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A XIII. Makói Művésztelep termése a múzeumban 

Kárpát-medencei magyar 
művészek kiállítása 
Szeptember 21-éig látható a 
makói József Attila Múzeum-
ban a XIII. Makói Művésztelep 
„Szárnyakkal szállj!" című zá-
rókiállítása. Az alkotómunká-
hoz t izenhat művészt hívtak 
meg, köztük számos határain-
kon tűli magyar alkotót. 

A Makói Művésztelep zárőkiállí-
tásának megnyitóján Halmágyi 
Pál múzeumigazgató bevezetője 
után Búzás Péter, a város polgár-
mestere köszöntötte az érdeklő-
dőket, hangsúlyozva, hogy a Kár-
pát-medencei magyar képzőmű-
vészeknek évről évre otthont 
nyújtó alkotótelep gazdagabbá 
tette Makót. Ezt követően Vörös 
Gabriella, a Csongrád megyei 
múzeumok főigazgatója nyitotta 
meg a kiállítást. Mint mondta, a 
makóiak szeretete és nyitottsága 
élteti a művészeket, s most a 
megadott téma, a szárnyalás 
csak még inkább kitágította a te-
ret, hiszen a levegő, a madár és 
megannyi motívum mind ihletet 
adott számukra. 

A Makói Művésztelepen egyéb-
ként a millennium évétől - ami-
kor a honfoglalás volt a téma -
minden évben kapnak egy újabb 
mottót a művészek, aminek értel-
mezését a képzőművészeti ágak 
szinte mindegyikében számos 

formában valósíthatják meg -
tudtuk meg Jámborné Balog Tün-
détől, aki Gilinger Katalin mű-
vésztanárral együtt házigazdája és 
szervezője a művésztelepnek. Az 
érdeklődő közönség láthat olaj-
festményeket, grafikákat, olaj-
pasztelleket, szén- és tollrajzokat, 
vegyes technikával készült képe-
ket, valamint kerámiákat is. 

Az ünnepélyes megnyitón Ma-
kó város díját Sípos László felvin-
ci festőművész vehette át Búzás 

Péter polgármestertől. A megyei 
önkormányzat díját Marosvári 
Attila a megyei közgyűlés alelnö-
ke adta át Biró Gábor székelyud-
varhelyi festőművésznek. Immár 
hagyománnyá vált, hogy minden 
évben átadják a művésztelep dí-
ját annak a művésznek, aki a leg-
inkább kifejezi alkotásaiban az 
adott témát. Idén ezt a díjat Fe-
kete Miklós Szegeden élő festő-
művész vehette át. 

BALÁZS EDIT 

Ha lesz rá pénz, karjelvényként is szeretnék használni 

A városi kapitány tervezte 
a szegedi rendőrök címerét 
A szegcdi rendőrkapitány, Kovács Mihály meg-
tervezte, az országos rendőr-főkapitányság jó-
váhagyta a városi kapitányság címerét. 

- Már régóta szerettük volna a rendőrökkel érzékel-
tetni hovatartozásukat, ám a Szegedi Rendőrkapi-
tányságnak eddig nem volt címere - mondta Ko-
vács Mihály rendőr alezredes, a szegedi kapitány-
ság vezetője. Az alezredes nem bízta másra, maga 
tervezte meg az emblémát. 

A kapitány húsz különböző lehetőség (forma) kö-
zül kiválasztva, egy hét tervezés után, másfél óra alatt 
rajzolta meg a címert. - Tfcrmészetesen kikértem a 
kollégák véleményét is. Miután a szegedi önkor-
mányzat engedélyezte Szeged város címerének hasz-
nálatát, valamint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság vezetősége is támogatta az ötletet, végül az 
Országos Rendőr-főkapitányság is hozzájárult az új 
címer használatához - magyarázta a rendőrkapitány. 

Az új címer egyelőre csak a hivatalos levelek, ira-
tok fejlécén lesz látható. Ha jut rá pénz, karjelvény-
ként is szeretnék használni a rendőrök az új emblé-
mát. A tervek szerint a Szegedi Rendőrkapitányság 
munkatársai egyenruhájuk bal karjára a megyei 
rendőr-főkapitányság jól ismert emblémáját, míg a 
jobbra az új címert varrják fel. 

- Úgy vélem, ezzel az apró kis lépéssel is formáló-
dik a Szegedi Rendőrkapitányság saját arculata -
tette hozzá Kovács Mihály alezredes. Az ű j címer egyelőre csak levélpapíron, hivatalos 

A. T. J. iratokon lesz látható. 

A szegedi Somogyi-könyvtárban a hónap könyve tankönyv 

Comenius: Orbis pictus 
Augusztusban a szegedi Somogyi-könyvtár a hó-
nap könyvéül a pedagógiatörténet egyik legtöbb 
kiadást megért tankönyvét, Comenius Orbis pic-
tusát választotta. 

