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Doktorok avatása 
A Szegedi Tudományegyetem tanácsa prof. dr. Szabó Gábor rektor el-
nökletével a Szegedi Nemzeti Színházban rendkívüli ünnepi ülés ke-
retében, ma déli 12 órakor orvosdoktorokat avat. Az egyetem 121, 
magyar nyelvű tagozaton és 23, angol nyelvű tagozaton végzett volt 
diákjai közül 25-en summa cum laude, 85-en cum laude, 34-en rite 
minősítéssel kapnak diplomát. 

Az idegen nyelvű képzésen végző hallgatók közül 6 amerikai, 3-3-3 
görög, indiai, izraeli, 2-2 brit, török és l - l norvég, ciprusi, nigériai, 
illetve grűz állampolgárságú. 

A doktoravató ünnepségen prof. dr. Varga Tibor dékánhelyettes a kö-
vetkezőket fogadja orvosdoktorokká a magyar nyelvű évfolyamon. 

Summa cum laude minősítéssel: Bajcsi Dóra, Bódi Nikoletta, Csif-
csák Gábor, Deák Gábor, Fábián-Nagy Szabolcs, Fricska Nagy Adri-
enn, Horváth Zoltán, Jurián Nóra, Kapus Katalin, Kis Katalin, Kovács 
Nándor, Lele Enikő Erzsébet, Lenti Laura, Mázor Melinda, Mitykó Já-
nos Árpád, Nagy László, Nikolényi Aliz, Németh István Balázs, Só-
lyom Ildikó, Szabolcs Annamária. 

Cum laude: Albu Gergely Tibor, Ábrahám Szabolcs, Ádász Anna, 
Bakó Linda, Bál Attila. Bartusek Dóra Borbála, Baumann Marcell, 
Bánfi Hilda, Bencsik Péter, Boda Tamás, Börcsök Éva, Bráz Krisztina, 
Bukovszky Eszter Violetta, Czúth Orsolya, Csernai Ádám, Dósa Sán-
dor, Farkas Attila, Fújsz Eszter, Füstös László, Gazdagh Gabriella Eri-
ka, Gál Péter, Hajdú Kristóf, Hegyközi Éva, Hernádi Krisztina, Hevesi 
Tóth Beatrix, fakab Gabriella, Karcsú Noémi, Kardos Annamária, 
Kerekes Lajos László, Kiricsi Ágnes, Kócsák Elvira, Kolozsi Anita Re-
náta, Komáromy Hedvig, Kovács Anita, Korsós Anita, Kurucsai Gá-
bor, Laczó Ibolya, Lakatos Piroska, Makáry Györgyi, Matkó Mónika 
Zsuzsanna, Mihályi Lilla, Mohácsi Szilvia, Molnár Zita, Nagy Gábor, 
Nagy Viktória, Pap Éva Melinda, Papp Zsófia, Papfalvi Erika Piroska, 
Pazdernyik Szilárd, Proszenyák Diána, Rajtik Róbert, Sárga Szabolcs 
Antal, Serfőző Csilla, Skobrák Andrea, Sütő Csilla, Szabó Anikó, Sza-
bó Dóra, Szalkanovics Bernadett Ágnes, Szilágyi István, Szilágyi Mó-
nika, Takács Dóra Márta, Takács Mária, Temesvári Klára, Tóth Han-
na Mária, Tóth Mónika. Ugocsai Péter, Urbán László, Valentényi Éva, 
Varga Katalin, Vass Gábor Zsolt, Vendrey Róbert, Viczián Klára, Zá-
molyi Szilvia, Zsákai Zsolt. 

Rite: Aladics Barbara Emese, Alkassem Jarwan, Barcsik Tibor, Csík 
Ida, Godó György, Gubicsák Anna, Hegyi György Péter, Irsai Ákos, 
Kiss Katalin Sarolta, Kozma-Bognár Tamás, Körmöndi Sándor, Mi-
hály Péter, Molnár Márta, Nagy Katalin, Palotai Péter, Patay Gábor, 
Pálfi Tímea. Páll Viktor, Ragó Péter, Szabó Zuhanna, Szabó Renáta, 
Szalóki Nándor fózsef, Szatmári Ákos Sándor, Szkopincev Dmitrij 
Ivanovics, Tóth Róbert Béla, Varga Renáta, Vígh Péter. 

