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Tiszatáj-díjasok a várban 

A két díjazott költő: a pozsonyi Tőzsér Árpád és a szegedi Simái Mihály. Fotó: Schmidt Andrea 

A költészet napján, tegnap ad-
ták át a szegedi irodalmi fo-
lyóirat, a Tiszatáj díjait. Idén 
két költő, a szegedi Simái Mi-
hály és a pozsonyi Tőzsér Árpád 
vehette át az elismerést. 

Baka István, Sütő András és -
posztumusz - Grezsa Ferenc vol-
tak a Tiszatáj-díj első kitüntetett-
jei 1992-ben, s azóta tekintélyes 
névsor gyúlt össze, amely azt bi-
zonyítja: a legpatinásabb hazai 
irodalmi folyóirat sohasem volt 
elfogult, szegedi és magyarországi 
alkotók munkásságát éppúgy elis-
merte, mint a határainkon túlia-
két. Ezt Gyuris György, a Tiszatáj 
Alapítvány elnöke hangsúlyozta a 

szegedi várban megrendezett teg-
napi díjátadó ünnepségen. Olasz 
Sándor irodalomtörténész, a lap 
főszerkesztője az idei kitüntetet-
tek közül elsőként Simái Mihály 
életművét méltatta. A jeles szege-
di költő 1954-ben, 19 évesen pub-
likált először a Tiszatájban, azaz 
lassan fél évszázada hűséges szer-
zője a folyóiratnak. A szerkesztő-
ség gondozásában Jelölhetetlen 
jelölhető címmel hamarosan 
megjelenik új kötete. A benne 
szereplő versekben közös: a mű-
vészet erejével és játékosságával a 
rettenet fölé emelkedés - ami jel-
lemzi Simái Mihály egész költé-
szetét. 

A másik laudációt elmondó 

Pécsi Györgyi irodalomtörténész 
úgy fogalmazott: a pozsonyi Tő-
zsér Árpád szellemisége rokon a 
Tiszatájéval. Ugyanúgy szemlé-
leti nyitottság és korszerű hagyo-
mányőrzés jellemzi, mint az írá-
sait rendszeresen közreadó sze-
gedi folyóiratot. Tőzsér a legpro-
vokatívabb költő a magyar iroda-
lomban, poéta doctus, aki sajá-
tos stílust hozott létre és időn-
ként a kisebbségi szerepben 
szentségtörőnek tűnő vitákat 
provokál. Az elismeréseket Ott 
József, a megyei közgyűlés alel-
nöke adta át, majd a két költő 
verseiből hangzott el egy csokor-
ra való. 

H.ZS. 

Technikatanárok 
és az életvitel 
léchnikaoktatás az uniós csatlakozás küszöbén 
címmel háromnapos országos konferenciát ren-
deznek vasárnaptól Szegeden. 

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolai Kar Technika Tanszéke ad otthont 
vasárnaptól a technikatanárok országos konferenciá-
jának. A Technika - életvitel oktatása az uniós csatla-
kozás kihívásainak tükrében címmel rendezett ese-
ménysorozat szervezői a Technika Oktatásért Alapít-
vány, a Technikatanárok Országos Egyesülete és az 
SZTE JGYTFK Technika Tanszéke. Szeged először ad 
otthont ilyen jellegű országos konferenciának, 
amelynek előadói a magyar felsőoktatás vezető egyé-
niségei, többek között Sípos fános közoktatási helyet-
tes államtitkár, Rosta István, a Kaposvári Egyetem fő-
igazgató-helyettese, Gaul Emil, a Magyar Iparművé-
szeti Egyetem tanszékvezető professzora, Homor Gé-
za, az SZTE JGYTFK főigazgató-helyettese. 

Szellemi-ügyességi verseny diákoknak 

Bevetéspróba 
A Honvédelmi Minisztér ium Bevetéspróba cím-
mel szellemi és ügyességi sportversenyt hirdet 
általános- és középiskolás diákoknak. 

