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Magyarország szimbóluma lehet a különleges szobor 

Szegedi az Időkerék ötlete 
Világhírű dzsesszmuzsikus a Dóm téri driáe-gálán 

Acker Bilk is fellép 
a szabadtérin 

Tervezhetnek a reformátusok 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi Honvéd téri református 
egyházközség 3,1 millió forintos 
támogatást kapott az önkormány-
zat egyházi alapjából. - Az elnyert 
összeg egy részét a Kárász utcai pa-
rókia felújítására fordítjuk. Több 

mint másfél millió forintba kerül 
majd a lépcsőház freskójának és 
üvegablakainak rekonstrukciója -
mondta Oláh János gondnokhe-
lyettes. Az épületet egy hónapja 
kapta vissza használatra a refor-
mátus egyház, azóta folyik a paró-
kián az átalakítás és takarítás. A 

Honvéd téri templomban zajló fel-
újítási munkákra költik a támoga-
tás másik felét. A templom lépcső-
jének helyreállítása napokon belül 
befejeződik. A rekonstrukció 2 
milbó 80 ezer forintba került, ami-
ből az önkormányzat 900 ezer fo-
rintot biztosított. A templomban 

600 ezer forintért korszerűsítik a 
hangosító berendezést, amivel 
jobb minőségű koncerteket tud-
nak tartani a templomban. Meg-
tudtuk, várhatóan a konzervató-
rium is szervez majd ide hangver-
senyeket. A beruházásokat az év 
végéig befejezik. 

Acker Bilk klarinétművész Molnár Gyuláékkal lép fel. 

Nyílik a Nyári Tárlat 
A szegedi Olasz Kulturális Köz-
pontban (Dugonics tér 2.) ma 17 
órakor Magi István, a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériu-
ma művészeti főosztályveze-
tő-helyettese nyitja meg a XXXII. 
Nyári Tárlatot. Közreműködik a 

Fricsay Ferencvárosi Fúvószene-
kar kamaracsoportja (művészeti 
vezető: Blumenschein Gábor). Az 
országos képzőművészeti kiállí-
tás szeptember 14-éig, hétfő kivé-
telével naponta, 10-18 óráig te-
kinthető meg. 

Continental Singers 
Országos turnéja részeként Sze-
geden is ingyenes koncertet ad 
vasárnap este 8 órától a Roose-
velt téren, a Móra Ferenc Múze-
um előtt a Magyar Continental 
Singers tinicsoportja. (Eső ese-
tén a Bartók Béla Művelődési 
Központban tartják meg a ren-
dezvényt.) Az együttes a mo-
dern gospelzene és az evangéli-
um üzenetével indult útnak, és 
közel másfél órás látványos 

programja zenei ízléstől függet-
lenül mindenkinek tartogat va-
lamilyen meglepetést. Az el-
múlt 36 évben, amióta megala-
kult az első Continental cso-
port, több mint 30 ezer ember 
volt tagja a világ legnagyobb ke-
resztény zenei szervezetének. 
Az 1990 óta létező magyar 
együttes a vasárnapi koncerten 
a legújabb válogatás albumból 
ad ízelítőt. 

Szegeden született meg évekkel 
ezelőtt az Időkerék ötlete, 
amelynek támogatására nemré-
giben ötvenmillió forintot adott 
a kormány. 

Herner János művelődéstörté-
nész a szegedi egyetem oktatója 
volt, amikor megszületett az öt-
lete: kellene építeni egy olyan 
szobrot, amely valójában egy gi-
gantikus homokóra-kerék, ami-
ben épp egy év alatt peregnek le 
a homokszemek. 1995 őszén a 
szegedi Impala Házban rendez-
tek egy kiállítást az Ybl-díjas 
épftész, Janáky István meg nem 
valósult különleges terveiből. 
)anáky itt hallott az időszobor-
ról, és az ötlet annyira megtet-
szett neki, hogy rögtön munká-
hoz látott, részletes megvalósít-
hatósági tanulmányt készített, 
így született meg a 8 méter át-
mérőjű, 2,5 méter széles, mint-
egy 60 tonna tömegű Időkerék 
terve. A szerkezet központi ele-
me egy óriási homokóra, amely-
ben pontosan egy esztendő alatt 
pereg le a benne lévő 4,5 köbmé-
ternyi homok. Időközben Her-
ner János Budapestre költözött, 
és a Khronosz Alapítvány veze-
tőjeként dolgozott tovább a pro-
jekt megvalósításán. A prog-
rammal kapcsolatos kommuni-
kációs teendőket szegedi szak-
emberek közreműködésével to-
vábbra is az Impala Ház végezte. 
Szögi András grafikus készítette 
el azt a háromdimenziós animá-
ciós filmet, amely a tervezett 
környezetbe, a budapesti Felvo-
nulási térre helyezve mutatta be 
az Időkerék működését, a pro-
jekt honlapját pedig Szehenyi 
Szabolcs webgrafikus tervezte 
meg. 

