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Szív Ernő-tárcák, novellák és elbeszélések 

Felolvasás a világ dolgairól 

Balog József és Szív Ernő. Négy órakor a lovak közé csaptak. Fotó: Schmidt Andrea 

A világ dolgairól, egy másik városról és mindenféle tataszi döb-
benetekről hallgathattak Szív Ernő-szövegeket tegnap az érdek-
lődők a szegcdi Impala Házban. 

A lovak közé csapunk, mert elég 
nagy út áll előttünk - mondta 
tegnap délután négy órakor Szív 
Ernő az Impala Házban, ahol a 
költészet napja alkalmából rend-
hagyó felolvasóestet rendeztek, 
amelyen hatszor ötven percben 
Szív Ernő-szövegeket hallgathat-
tak az érdeklődők a szerző és Ba-
log József író, újságíró tolmácso-
lásában. Négy óra előtt pár perc-
cel már közel félszázán vártuk, 
hogy elkezdődjék az este tízig tar-
tó Nagy Szív Ernő-est, amelyen 
minden órában újabb témát ve-
tettek fel és minden órában tíz 
perc szünetet tartottak. Miután 
Szív Ernő köszöntötte a vendége-

ket, felolvasta a meghívó szöve-
gét, amelyen a dátum, a cím, a 
közreműködők és a támogatók 
neve mellett egy idézet is szere-
pelt. Ez a következőképpen hang-
zott: „Azt mondja, miközben 
megfogja a karod, hogy neki egy 
másik Szeged kellene. Egy nagy-
vonalú, barátságos, tágas és ti-
tokzatos Szeged kellene neki. Azt 
mondja, az a másik Szeged őszin-
te lenne, természetes, fényes, 
gondos. Egy felzaklató, kalandos, 
határtalan és megbízható Szeged 
kellene neki. Azt mondja, miköz-
ben elenged, hogy viszont másik 
Szeged nincsen." Szív Ernő még 
elmondta, ha valaki megéhezik, 

megszomjazik, vagy virágillatot 
szeretne szippantani, nyugodtan 
fáradjon a megterített, virágokkal 
díszített asztalhoz. 

Majd elindult a Szív-szövegfo-
lyam - istenről, aki ellenőrt ját-
szott a négyes villamoson, de az 
utasok leleplezték; az angyalról, 
akinek nem lehet tudni, hogy 
százas vagy tizenkettes a lába; a 
dél-dorozsmai kocsonyáról, ami 
tányérmanöken lehetne,- a 
mennyországról, ahol minden 
futballmeccs döntetlenre végző-
dik és a pokolról, ahol a futball-
meccseken mindig mindkét csa-
pat győz és ahol mindig tavasz 
van a lányok lába között. 

Az estet a szegedi önkormány-
zat, a Baka István Alapítvány és 
a Grand Café támogatta. 

SZ. C. SZ. 

Európa-liget a Vértónál 

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester „elülteti" az Európa-liget tábláját. Fotó: Karnok Csaba 

Ismét fát ültettek a Szabad De-
mokraták Szövetsége helyi szer-
vezetének tagjai. Ez alkalom-
mal a szegcdi Vértó területén 
ültettek cl tizenöt platánt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szabad Demokraták Szövetsé-
ge az 1848-as forradalom és sza-
badságharc 155. évfordulója, va-

lamint az európai csatlakozás 
népszerűsítése érdekében 2003. 
március 15-én indította el a faül-
tetési akciót, ami az uniós nép-
szavazásig, április 12-ig tart. 

A párt helyi szervezetei az or-
szág 48 településén 1848 fa tele-
pítésével Európa-ligeteket hoz-
nak létre. Az SZDSZ ezzel fejezi 
ki elkötelezettségét az európai 
értékek, a nemzeti hagyomá-

nyok tisztelete, a környezet- és 
természetvédelem mellett. 

Tegnap Nagy Sándor, az 
SZDSZ helyi szervezetének el-
nöke, szegedi városfejlesztési al-
polgármester és szabad demok-
rata képviselők tizenöt platánt 
ültettek el a Vértó területén. Az 
Európa-liget fából és fémből ké-
szült tábláját egyelőre csak jelké-
pesen helyezték el. 

A szegedi 
uniós gála 
az MTV-n 
A Tisza-partjáról az Európai 
Unióba című, a Szegedi Nemzeti 
Színházban a múlt héten tartott 
gáláról ma este 21.30-kor össze-
foglalót sugároz az MTV. Ekkor 
kerül adásba az az interjú is, 
amelyet Vitray Tamás készített a 
gála estéjén Szegeden Medgyessy 
Péter miniszterelnökkel. 

Filmesek Makón 
Lux Antal Berlinben élő magyar képzőművész kiállításával megnyílt 
az európai gyermek- és ifjúság filmes műhelyek, fesztiválok első talál-
kozója Makón. A Hagymaházban zajló ötnapos rendezvényre har-
minc-negyven vendég érkezett, illetve érkezik folyamatosan szerte 
Európából, sőt még Dél-Koreából is. A megnyitón levetítették a ma-
kói filmesek egyik Európa-szerte díjakkal honorált dokumentum-
filmjét, Balázs István Másik világ című alkotását is. 

