadója az idén a megye 16 szakképző iskolájának nyúj-
tott támogatást, összesen 2,6 millió forint értékben. A törvényi 
előírás szerint a cégek bérköltségének 1,5 százaléka a Szakképzési 
Alapot illett, ám ezen piciny rész háromnegyedének sorsáról a vál-
lalatok eldönthetik, hogy mely intézménynek ítélik azt oda. A 
szakképző helyeknek nyújtott idei segítség iskolánként 130-190 
ezer forint között változott. Kiadónk tervei között továbbra is 
szerepel ilyen jellegű támogatás. Képünkön a Vedres István Építő-
ipari Szakközépiskola igazgatója, Dobó László vette át a támoga-
tásról szóló dokumentumot Pásztiné Mészáros Éva kiadóigazga-
t ó t ó l . Fotó: Gyenes Kálmán 


