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Varga László akadémiai díjas tanulmányt írt a szegedi zsinagógáról 

Az örök reménység temploma 
Ha kutatni nem is, állandóan 
olvasni mindenképpen kell a ta-
nároknak - vallja Varga László, 
aki mintegy húsz éve felnőt-
teket tanít történelemre. Az 
MTA középiskolai tanároknak 
kiírt pályázatán Az örök re-
ménység temploma című mun-
kájával Pedagógus Kutatói Pá-
lyadíjat nyert. 

Most vannak a szegedi új zsina-
góga centenáriumának ünnepsé-
gei - ezt nevezte dolgozata címé-
ben az örök reménység templo-
mának Varga László. Azt mond-
ja, azért kezdett el foglalkozni a 
jelképeivel, a hozzá kapcsolódó 
hagyományokkal, mert az éppen 
száz éve, 1903 májusában fel-
avatott zsinagóga egyszerűen -
megtetszett neki. A különleges-
sége, sajátos elrendezése, térfel-
osztása, szellemi kisugárzása. 

- Ez a kilencvenes évek elején 
történt - meséli. - Mint történe-
lemtanárt, mindig is érdekelt a 
zsidóság múltja, sorsa, kultúrája, 
gondolkodásmódja. A vallása is, 
hiszen reá épült a kereszténység. 
És vonzott valamiképpen a 
templom szokatlansága, az ide-
gensége. Szerettem volna minél 
több részletét megismerni. 

Varga László habzsolni kezdte 
az irodalmat. A szegedi zsinagó-
gával kapcsolatos írott forrás 
ugyan megdöbbentően kevés, 
szinte csak a templom megálmo-
dójának, Löw Immánuel főrabbi-
nak a könyve áll rendelkezésre, 
de a témához léteznek művészet-
történeti munkák és a vallásos 
szokásokkal foglalkozó irodalom 
is. 

- A tökéletesség emlék és re-
mény. Emléke annak, hogy egy-
szer Istennél voltunk és reménye 
annak, hogy egyszer ismét hoz-
zájutunk. Ezeket a Földi Mihály-
tól származó szép mondatokat 
választottam a zsinagóga szim-
bólumairól és a templomhoz ta-
padt hagyományokról szóló 
munkámhoz. Mert úgy érzem, a 
Szegeden új zsinagógának is ne-
vezett épület egésze az egyete-
mes, mindenki számára létfon-
tosságú reményt sugallja. 

A Bába Kiadó az elmúlt évben 
adta ki Zsidó magyarok Szege-
den című munkáját. A napokban 
jelent meg a második kiadása. 
Ennek előszavában a szerző, Var-
ga László megkérdezi: kik a ma-

A szegedi zsinagóga légi felvételről. Fotó: Schmidt Andrea 

gyar zsidók? A válasz: mindazok, 
akik annak vallják magukat. 

- A nyelvi forma azt tükrözi, 
hogy a nemzeti hovatartozás a 
vallást, az Istenhez való viszony 
meghatározását követi. Csakúgy, 
mint mondjuk a magyar katoli-
kusok esetében volna. Kik a zsi-
dó magyarok? Ez a jelzős szókap-
csolat, amely a magyarság hal-
mazán belül egy kisebb kört je-
löl, egyszerű nyelvi tény, semmi-
féle magyarázatot nem igényel, 
mint ahogyan az erdélyi magya-
rok, vagy a prágai magyarok szó-
kapcsolat sem. A magyarság 
ezen köreiről azért szólhatunk, 
mert léteznek. De különlegesebb 
történelmi út eredménye zsidó 
magyarrá válni (és nem magyar-
országi zsidónak maradni|, mint 
mondjuk református magyar-
ként létezni, aminek például én 
is vallom magam. 

Ennek a különleges történelmi 
útnak a szegedi állomásairól és a 
folyamat főszereplőiről, Löw Li-
pót és Löw Immánuel életéről és 
munkásságáról ad áttekintést 
Varga László tanulmánya. 

A tanítványai természetesen 
tudják, hogy tanáruk kíváncsi al-

Varga László Pedagógus Kutatói Pályadíjat nyert. 

kat, az érdeklődése által vezérelt 
örökös olvasó", kutató. Életfor-
mája az állandó ismeretszerzés. 