Az angol nyelvű évfolyamon: 
Summa cum laude végzett: Bengül Altas, Gábriel Scheer, Hege 

lohnsen, Hod Stern, Josna George Kuruvila. 
Cum laude: Andrew Prodromou, Eran Yosselovitz, Fatma Feyza To-

rnak, Jobey Andrews lacob, Ninikashvili Ekaterina, Nisha Thankap-
pan, Regina Pillái, Shilpee, Tzerbinis Helen, Tzoyhs Charalampos, 
Ziad Anwar Bikhazi. 

Rite: Amandeep Sangha, Aridreh Saralou, Kyriacos Aristides Ada-
mou, Omid Gheysar, Phihppos Panayiotis Kountouris, Uzowulu 
Obinna, Vinod Krishnan. 

Jellegzetes makói arcokról ké-
szült felvételekből rendeztek 
kiállítást a városháza galériá-
jában. A tárlatot a pályázatra 
beérkezett képekből válogat-
ták. 

Immáron harmadik alkalommal 
hirdetett fotópályázatot a makói 
önkormányzat. Két éve Makói 
képeslapok, tavaly Unokáink is 
látni fogják címmel láthatott ké-
peket a közönség, s most makói 
portrékat tekinthetnek meg az 
érdeklődők. Bárki készíthetett 
képeket, a szervezők azonban el-
sősorban Csongrád megyei mű-
vészetkedvelők munkáit várták. 
. A megnyitón Dömötör Mihály 
fotóművész, egyben a zsűri elnö-
ke azt mondta, átgondolt, eszté-
tikailag is értékes fotókat bírál-
hatott el a háromtagú bizottság, 
melynek tagja volt még Karsai Il-
dikó grafikusművész, valamint 
Tóth Ferenc nyugalmazott mú-
zeumigazgató. 

Karsai Ildikó, aki a pályázat 
szervezője volt, kérdésünkre el-

mondta, évről évre növekszik a 
nevezők száma, s olyanok is 
vannak, akik már visszatérő al-
kotóknak számítanak. A pályá-
zat célja tulajdonképpen az volt, 
hogy minél karakteresebb ma-
kói portrék, valamint az érdekes 
életképek gyűljenek össze, mert 
e z e k i s s o k a t e l m o n d a n a k a v á -
rosról az utókornak. A szinte el-
felejtett fekete-fehér műfaj most 
egyre inkább divatba jön. A 
nyertes /oó Zoltán is ilyen alko-
tásokkal nevezett a versenyre. A 
fiatal pályázó lapunknak el-
mondta, képeivel azt szeretné 
elérni, hogy az emberek köze-
lebb kerüljenek egymáshoz. A 
kiállítás ezüstérmese a győztes 
édesapja, /oó Sándor lett, akinek 
képei saját bevallása szerint az 
emberi lélekről szólnak. A har-
madik helyezettnek járó díjat 
Siket Laura kapta. A nevezők al-
kotómunkájukért könyvjuta-
lomban részesültek. A kiállítást 
a hónap végéig tekinthetik meg 
az érdeklődők. 

BALÁZS E D I T 

Hetvenkét alkotást restaurált a keceli Haditechnikai Parkban 

Stanzel acélgyártóból lett szobrász 
Acélgyártó olvasztárnak tanult, 
majd évtizedeken át a Szegedi 
Kábelgyárban dolgozott Stanzel 
Antal szobrász, aki egyedül res-
taurálta a Kecelen létrehozott 
Haditechnikai Park számára a 
Budapesti Hadtörténeti Múze-
um pincéjében porosodó 72 régi 
szobrot. 

Stanzel Antal az erdélyi Lúgosról 
származik, a II. világháború előtt 
szüleivel került ki Németország-
ba. Ott kezdte az iskolát, eleinte 
nem értette tökéletesen a nyel-
vet, ezért nagyon kellett figyelnie 
az emberek gesztikulációira is. 
Azt mondja, talán ebből fejlődött 
ki az a képessége, hogy pusztán 
megfigyelés alapján is pontos ké-
pet tud alkotni az emberekről. -
A háború után tértünk haza, a 
szentesi református iskolában 
tanultam meg rendesen magya-
rul. Azután Észak-Magyaror-
szágra kerültünk, Diósgyőrben 
acélgyártó olvasztárnak tanul-
tam. 1956-ban az ózdi acélgyár-
ban engem bíztak meg az olvasz-
tárok, hogy vigyem fel és tűzzem 
ki az l-es számú martinkemence 
hatalmas kéményére a nemzeti 
zászlót. Ha nem tettem volna 
meg, felrobbantják az acélműve-
ket. Szegedre a katonaság után 
kerültem, nyugdíjazásomig a ká-
belgyárban dolgoztam - meséli 
Stanzel Antal, aki 1965-ben a 
Tábor utcai szabadiskolában ta-
lálkozott a szegedi szobrászok 
kazánkovácsból elismert mű-
vésszé lett atyamesterével, Tápai 
Antallal. 