vonalban szerepelt. Jellegzetes 
keménykalapos, csíkos mellé-
nyes uniformisukban nagy sikert 
arattak a Buona Sera és a That 's 
My Home című szerzeményük-
kel. Bilk a Leon Young String 
Chorale-lal érte el legnagyobb 
személyes sikerét. A Stranger On 
The Shore 1962-ben hónapokon 
át az amerikai és az angol sláger-
listák élén tanyázott. Amikor a 
beathullám idején sok tradicio-
nális dzsesszmuzsikus pályája 
véget ért, Bilk a kabaréban ara-
tott sikert. 1976-ban az Aria cí-
mű számával újra visszatért a 
Top 10-re. A műfaj két másik 
nagy öregjéhez, Kenny Ballhoz és 
Chris Barberhez hasonlóan azu-
tán is folytatta pályáját, és ma is 
rendszeresen fellép. 

A gálaest másik meglepetése a 
bostoni születésű fekete bőrű 
énekesnő, Carol Cass bemutat-
kozása lesz. Mint Háló Pál, a 
Storyviile vezetője elmondta, 
Salgótarjánban találkoztak vele, 
és akkor hívták meg Szegedre. 
Ugyancsak a Storyviile vendége 
lesz a dán Theis Jensen trombita-
és énekművész, aki Louis 
Armstrong nyomdokain haladva 
szólistaként bejárta már az egész 
világot. Hazánkban is többször 
fellépett, de Szegedre először lá-
togat el, és mindkét zenekarral 
játszik majd. A gála konferanszi-
éja idén is a kiváló humoráról is 
ismert Berki Tamás dzsesszéne-
keslesz. 

A koncertre a Kelemen utcai jegy-
irodában és előadás előtt a Dóm téri 
pénztárban lehet jegyet kapni. 

ZS. H. 

Tízezer látogatót várnak Kübekházára 

Egy hét múlva operettgála 
Ötödik alkalommal rendezik meg Kübek-
házán a Délmagyarország Opercttgálát. A 
szervezők közel tízezer vendéget várnak 
július 26-án a faluba. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy hét múlva ismét operettfaluvá válik 
Kübekháza. Az ötödik alkalommal meg-
rendezett Délmagyarország Operettgálán 
ismét neves előadókat láthat, hallhat a kö-
zönség. Július 26-án este 8 órakor fellép 
Merényi Nikolett, Kalmár Magda, Andrej-
csik István, Csák József és Berkes fános 

operaénekes, Szilágyi Olga, Kállay Bori és 
Farkas Bálint színművész, Teremi Trixi 
szubrett, illetve Bozsó József táncos-komi-
kus. Közreműködik a Lehár Zenekar Faith 
Tibor vezényletével, valamint a Fővárosi 
Operettszínház tánckara. 

- Egyszeri rendezvénynek szántuk az első 
gálát, de olyan jól sikerült, hogy hagyományt 
teremtettünk belőle - mondta Molnár Róbert 
kübekházi polgármester, az est házigazdája a 
tegnapi sajtótájékoztatón. Az ország minden 
részéről több mint tízezer vendéget várnak 
jövő szombaton a falu főterére. - Még a jóis-
ten is szereti az operettet, hiszen eddig min-

dig gyönyörű időt fogtunk ki - tette hozzá ne-
vetve a polgármester. A szervezők a közel 
négyórás műsorral a nagy operettszerzők, 
köztük a szegedi Huszka Jenő előtt tiszteleg-
nek. A gálát tűzijáték zárja. Az ingyenes ren-
dezvény előtt a Magyar Vöröskereszt sátrá-
ban vért adhatnak a nézők. 