Comenius (Jan Amos Komensky) életműve szoro-
san kapcsolódik hazánkhoz: Lorántffy Zsuzsánna 
meghívására Sárospatakon, a református kollégi-
um tanáraként, négy éven keresztül 
(1650-1654-ig) próbálta didaktikai elképzelései 
szerint átszervezni az iskolát. Munkájának ered-
ménye többek közt „Orbis sensualium pictus ..." 
(A látható világ ... ) című „képes könyve", amely 
150 leckében igyekszik bemutatni a teljes világot -
szemléltetésül a tanulóifjúságnak, amint azt az 
előszóban jelzi: 

„A Könyvetske, a' mint látjátok, nem nagy; 

mindazonáltal az egész Világnak és egészen a 
Nyelvnek rövideden-való öszve-foglalása, tellyes 
Képekkel; Meg-nevezésekkel, és a' Dolgoknak 
Meg-írásokkal ... Adattassák a' Gyermekek' keze-
ikbe, hadd gyönyörködtessék magokat a' Képeknek 
meg-nézésével kedvek szerint, hogy azokat volta-
képpen meg-ismerhessék, még otthon-is, minek-
előtte az Oskolában el-kűldettetnének..." 

A mű a sárospataki évek alatt készült el, a kiadás-
ra azonban csak jóval később kerülhetett sor. Ami-
kor Comenius 1654-ben elhagyta hazánkat, egy 
feljegyzésében maga is panaszkodott, hogy a met-
szetek elkészítése további három évig húzódik ... 
Egy időre a kézirat elkallódott, de később, mikor új-
ból előkerült, átvészelte az 1656-os lesnai tűzvészt 
is. (Comenius Magyarországról a Lengyelország-
ban lévő Lesna városába ment.) A kézirat így már 
szerencsésen eljuthatott Nürnbergbe, a kiválasz-
tott nyomdász kezébe. De még ekkor is várni kel-
lett két esztendőt, mire 1658-ban az Endter nyom-
da gondozásában végre nyomtatásban napvilágot 
látott. Az első kiadás a szöveget két nyelven, lati-
nul és németül tartalmazza. 

Az Orbis pictus még Comenius életében is több 
kiadást ért meg, kisebb-nagyobb változtatással a 
szövegben, képanyagban. Egyre nagyobb sikerrel 
használták, s a későbbi kiadások szövege egyre több 
nyelven - köztük magyarul is - nyújtott informá-
ciót a tanulóifjúságnak. 

A harmadik nyelv a magyar 
Az 1669-es nürnbergi kiadás az első, amelyben 

harmadik nyelvként már a magyar is szerepel. Ha-
zánkban először 1675-ben jelent meg Brassóban, 
valamint említésre méltó az 1685-ben, Lőcsén, 
Brewer Sámuel által megjelentetett munka. A köz-
ismert fametszetek Bubenka Jónás keze nyomát őr-
zik, aki nemcsak Lőcse város metszője, hanem 
ugyanakkor az evangélikus iskola latintanára volt. 
A metszetek sikerét jelzi, hogy a későbbi, már sok-
szorosan átdolgozott kiadásokban is igyekeztek 
megőrizni az eredeti metszeteket. 

A legszembetűnőbb átalakítást Szómbathy János 
végezte, teljes mértékben megújult képanyaggal, s 
az eredeti 150 lecke helyett már csak 82 leckével je-
lentette meg 1798-ban Comenius művét. 

Több mint 200 kiadást ért meg 
Somogyi Károlynak köszönhetően négy különbö-

ző kiadás lelhető fel a könyvtárban. A legkorábbit 
Lőcsén adták ki, 1728-ban. Ugyanakkor kézbe ve-
hetünk egy nagyszebeni kiadást - melynek érde-
kessége, hogy épp a világ „látható" része, a kép-
anyaga hiányzik. Találhatunk egy nürnbergi, sokat 
javítgatott, négynyelvű kiadást, majd pedig a már 
említett Szombathy-féle „megjobbított" változat 
egy későbbi kiadásával is megismerkedhetünk. 

A kiállított kötetet 1728-ban, Lőcsén adták ki, 
melynek képei a mai olvasó számára is érdekesek, 
szemléletesen tárják az olvasó elé a „látható vilá-
got", amiről az akkori ismeretek szerint tudomá-
suk volt. A munka a sokoldalú műveltségigény ki-
alakításában nyújtott segítséget, összegezve az ad-
digi eredményeket. 

A szerző előszóban leírt kívánsága teljesült: gene-
rációk sora vehette kezébe évszázadokon keresztül e 
nagyszerűen megalkotott tankönyvet. A még ma is 
népszerű kötet több mint kétszáz kiadást ért meg. 