Pedig_nem nagyon beszél nekik 
róla..'.' 

- Nem gondolom, hogy a ta-

nárnak dolga lenne a komoly tu-
dományos kutatómunka. De azt 
igen, hogy a saját szaktudomá-
nya eredményeit kutya köteles-
sége folyton követni, ez pedig 
nem megy másként, csak állan-
dó olvasással. Az évek során azt 
tapasztaltam, minél inkább el-
mélyed az ember valamilyen 
tárgyban, témában, minél többet 
tud, ez hat az egész személyisé-
gére. Másképpen beszél, más-
ként kérdez; nem túlzás, más-
ként él. De az is biztos, hogy egy 
jól felkészült tanár alapos ma-
gyarázata - megnehezíti a tanít-
ványok dolgát. Felnőtteket taní-
tok esti középiskolában, dolgozó 
embereket, akik igenis áldozatot 
hoznak azzal, hogy tanulnak. Fá-
radtak. Elalszanak egy tudomá-
nyosan adatolt, bő magyaráza-
ton. Azzal küzdök, hogyan tu-
dom minél egyszerűbben, mégis 
őket megragadóan, érdeklődést 
keltően elmondani nekik a törté-
nelmet. Tisztelem őket, mert lá-
tom bennük a kíváncsiság para-
zsát. Ha néha sikerül felszikráz-
tatni, ez a tanár legnagyobb örö-
me. 

S. E. 

Operagála 
Vaszy 
emlékére 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi operajátszás aranykorá-
nak legendás egyéniségére, a 100 
évvel ezelőtt született Vaszy Vik-
torra emlékezik a Szegedi Nemze-
ti Színház operatársulata a ma és 
szombaton 19 órától színre kerü-
lő kétrészes gálakoncerttel. A 
hangverseny szervezői igyekeztek 
elsősorban olyan műveket válasz-
tani, amelyeket Vaszy is nagy si-
kerrel dirigált. Verdi Nabuccójá-
nak nyitányával indul a műsor, 
majd Vaszy egyik kedvenc éneke-
se, Gyimesi Kálmán énekli Ger-
mont áriáját a Traviatából. A mű-
sor további részében Mozart, Ros-
sini, Verdi, Puccini, Giordano és 
Delibes operáiból csendülnek fel 
népszerű részletek. A közremű-
ködő énekesek: Vajda Júlia, Szon-
da Éva, Kóbor Tamás, Simon 
Krisztina, Andrejcsik István, Dér 
Krisztina, Gábor Géza, Merényi 
Nicolette, Altorjay Tamás, Kele-
men Zoltán, Vághelyi Gábor, Su-
vada Aranka, Bátki Fazekas Zol-
tán. A Szegedi Nemzeti Színház 
és Szabadtéri Játékok zenekarát 
és énekkarát Oberfrank Péter ve-
zényli. A gálát Toronykőy Attila 
rendezi. 

Schmidt 
Andrea fotói 
külföldön 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Lapunk fotóriportere, Schmidt 
Andrea képeiből rendeztek kiállí-
tást a németországi Darmstadt-
ban, Szeged testvérvárosában. Az 
Európa-hét rendezvénysorozat 
keretében megnyitott tárlaton á 
szegedi német polgárházakról 
készült fotósorozat és a megye-
székhely hangulatát fölidéző ké-
pek mellett ízelítőt láthatott a 
közönség az alkotó csángó ma-
gyarokat bemutató fotográfiái-
ból, valamint a Kézdivásárhelyen 
és Szarajevóban készített kép-
anyagból is. A makói zsidó teme-
tőt ábrázoló fotók a darmstadti 
izraelita hitközség tulajdonába 
kerültek. A kiállítás megrendezé-
sét a Szegeden működő Magyar-
országi Németek Csongrád Me-
gyei Egyesülete támogatta. 

A Kemira GrowHow FCP üzletága 
(piacvezető a kertészeti műtrágyák 
forgalmazásában Magyarországon) 

pályázatot hirdet 
irodai szaktanácsadói munkakör 

betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
• Felsőfokú szakirányú végzettség - kertészeti szakirány előny, 
• Kommunikációs szintű angol nyelvismeret, 
• Tápanyag-utánpótlási (kertészet) területen szerzett több 

éves szakmai tapasztalat, 
• Jó kommunikációs készség, 
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret, 
• B kategóriás jogosítvány. 