- Már harmadnap kulcsot 
adott nekem az iskolához, hat 
esztendőn át jártam hozzá. Ret-
tenetesen szigorú volt, de elsajá-

títottam tőle a szobrászmester-
séget. Az az időszak felért szá-
momra egy főiskolával. Később 
Tóth Sándortól és Lapis András-
tól is sokat tanultam. A Szegedi 
Kábelgyár vezetésének az volt az 
álláspontja, hogy az ilyen szintre 
eljutott munkatársakat azért kell 
elengedni alkotótáborokba, hogy 
az ott tapasztalt szépséget visz-
szahozzák a gyárba, ami által 
szebben, pontosabban folyik 
majd a munka. Ennek a szemlé-
letnek köszönhetően több hazai 
és külföldi alkotótáborba eljut-
hattam. Kedvenc műfajom a 
portré, több mint százharminc 
embert mintáztam már meg. 
Annak idején jó barátságba ke-
rültem Vaszy Viktorral, akiről 

ma is őrzök egy kiöntésre váró 
gipsz szobrot. Az ő kérésére min-
táztam meg harminc évvel ez-
előtt Gregor Jóskát, mert Vaszy 
már akkor tudta, hogy nagy mű-
vész lesz belőle. Önképzés útján 
sajátítottam el a kopjafakészí-
tést. A németországi Nich, Sze-
ged, Kunszentmárton és Duna-
újváros temetőiben állnak kopja-
fáim. Előző köztársasági elnö-
künkről, Göncz Árpádról és fele-
ségéről is készítettem bronzpla-
kettet, most a nemrégiben el-
hunyt Bába István ügyvéd dom-
borművön dolgozom. 

A néhány hét múlva 65. szüle-
tésnapját ünneplő Stanzel Antal 
nyugdíjasként ma már csak a 
szobrászatnak élhet. Büszke ar-

ra, hogy tagjai sorába választotta 
a Szegedi Szépmíves Céh és a 
Szabad Képző- és Iparművészek 
Országos Szövetsége. Az utóbbi 
években hatalmas munkát vég-
zett: ő restaurálta azt a, legkü-
lönbözőbb mesterektől szárma-
zó, 72 megrongálódott patiná-
zott gipsz, bronz- és márvány-
szobrot, amit a Budapesti Had-
történeti Múzeum adott át a ke-
celi Haditechnikai Parknak. Az 
ismert nagyvállalkozó, Pintér Jó-
zsef nagyvonalú mecénási közre-
működésével alakítottak ott ki 
egy egyedülálló szoborcsarnokot, 
ahol a magyar történelem neve-
zetes hadvezéreit, katonáit ábrá-
zoló alkotások láthatók. 

H. ZS. 

Stanzel Antal szegedi otthonában. Fotó: Schmidt Andrea 

Fotókiállítás a városháza galériájában 

Jellegzetes makói 
arcok gyűjteménye 

A pályázat nyertese, Joó Zo l t án . Fotó: Balázs Edit 

A Kortárs balett ötéves szerződésről tárgyal 

Egyre több előadás Szegeden 
Azt érzékeljük, hogy az önkor-
mányzat és a színház is sze-
retné, ha az együttes visszake-
rülhetne eredeti közegébe -
mondta Pataki András, a Sze-
gedi Kortárs Balett igazgatója. 