HORNICZKY ANIKÓ 
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Mórahalmon kétezren voltak kíváncsiak az István, a királyra 

Az erdélyiek könnyezve énekeltek 
Majd kétezren voltak kíváncsi-
ak Mórahalmon az István, a ki-
rály rockoperára. A nyíregyházi 
Mandala Dalszínház tűzijáték-
kal záruló vendégjátéka óriási si-
kert aratott. 

„István a mi urunk!" - hangzott el 
egymás után többször is péntek 
késő este a mórahalmi iskola ud-
varán, miközben a tűzijátékot 
csodálta közel kétezer néző. A 
nyíregyházi Mandala Dalszínház 
ugyanis az István, a király című 
rockoperát mutatta be a városban. 

A nyírségi színészek járják az 
országot, és minden előadásu-
kon egy „meglepetés" sztárven-
dég is fellép. Mórahalomra Nagy 
Feró kísérte el a társulatot. A 
nemzet csótánya Tordát, a tál-
tost alakította. 

A színpad előtti területet pa-
dokkal, székekkel rakták tele, de 
ez sem volt elég. A nemzetközi 
kórustalálkozóra érkező szováta-
iak, marosvásárhelyiek és szé-
kelyudvarhelyiek az iskolából 
hordták ki a műanyag székeket. 

A darab végén Nagy Feró eléne-

kelte a Himnuszt. A közönség 
bekapcsolódott, s majd kétezer 
torokból szólt az Isten áldd meg 
a magyart... Kisvártatva a székely 
himnusz dallamára az Erdélyből 
jött kórustagok könnyes szem-
mel énekeltek. 

Meglepetésként a nyírségiek tű-
zijátékkal is kedveskedtek a házi-
gazdáknak. A színes látványosság 
színvonala megközelítette az au-
gusztus 20-i szegedit, s időtartam-
ban csak pár perccel maradt le a 
megyeszékhelyitől. 

K.T. 
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Citibank hitelkártya. Ezer érv szól mellette. 
Hívja a 0 6 - 6 2 - 5 5 4 - 7 7 0 - e s 
telefonszámot, és tájékozódjon 
a további 9 9 9 érvről! 

6 7 2 2 Szeged, Nagy Jenő u. t. 
Nyitva tartás: hétfő-péntek 6 .00 -16 .00 
www.cltlbank.hu 
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Görög szigetek: 
Korfu ap .k^ - 59.900 Ft / fő- tő l 
Kréta ap. 49.900 Ft / fő- tő l 
Rodosz ap. » 4 - 59 .900 Ft/ fő-től 
Thassos « 36.900 Ft / fő- tő l 

Tengerre vágyik? Mi egyszerre 
kettőt kínálunk! - Spanyolország 
La Manga 64.900 Ft / fő- tő l 

Adriai nyralások: 
Horvátország a p—»19.900 Ft/fő-től 
Olaszország ap. «*» 25.000 Ft/fő-től 

NYARALÁSOK HAZAI T Á J A K O N 

Harkány 7 éj fp. 27.000 Ft/fő 
wellness hétvége 10.900 Ft/fő 
Balatonszárszó 3.300 Ft / fő /é j 
cseri Panzió« Alkudjon rá! 

Üdülési csekkjét 190 belföldi 
ajánlatunkhoz használhatja" 

QUAESTOR TRAVEL 
6720 Szeged. Kölcsey u. 11. I. em. 

Tel.: 62 /424-565, 424-564 

n 

MADÁCH UTCAI SPORTSZERBOLT 
Tel.: 329-158 (a kakasos templomnál) 
• Hűmmel csapatfelszerelések, Saucony futófelszerelések 
• Mikasa, Spalding, Winner labdák, térd- és könyökvédők, 
e box, birkózó, súlyemelő, dobó, speciális sportcipők, 
• futball, teremfutball: Umbro, Joma, Kelme, Patrick cipők, 

mezek, 
• tornapapucs, tornadressz, úszószemüveg, úszósapka, 1 

úszódeszka, sporthálók, bordásfal, pingpong-felszerelések, § 
teniszütők. 

• Oktatási intézményeknek, csapatoknak kedvezményes árak! 

Szegeden, az ó s z u. 43 . sz. és a Csongrádi 
sgt. 51. sz. alatt épülő társasházakban lakások, 
garázsok, parkolók eladók. 

Röszkén, a Rákóczi utcában épülő 
K f e t ^ ' ; 72 lakásos házban lakások eladók. 

Érdeklődni telefonon történő 
időpont-egyeztetés alapján lehet. 

ELSŐ HÁZ KFT. 
Szeged, Arany J. u. 7. 1/116. 
Tel.: 06-30-9-537-287 

Vegyes technikával is készültek képek. Fotó: Gyenes Kiílmdn 
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