A jelentkező csapatok többek között lövészet-
ben, akadálypályákon, sebesültszállításban, kö-
télpályán, labirintusban, gumipályán, szellemi 
vetélkedőn mérhet ik össze erejüket, tudásukat . 
A részvétel feltétele, hatfős vegyes csapatok ala-
kítása, és a csapat nevét, címét és tagjait tartal-
mazó dokumen tum elküldése a szervezőknek. 
A regionális vetélkedőket április 30-án rende-
zik. 

A további részletekről érdeklődni lehet a 
www.bevetes.hu oldalon, a bevetes@armedia.hu 
e-mail címen, illetve a 06-1-323-1420-as telefon-
számon is. A katonai jellegű játékos pszichikai és 
fizikai megpróbáltatásra április 15-éig várják a je-
lentkezőket. 

Szegeden egyelőre nem érződik a demográfiai hullámvölgy 

Árral szemben az egyetem 
Országosan nyolcezerrel keve-
sebben adták be az egyetemekre 
és főiskolákra a jelentkezési 
lapjaikat. Szegeden azonban 
egyelőre nem érződik a demog-
ráfiai hullámvölgy. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Országos Felsőoktatási Felvé-
teli Iroda (OFFI) adatai alapján 
az idén csupán 157 ezer „A" jelű 
jelentkezési lapot regisztráltak. 
Ezzel megszakadt az a tendencia, 
mely szerint évről évre többen 
gondolták úgy, hogy valamilyen 
felsőoktatási intézményben sze-
retnének továbbtanulni. Az elő-
zetes szakértői vélemények alap-
ján várható volt, hogy a jelentke-
zők száma idén is eléri a tavalyi 
165 ezres számot. A sokat emle-
getett demográfiai hullámvölgy 
azonban már a felsőoktatásban 
is érezteti hatását. 

A Szegedi Tudományegyete-
men |SZTE| azonban egyelőre 
még nem kongatják a vészharan-
got, hiszen a karok többségén a 
jelentkezők száma idén is meg-
haladta a tavaly felvételizni szán-
dékozók számát. A bölcsészettu-
dományi karon (BTK) például 
annak ellenére sikerült elérni 
magasabb jelentkezési arányt, 
hogy nagyon sok szakot már csak 
szakpárban lehet választani. A 
szakpári jelentkezés ugyanis egy-
nek számít. (Amíg nem volt kö-

telező a szakpári felvételi, két 
szaknak, két jelentkezésnek szá-
mított, ha valaki szakpárra felvé-
telizett.) 

A magasabb jelentkezési arány 
részben annak tudható be, hogy 
újabb szakok indultak az egyete-
men (a BTK-n például a régé-
szet), másrészt az egyetem egyre 
nagyobb elismertsége vonzza a 
felvételizőket. Egyre többen gon-
dolják úgy, hogy első helyre írják 
be a jelentkezési lapon a Szege-
den meghirdetett különböző sza-
kokat, szakpárokat. 

Az OFFI-nál február vége óta 
folyamatosan dolgozzák fel a je-

lentkezési lapok információit. 
Az OFFI az adatrögzítés és az el-
lenőrzés befejezése után - várha-
tóan április második felében -
tud pontos információkkal szol-
gálni arról, hogy 2003-ban há-
nyan és milyen szakokra, szak-
csoportokra, képzési formákra és 
tagozatokra jelentkeztek a to-
vábbtanulni vágyók. 

Értesüléseink szerint az egye-
temek és főiskolák idén egységes 
program segítségével tartják 
majd nyilván, hogy hányan és 
honnan jelentkeztek egyes szak-
jaikra, szakpárjaikra az ország-
ból. 

Beiratkozás. Az egyetem egyre nagyobb elismertsége az ország 
egész területéről vonzza a felvételizőket. Fotó: Miskolczi Róbert 

Hobóék estje 
Milyen jó lenne nem ütni visz-
sza... címmel láthatja a közönség 
Hobo József Attila-estjét ma 19 
órától Szegeden a Horváth Mi-
hály utcai Pinceszínházban. A 
szegedi Hobo-sorozat újabb ré-
sze a költészet napjához is kap-
csolódik. A produkciót Kiss Csa-
ba rendezésében a Komédium 
Színházban mutatták be, az ösz-
szeállításban elhangzó József At-
tila-versek egy részét Hárs Viktor 
és Mártha István zenésítette 
meg. 