Ma délelőtt tíz órától ugyancsak fiatal filmesek alkotásait mutatják 
be a Hagymaházban, majd délután kettőtől uniós szellemi párbajt 
rendeznek fiataloknak. Háromkor kerekasztal-beszélgetést tartanak 
a filmművészet fejlődéséről, öt órától pedig ismét filmvetítés lesz. 

A fesztivál szombaton zárul; délután ötkor Jánosi György ifjúsági és 
sportminiszter mond zárszót a díjkiosztó gálán. 

Színigazgatónak pályázik: Beke Sándor rendező 

Nem szórná, hozná a pénzt 
Elsősorban menedzserigazgató lenne a Szegedi Nemzeti Színház és 
Szabadtéri Játékok élén és évente legfeljebb egy darabot rendezne -
hangsúlyozza pályázatában a direktorjelöltek névsorában az első: 
Beke Sándor, az egri színház rendezője. 

- A szigorú tagozatgazdálkodás 
híve - hangsúlyozta a pályázók 
kávéházi estién. Miért tartja ezt 
ennyire fontosnak1 

- Mert ezzel megszűnhet az in-
tézményen belüli egymásra mu-
togatás. Legutóbb Egerben is egy 
többtagozatú teátrumnak vol-
tam az igazgatója, ahol a prózai 
társulat mellett a nyári Agriai Já-
tékokat is igazgattam, ezenkívül 
bábszínházat is működtettünk. 
Úgy tudtam úrrá lenni a káo-
szon, hogy szigorúan behatárolt 
költségvetéssel dolgozhattak a 
tagozatok, a rendelkezésre álló 
pénzügyi kereteket nem léphet-
ték túl. Mindig annyi produkciót 
hoztunk létre, amennyire fedeze-
tünk volt. Az egyik tagozat nem 
szipkázhatta el a forrásokat a 
másiktól. 

- Milyen színházat képzel el 
Szegeden 1 

- Nehéz röviden összefoglalni, 
hiszen az egész pályázatom erről 
szól. Figyelembe kell venni a he-
lyi az adottságokat, lehetősége-
ket, a közönség elvárását, ízlését. 
A szegedi publikum igényes, 
nemcsak az fontos számára, 
hogy mit láthat, hanem az is, mi-
lyen megvalósításban. A nemzeti 
színházi cím rangot, kötelezett-
séget, a nézőért érzett felelőssé-
get is jelent. Egyszerre szeretnék 
populáris tömegszínházat és 
exkluzív művészszínházat létre-
hozni. Szükség van szűkebb ré-
tegnek szánt stúdió-előadásokra 
éppúgy, mint operára és gyerme-
keknek szóló produkciókra is. 
Kicsit mostohán bánt az utóbbi 
időben a szegedi színház az ifjú-

Gyermek és 
az egészséges 
táplálkozás 
Csütörtök délelőtt 10 órától a 
szegedi Belvárosi mozi ad ott-
hont a gyermekek egészséges 
táplálkozásáért elnevezésű kon-
ferenciának. A Magyar Dieteti-
kusok Országos Szövetsége és a 
Nestlé Hungária Kft. rendezvé-
nyére általános iskolai tanárokat 
hívtak meg. 

Az előadások a többi között a 
gyermekek egészséges táplálko-
zásának irányelveivel, a fogyasz-
tott élelmiszerek, vitaminok, ás-
ványi anyagok helyes arányaival 
foglalkoznak. Szó lesz a közét-
keztetésről is. 

Beke Sándor egyszerre populá-
ris és exkluzív színházat sze-
r e t n e . Fotó: Miskolczi Róbert 

sággal. Fontosnak tartom, hogy a 
repertoár összeállításakor kikér-
jük a középiskolai tanárok véle-
ményét is. Nemcsak velük, ha-
nem az egyetemi értelmiséggel is 
szoros kapcsolatot szeretnék ki-
építeni. 

- Elmondta, hogy a szegedi 
kötődésű Szegvári Menyhért 
lenne főrendezőként a prózai 
tagozatvezetője. Kik alkotnák 
még a csapatát 1 

- A zenés tagozat PR-mene-
dzsere Szolnoki Tibor színmű-
vész lenne, aki kiváló külföldi 
kapcsolatokkal rendelkezik. Az ő 
szervezésével operett-előadások-
kal turnézhatna a társulat Nyu-

gat-Európában. A zenei tagozat 
művészi irányítását Fehér And-
rás zeneszerzőre és rendezőre 
bíznám, aki jelenleg az Opera-
házban a posztgraduális énekes-
képzést vezeti. O garanciát jelen-
tene arra, hogy tehetséges, fiatal 
énekeseket sikerül Szegedre csá-
bítani. Juronics Tamás társulata 
évadonként két balettbemutatót 
tartana. Az együttes vezető tán-
cosával, Barta Dórával folytat-
nám azt az együttműködést, 
amit Egerben kezdtünk el. Dér 
András filmrendezőt kértem fel a 
stúdiószínház programjának ki-
alakítására, aki filmes és televízi-
ós kapcsolatait is mozgósítaná a 
szegedi színház érdekében. 