A munkavégzés helyszíne a Kemira GrowHow 
FCP üzletágának szegedi központi irodája. 

Amit kínálunk: 
• Versenyképes jövedelem. 
• Folyamatos szakmai fejlődés. 
• Kiváló csapat. 
• Legdinamikusabban fejlődő vállalat a tápanyag-utánpótlásban. 

A pályázattal kapcsolatban további információval Horinka Tamás 
szakmai vezető áll rendelkezésre: 
Mobil: 30/229-07-56 
E-mail: tamas.horinka@kemira-growhow.com 
Web: www.kemira-growhow.hu 

A pályázatokat - magyar-angol nyelvű önéletrajzzal és moti-
vációs levéllel - kérjük, 2003. május 30-ig juttassák el a 
következő címre: 

MÁJUSI AKCIÓ A F IX-POMT D ISZKONTBAN 

KÖZÉPSZŐNYEGEK PVC-k 
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN: 100, 150, 200, 300, 400 
Laila de Lux 160x220 5 900 Ft cm szélességben 
Laila de Lux 185x270 8 900 Ft 720 Ft/m2-tŐI 
Fiesta 60x100 1 890 Ft * * * 

Fiesta 160x230 14 000 Ft LAKÁSTEXTÍLIÁK 
Fiesta 190x270 19 000 Ft NAGY 
Fiesta 240x330 29 000 Ft VÁLASZTÉKBAN! 
FIX-PONT DISZKONT, 6728 SZEGED, DOROZSMAI ÚT 14. 
Nyitva tartás: h.-p.: 9-17, szo.: 9 -12 . Tel.: 62/543-521 

2003. május 23-án 
gyermeknappal egybekötött 
utazási börze a K M Toursnál 

Ezen a napon elaö Kézbői kínáljuk meghívott partnereink utazási 
\ aiáfüataü. 

Unitravel, Kárpátia, MenthoL ó ó nápot Krakkó, La Grotta irodák 
képviselői sok,szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. 

Szeged Nagyáruház, 420-782 
Unitravel-képviseleti iroda I W I 

TOIWS 

Kemira GrowHow 
6724 Szeged, 
Eszperantó u. 3. 

KEMIRA ^ ^ 

GrowHow 
partnership • knowledge • solutions 

SZEGED MEGYEI JOGÚ VAROS 
ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

az 1997. évi LXXV1II. tv. 9. § (2) bekezdése értelmében 
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 

a „Szeged, Szabadkai út, 
piac tömb területére" 

részletes szabályozási terv készül. 

A terv megrendelésre került, 
a tervezési munka megkezdődött. 

A Coop Szeged Rt. 

szakképzett 

eladót 
es 

pénz-
tárost 
keres felvételre 

Érd.: Szeged, 
Szt. István tér 16. 

Tel.: 482-182/ 
hálózatirányítás. 

AUTÓBUSZOS AJÁNLATOK: 
Benelux körút 
júl. 26.-aug. 2.: 85 600 Ft 
Párizs-Versailles-Disneyland 
aug. 6-11.: 68 600 Ft 
Erdélyi körút Fogarast havasokkal 
júl. 15-19.: 39 900 Ft 
01as2 tengerpart júl. 19-26. 
Bibione/Jesolo: 52 600 Ft-tól 
Horvát tengerpart aug. 16-23. 
Starigrad Paklenica: 48 200 Ft 

ATLANTIC TRAVEL ; 
Szeged, Kárász u. 13. (Paloma virágüzlet) je 

Tel.: 486-335. 425-684 

NYITOTT HAZ i 
2003. május 24-én és 25-én, § 

9.00-18.00 óráig 
NYÍLT NAPOT TARTUNK, 

ahol megtekinthetnek egy amerikai 
könnyűszerkezetes technológiával 

készült családi házal. 
Munkatársaink várják az érdeklődőket 

és válaszolnak kérdéseikre. 
Helye:Algyő, Bartók Béla u. 7. 

Kivitelező: NAGY-KERSZOLG BT. 
Tel.: 06-30/2192-951 

mailto:tamas.horinka@kemira-growhow.com
http://www.kemira-growhow.hu