A Kancsár József vezetésével 
működő Pinceszínháznak kö-
szönhetően Hobo rendszeres 
vendég mostanában Szegeden, 
nemrégiben például Villon-est-
jével, legutóbb pedig Jim Morri-
son-emlékműsorával aratott 
nagy sikert. Zenekara, a Hobo 
Blues Band ebben az évben ün-
nepli alapításának negyedszáza-
dos jubileumát, s ennek apropó-
ján országos koncertturnét is 
terveznek. 

A moszkvai Kalinka és Klimovcsánká csoport is fellép a fesztiválon 

Ezernégyszáz táncos Szegeden 
Harminckilenc néptáncegyüt-
tes részvételével péntek délután 
Szegeden megkezdődött az or-
szágos gyermek- és ifjúsági nép-
táncfesztivál. 

- Tizennégy évvel ezelőtt gondol-
tunk arra először, hogy szükség 
van egy olyan rendezvényre Sze-
geden, ami bemutatkozási lehe-
tőséget biztosít a Csongrád me-
gyei néptáncegyütteseknek -
idézte fel a kezdeteket Orbán 
Hedvig, a szegedi Százszorszép 
Gyermekház vezetője, a nép-
táncfesztivál szervezője. 

1991-ben mindössze kilenc 
résztvevővel rendezték meg az 
első találkozót, ám az érdeklő-
dők száma évről évre emelke-
dett. Minden évben más-más 
külföldi néptáncegyüttes érkezik 
Szegedre. Idén többek között két 
moszkvai, a Kalinka és a Klimov-
csánká tánccsoport. 

A rendezvény tegnap 16 órakor 
kezdődött a Korzó moziban, 39 
csoport, mintegy 1400, hat és ti-
zennyolc év közötti fiatal és gye-
rek érkezett Szegedre. Miközben 
a színpadon egymást váltották a 
fellépők, az előtérben a makói 
Magán Művészeti és Zeneiskola 

maroslelei tagozatának Rózsa-
bimbó csoportja készülődött. A 
kilencéves Papp Tihamér négy 
éve néptáncol. A kisfiú azért sze-
reti a táncot, mert - mint magya-
rázta - sokat lehet játszani. A fi-

úk elmondták, már év eleje óta 
készülnek a találkozóra. 

Az érdeklődök ma a Korzó mo-
ziban 10 és 12, 15 és 17, vala-
mint 19 és 21 óra között tekint-
hetik meg a bemutatkozó előadá-

sokat. A zsűri által legjobbnak 
tartott csoportok vasárnap dél-
után négykor a Szegedi Nemzeti 
Színházban megrendezésre kerü-
lő gálaműsoron léphetnek fel. 

A. T. J. 

A maroslelei Rózsabimbó csoport a Korzó mozi előtt gyakorol. Fotó: Schmidt Andrea 

Újra a közeli turistaparadicsomok a nyerők 

Félve nem utazunk 
Egyelőre megjósolni sem lehet, 
meddig húzódhat el az utazási 
irodákat érintő válság. A sze-
gediek máskor már márciusban 
eldöntötték hol nyaralnak, 
most viszont kivárnak. 

Az iraki háború és az atípusos tü-
dőgyulladás okozta sokk és páni 
félelem miatt az emberek inkább 
otthon maradnak és nem utaz-
nak a Távol-Keletre. A Malév Rt. 
csütörtökön bejelentette, hogy az 
érintett térségekbe irányuló jára-
taik számának csökkentésével re-
agálnak a kereslet változására, így 
a légitársaság áprilisban egy New 
York-i és két torontói, májusban 
öt New York-i járatát törölte. A lé-
pést borítékolni lehetett volna, 
hiszen 2001. szeptember 11-i ter-
rortámadás óta az egész világon 
válságát éli a légi utaztatás. 