- Kijönne a rendelkezésre álló 
másfél milliárd forintos költség-
vetésből1 

- Pénzszerző és nem pénzszóró 
direktorként ismernek a szak-
mában. Már kétszer sikerült 
színházat a nulláról indulva mű-
ködőképessé tennem. Szegeden 
is meg kell vizsgálnom, mennyi-
re racionális az intézmény gaz-
dálkodása. Például a szabadtéri 
nézőterének felállítása, lebontá-
sa és a szükséges színpadtechni-
ka működtetése már önmagában 
80 millió forintot visz el nyaran-
ta. Ez óriási összeg ahhoz képest, 
hogy összesen mennyi pénz áll 
rendelkezésre a Dóm téri játékok 
lebonyolítására. A szabadtéri 
ezért inkább bevételcentrikus, 
miközben produkcióközpontú-
nak kellene lennie. Terveim kö-
zött szerepel például Várkonyi 
Mátyás Egri csillagok című mu-
sicaljének bemutatása, valamint 
nagy tömegeket vonzó, népszerű 
operetteket is műsorra tűznék, 
de nem két, hanem tizenkét elő-
adásban. 

HOLLÓS1 ZSOLT 

Költő-
találkozó 
Az Ötágú Síp Kulturális Egyesü-
let, a Rákóczi Szövetség szegedi 
tagozata, a TEMI Bibliotéka és 
nemzetiségi Könyvtár, a Szegedi 
Ifjúsági Ház Kht. és a Közéleti 
Kávéház Alapítvány április 
11-én az ifjúsági házban (Sze-
ged, Felső Tisza-part 2.) 18 órá-
tól II. Rákóczi Ferenc emléke 
tiszteletére megrendezi a nyol-
cadik Kárpát-medencei költőta-
lálkozót. 

Boxeralsót és sörösüveget is lopott a sándorfalvi férfi 

Őrizetben az albérletek réme 
Megrögzött, több hónapja körözött tolvajt fogtak 
a szegedi rendőrök. A férfi alsóneműt, zoknit, de 
még üres sörösüveget is lopott. 

A 24 éves P. Istvánt lopás miatt több hónapja kö-
rözte a rendőrség. A sándorfalvi fiatalember egy 
szegedi sörözőben dolgozott, ahol a játékgépet fel-
törve 50 ezer, majd a kasszából 80 ezer forintot, és 
több üveg márkás italt, cigarettát lopott el, amivel 
összesen mintegy 240 ezer forint kárt okozott. 

P Istvánt azzal is gyanúsítja a rendőrség, hogy az el-
múlt hónapokban négy szegedi albérletéből vitt ma-

gával különböző dolgokat. A fiatalember nem volt vá-
logatós, hiszen lopott gáztűzhelyet, konyhai felszere-
léseket, CD-ket, disemant, de előfordult, hogy magá-
val vitte albérlőtársának boxeralsóját, zokniját, pszi-
chológiai témájú szakkönyvét, sőt: lenyúlta az üres 
sörösüvegeket is. A bérleményekből eltulajdonított 
tárgyak értéke mintegy 900 ezer forint. 

A sándorfalvi férfi még betért egy Szeged Belváro-
sában lévő üzletbe is, ahonnan műszaki cikkeket 
vitt magával. A 24 éves megrögzött tolvajt a rend-
őrség őrizetbe vette. 

A. T. J. 

Háromszáz CD 
a hangoskönyvtárnak 

A rádió és a Somogyi-könyvtár vezetői: Vass Imre programigazga-
tó, Tóthné Egri Éva ügyvezető, Molnár Mária, a Somogyi-könyv-
tár fiókhálózati osztályvezetője és Szőkefalvi-Nagy Erzsébet igaz-
g a t ó . Fotó: Karnok Csaba 

Adj egy emberibb hangot! cím-
mel januárban indított hang-
anyaggyűjtő akciót vakok és 
gyengén látók támogatására Be-
ke Tamás, a szegedi egyetem 
kommunikációs vezetője. A jóté-
konysági akció első rendezvé-
nyén Huzella Péter adott gitár-
koncertet a Royal Szállóban. A 
hangversenyen egy-egy lemez, 
kazetta vagy CD volt a belépő. A 
koncerten összegyűlt mintegy 

nyolcvan hanghordozót átadták 
a hangoskönyvtárnak. 

Tegnap 306 könnyűzenei 
CD-t, köztük Picasso Branch, 
Kimnowak, Flipper Öcsi, Tátrai 
Tibor, Eleven Hold, Fresh, Dupla 
Kávé és Balázs Pali lemezét aján-
dékozta a Rádió 88 a hangos-
könyvtárnak. Szőkefalvi-Nagy 
Erzsébet, a Somogyi-könyvtár 
igazgatója megköszönte a rádió 
és Beke Tamás segítségét. 