Meg kell várni, amíg a színház 
anyagilag biztos lábakon áll. Min-
den valószínűség szerint ezért 
szabták maguknak a december 
31-i határidőt a tárgyaló felek, 
mármint az önkormányzat, a 
színház és a Szegedi Kortárs Balett 
vezetősége. Amint Pataki András, 
az együttes igazgatója tájékozta-
tott, öt évre szóló szerződésről tár-
gyalnak. A fő cél: normalizálni, 
azaz a mostanihoz képest megsza-
porítani a szegedi balettelőadások 
számát, megtalálni az együttes 
megfelelő próbahelyét. Pataki el-
mondta: jó érzéssel tapasztalják, 
hogy a színház új direkciója és az 
önkormányzat illetékesei egy-
aránt azt szeretnék, hogy a társu-
lat visszakerüljön eredeti közegé-
be, azaz művészeti értékének 
megfelelően jelen lehessen Szeged 
kulturáhs életében. 

Visszatérés 
A változások már az idén látvá-

nyosak: az eddigi 5-6 helyett 15 
előadást tartanak itthon. Mind-
azonáltal valószínűleg csak a fel-
újított kamaraszínház megnyitá-
sa után érheti el az előadásszám 
a régit, amikor a balett még a 
színház tagozataként működött. 

A Kortárs balett számára sike-
resen telt a nyár, még júliusban 
vendégszerepeltek az olaszorszá-
gi Bolzanóban, ahol egy estén, 
két helyszínen adták élő a Car-
mina Buranát és A csodálatos 
mandarint. Hamarosan ezután 
visszhangos sikert aratott a Szi-
get Fesztivál kiemelt nyitó elő-
adásaként a Carmina Burana, 
amelyet Magyarországon akkor 
először élő zenével, a budaörsi 
Dohnányi szimfonikusokkal 
mutattak be. (Korábban Francia-

Jelenet a Boleróból. 

országban, Saint-Etienne-ben 
táncolták élő zenei kísérettel.) 

Csereakció 
Jelenleg tanulják két vendégko-

reográfus, Martin Stiefermann és 
Uri Ivgi koreográfiáit. Előbbi 

Fotó: Schmidt Andrea 

Schubert-szimfóniára komponál-
ta A tragika című művét, a koráb-
ban az Apres moi című produkci-
ójával Szegeden már sikert ara-
tott Uri Ivgi pedig egy Car-
men-varációt tanít be ezekben a 
napokban. Juronics Tamás, az 

együttes művészeti vezetője a 
csereakció keretében Martin 
Stiefermann együttesével dolgo-
zott eddig Oldenburgban - szin-
tén egy Carmen-feldolgozás szü-
letett, októberben lesz a premier-
je. Jelenleg Pozsonyban tanítja be 
az ottani operaházi balettegyüt-
tesnek A fából faragott királyfit. 

A Szegedi Kortárs Balett évad-
nyitó premierje is októberben 
lesz: 10-én a Nemzeti Táncszín-
házban mutatják be a vendégko-
reográfusok alkotásait. Ez az est 
a tervek szerint csak az évad má-
sodik felében érkezik meg Sze-
gedre, hiszen a tíz budapesti elő-
adás utári Kecskeméten bérleti 
sorozatban adják. 

Évforduló 
Mint emlékezetes, az Imre Zol-

tán által 1987-ben alapított szege-
di együttes tíz évvel ezelőtt alakult 
át, felvette a Szegedi Kortárs Balett 
nevet, Juronics lett a művészeti 
vezető és Pataki az együttesvezető. 
A jubileumra ünnepi előadással 
készülnek. A Mozart Requiemre 
két évvel ezelőtt készült Juro-
nics-koreográfiát akkor a Millená-
ris Parkban mutatták be, ám a ko-
reográfus azóta átdolgozta művét. 
Az idei miskolci operafesztiválon 
debütált az új változat és előadták 
az egri fesztiválon is. A tízéves év-
forduló alkalmából a szegediek is 
láthatják a Requiemet, méghozzá 
szimfonikus zenekar és énekkar 
közreműködésével. 

Az új szezonban némileg meg-
változott személyi összetételű 
együttes látott munkához. Még 
az elmúlt évben megvált a csapat-
tól Mészáros Máté és Kocsis Lász-
ló, s az új szezonban nem lesz az 
együttes tagja Farkas Zsuzsa és 
Kolozsi Viktória. Juronicsékhoz 
szerződött Finta Gábor, aki öt 
évig a rotterdami táncakadémián 
tanult. Hollandiából két táncosnő 
érkezett a szegedi társulathoz: Ni-
cole van Gent és Claire Leeuwen. 

S. E. 