A kübeki operettgála része a Tisza-Maros 
szög rendezvénysorozatának. - A szőregi ró-
zsaünnep, a tiszaszigeti mélypontfutás, az 
újszentiváni napok célja, hogy minél többen 
keressék fel a térséget - mondta el Újhelyi 
István országgyűlési képviselő, az operettgála 
fővédnöke. 
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Nemzetközi sztárok vendégsze-
replésével ezen a nyáron is meg-
rendezik a szegedi szabadtérin a 
hagyományos Dóm Dixie-gálát. 
A jövő szombati koncertre több 
meglepetéssel is várják a műfa j 
szerelmeseit. 

Az Időkerék tervrajza. 

A 2000. év jó alkalom lett vol-
na az Időkerék felállítására, ám 
az akkori kormányzat nem lá-
tott benne fantáziát. Időközben 
külföldön is tudomást szereztek 
a tervekről, az Időkerék - ango-
lul Timewheel - ötletét különle-
gesnek és eredetinek találták. 
Kofi Annán és Hillary Clinton is 
felfigyelt rá, New York és Syd-
ney pedig meg akarta vásárolni 
a licencet. A BBC 1999 és 2000 
fordulóján úgy tervezte, hogy vi-
lágra szóló élő műsorában, a 
többi fővárosnak adott 50 má-
sodperccel szemben, négy perc-
re kapcsolja Budapestet, hogy 
beszámolhasson az Időkerék 

avatásáról. Az utolsó pillanat-
ban derült ki, hogy nem készült 
el a műtárgy, a helyette adott 
nagykabátos néptáncosok pro-
dukcióját pillanatokon belül le-
keverték. 

Nemrégiben az európai uniós 
csatlakozásra való felkészülés 
kapcsán újra előkerült a tervezet. 
Kormányhatározat született ar-
ról, hogy a Medgyessy-kabinet 
50 millió forinttal támogatja az 
Időkerék megvalósítását. A ha-
talmas szerkezetet jövő év május 
l-jén, az EU-ba való belépésünk-
kor szeretnék működésbe hozni 
a Felvonulási téren. Herner Já-
nos lapunknak elmondta, a 280 

millió forintba kerülő különleges 
szoborkerék elkészítéséhez szük-
séges további pénzeket a Khro-
nosz Alapítvány magántámoga-
tásokból és saját forrásból kíván-
ja fedezni. A program felett véd-
nökséget vállalt többek között 
fancsó Miklós, Ragályi Elemér és 
Krasznahorkai László, a támoga-
tók között van Esterházy Péter, 
Garas Dezső, Finta József, Jordán 
Tamás, Makk Károly, Kokó és 
Törőcsik Mari is. A szakértők 
szerint az évente átforduló Idő-
kerék turisztikai világszenzáció, 
nemzetközi találkozópont lehet-
ne. 

H. ZS. 

A hazai dixie-muzsika nagy múl-
tú zenekara, a 2001-ben Emer-
ton-díjjal kitüntetett Molnár Di-
xieland Bad és a fiatal amatőr ze-
nészekből alakult másik szegedi 
együttes, a tradicionális és revi-
val dixie-t játszó Storyviile Jazz 
Band idén is neves külföldi mu-
zsikusokat lát vendégül az im-
már hagyományossá vált Dóm 
téri dixie-gálán. A jövő szombati 
koncert vendégzenekara, a revi-
val stílust képviselő hattagú an-
gol The Piccadilly Six együttes 
tagjai hosszabb ideje Svájcban él-
nek, és főként az USA-ban, Nyu-
gat-Európában turnéznak. A 
szervezők azt remélik, humor-
ban is bővelkedő zenéjükkel a 
szegedi szabadtéri közönségét is 
meghódítják majd. Idén a legna-
gyobb sztár az 1929-es születésű 
élő legenda, az angol Acker Bilk 
klarinétművész lesz, aki Molnár 
Gyuláék meghívására jön Sze-
gedre. Bristolban kezdte pályáját, 
s a nagy áttörés akkor követke-
zett be számára, amikor 
1954-ben csatlakozott Ken Co-
lyerhez. Négy évvel később „Mr. 
Acker Bilk" elnevezéssel került 
az angol Top 10 listájára Sum-
mer Se című számával. A hatva-
nas évek elején, a brit tradicioná-
lis jazz-boom idején zenekarával, 
a Paramount Iázz Banddel az él-