A szegedi utazási irodák veze-
tői azt mondják, nem az a legna-
gyobb baj, hogy egy-két befizetett 
távol-keleti utat visszamonda-
nak az utasok. Sokkal nagyobb 
problémát jelent, hogy a csalá-
dok elbizonytalanodtak, nem 
tudnak dönteni, várják, mit hoz 
a holnap. Becski Ilona, az Atlan-
tic Travel utazási iroda vezetője 
arról számolt be, hogy a korábbi 
években már márciusban elkezd-
ték a tervezgetést az emberek, s a 
hagyományos Utazás kiállításon 
sok utat lekötöttek. Főleg az 
utóbbi időkben annak kedvező 
árai miatt divatba jött török ten-
gerpartra, valamint Egyiptomba, 

ám most egyik lehetőség iránt 
sem érdeklődnek. Rengeteg az 
akciós tunéziai út is, mégsem 
kelnek el. Most nagy a bizonyta-
lanság, emiatt aki előre szereti 
lefoglalni a szállását, nem utazik 
messzebb Görögországnál vagy 
Horvátországnál. 

Az Adria Tours, amely iroda 
hagyományosan Horvátországba 
és Montenegróba szervez utazá-
sokat, akár örülhetne is a jelenle-
gi helyzetnek. Uzon Ágnes iroda-
vezető azonban hozzátette, más 
irodák távol-keleti és egyéb egzo-
tikus útjait is közvetítik, ám 
ezekben a háborús és vírusgya-
nús időkben kevés sikerrel. Sze-
rinte még pár hétnek, esetleg hó-
napoknak is el kell telnie ahhoz, 
hogy az emberek újra a megszo-
kott nyugalommal induljanak el 
messzi tájakra. Uzon Ágnes 
megemlítette, Törökország és a 
Távol-Kelet helyébe ezen a tava-
szon a Kanári-szigeteket és Ma-
rokkót választották az utasok. 

A repülőjegy-árusítással, vala-
mint saját utak szervezésével fog-
lalkozó Morton's utazási iroda ve-
zetője, Pálfi Géza szerint rende-
lésállományukon meglátszik a 
visszafogottság, a repülési iparág 
pedig az egész világon válságát éli. 
A gyökerek egyértelműen a 2001. 
szeptember 11-i terrortámadás-
ban keresendők. A vezető ma még 
nem tudja megjósolni, mekkora 
veszteséget okoz majd a nagy vi-
lágutazók elbizonytalanodása. 

F. K. 

Ez király! - grafikában 
Szekeres Ferenc grafikusmű-
vész nyitotta meg pénteken a 
szegedi Grand Caféban Kárpáti 
Tibor „Ez király!" című grafikai 
tárlatát . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kárpáti Tibor pályája Szegedről 
indult, itt érettségizett a piaris-
táknál, majd két éven át Szeke-
res Ferenc növendékeként a Ju-
hász Gyula Tanárképző Főiskola 
rajz szakán tanult. Jelenleg a Ma-
gyar Iparművészeti Egyetem ter-
vező-grafika szakos hallgatója, 
mestere Felvidéki András és Pálfi 
György. Már többször hírt ad-
tunk nemzetközi sikereiről. Ta-

valyelőtt Bolognában egy meseil-
lusztrációs pályázaton - egyetlen 
magyarként - beválogatta a zsűri 
az alkotásait a kiállított művek 
közé. Tavaly márciustól a tanév 
végéig a neves milánói képzőmű-
vészeti iskola, az Accademia de 
Belle Arti ösztöndíjasa volt. 
Amikor a velencei székhelyű As-
sociazione Culturale Teatrio a ta-
vasszal nemzetközi pályázatot 
írt ki mesekönyvek elkészítésére, 
Kárpáti Tibor a Tökfej nagybácsi 
című meséhez rajzolt tíz grafiká-
ját az erős nemzetközi mezőny 
20 legjobb pályamunkája közé 
válogatták. Groteszk látásmód-
ját a zsűri különdíjjal is jutal-
mazta. 
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