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Európa Szegedért - Szeged Európáért 

Szervezik a fesztiválévet 

A szegedi szimfonikusok évadnyitóján már a jövő évi fesztivál-
programról is szót váltott Pászti Ágnes és Gyüdi Sándor igazga-
t ó - k a r n a g y . Fotó: Schmidt Andrea 

KÖRKÉP 

MÓRAHALOM. A város 
önkormányzata sikeres 
pályázatot nyújtott be a 
Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács által 
meghirdetett térség- és 
településfclzárkőztatási 
célelőirányzat regionális 
keretére. A 80 millió Ft-os 
támogatást a mórahalmi 
gyógyfürdőben az új 2. számú 
termálkút fúrására használják 
fel. A beruházás ősszel 
kezdődik. 

MÓRAHALOM. A város még 
tavasszal pályázatot nyert 
fogyatékosok képzésére és 
foglalkoztatására. A program 12 
fő számítógépes oktatásával és 4 
fő gyógymasszőr képzésével 
indult bc. A tanfolyam végén 
sikeres vizsgát tevőknek 
segítenek az elhelyezkedésben. 

RÖSZKE. Fertőtlenítőszer 
helyett tiszta szeszt szállított az 
a magyar kamion, amely 
fennakadt a vámvizsgálaton a 
röszkei határátkelőhelyen. A 
speciális teherjármű péntek éjjel 
jelentkezett belépésre a röszkei 
magyar-szerb 
határátkelőhelyen. Okmányai 
szerint fertőtlenítőszert 
szállított, ám vámvizsgálatkor 
kiderült, hogy a 25 db 
fcmkalitkába zárt tartályokat 25 
ezer liter tiszta szeszei töltötték 
meg. A vámhivatal csempészet 
alapos gyanúja miatt 
büntetőeljárást kezdeményezett 
a kamion magyar sofőrje ellen, a 
csempészárut lefoglalták. A 
tiszta szesz értéke egyébként 13 
millió forint, azonban ha 
Magyarországon forgalomba 
kerül, akkor ennek a 
mennyiségnek a piaci értéke már 
75 millió forint. Mivel a magyar 
sofőr együttműködött a 
vámosokkal, szabad lábon 
védekezhet. 

SZEGED. Szeptember 18-24. 
között rendezik meg Szegeden a 
II. natura nemzetközi kézműves 
szakkiállítást és vásárt. Ezen a 
vásáron többek között 
bemutatkoznak a homokháti 
kistérség településeinek 
kézműves alkotói is. 

ULLÉS. Egészségvédelmi hét 
kezdődik hétfőn a Déryné 
Művelődési Házban. Ma lesz 
vérnyomásmérés (8-14 óráig), 
tüdőszűrés (9-14-ig), 
vizeletvizsgálat (8-12-ig), 
vérvizsgálat (8-12-ig), 
fül-orr-gégészeti szűrés 
(13-17-ig), 
tcsttömegindex-mérés (9-13-ig), 
vitálkapacitás-mércs (9-13-ig), 
reflexológia, talpmasszázs 
(14-18-ig), nőgyógyászati 
rákszűrés (8-12-ig), ortopédiai 
szűrés (15 órától), valamint 
gyógynövények és gyógyhatású 
termékek vására (8-14-ig). 
Kedden lesz vérnyomásmérés 
(8-14 óráig), tüdöszűrcs 
(9-14-ig), vizeletvizsgálat 
(8-12-ig), vérvizsgálat (8-12-ig), 
bőrgyógyászati szűrés 
(14-17-ig), íriszdiagnosztika 
(10-17-ig), gyógynövények és 
gyógyhatású termékek vására 
(8-14-ig) és hangulatjavító est 
(17 órától). 

SZEGED. A MÁV Rt. 
tájékoztatja az utazókat, hogy a 
Kecskemét-Cegléd közötti 
felújítás miatt szeptember 14-e 
és október 13-a között egyes 
kora hajnali és késő esti vonatok 
utasait Cegléd és Nagykörös 
között vonatpótló autóbuszok 
szállítják. A vonatok módosított 
menetrend szerint közlekednek. 
Budapestről Szegedre a 
gyorsvonat 6:10 helyett 
6:00-kor, 12:15 helyett 
12:10-kor, 14:10 helyett 
14:05-kor, a Maros IC 19:10 
helyett 18:40-kor, a pénteki és 
vasárnapi sebesvonat 19:30 
helyett 19:15-korindul. 
Szegedről Budapestre a 
gyorsvonat - hétfő kivételével -
5:20 helyett 4:55-kor indul, és 
megáll Kiskundorozsmán, 
Szatymazon és Balástyán is. 

Megkülönböztetett jelentőségű 
lesz a következő év az egész 
ország számára az EU-ba való 
belépésünk miatt. Szeged szá-
mára a nagyvíz évfordulója mi-
att is. 

Az önkormányzat illetékesei és 
intézményeinek vezetői már jó 
ideje foglalkoznak az ünnepi 
programok előkészítésével. Pász-
ti Ágnes kulturális tanácsnoktól 
azt kérdeztük: hol tartanak? 

- Szeged városa szinte teljesen 
elpusztult százhuszonöt évvel 
ezelőtt, majd nemzetközi segít-
séggel, hat európai főváros nagy-
lelkű adományainak is köszön-
hetően sikerült újjáépíteni. Úgy 
gondoltuk, az Európai Unióba 
való belépésünk és az árvízi év-
forduló együtt olyan alkalom, 
amikor szinte természetes gesz-
tussal eleveníthetjük föl Bécs, 
Berlin, Brüsszel, London, Párizs, 
Róma és Szeged különleges kap-
csolatát. Már évekkel ezelőtti 
születésű Kormos Tibor ötlete -
aki jelenleg az önkormányzat 
kulturális bizottságát vezeti - , 
hogy a szabadtéri, úgy is mint 
szegedi unikum és az ország leg-
nagyobb nyári fesztiválja, méltó 
helyszínt és formát adhatna a 
megemlékezésnek és az említett 
európai fővárosokkal való kap-
csolatunk újrateremtésének -
mondja a tanácsnok asszony. 

Ennek szellemében született 
meg az „Európa Szegedért - Sze-
ged Európáért" elnevezésű prog-
ram gondolata, amely a föntiek 
mellett egyúttal arra is alkalmas, 
hogy a révén elkezdődhessen a 
szabadtéri játékok megújítása. A 

Juhász 
Gyula-
verseny 
A szegedi Juhász Gyula Mű-
velődési Központ idén is meg-
rendezi a Juhász Gyuláról el-
nevezett megyei vers- és pró-
zamondó versenyt, amelyre 
Csongrád megyei vagy itt tanuló 
amatőr előadók jelentkezését 
várják. 

A versenyzőknek három Juhász 
Gyula-, egy nyugatos és egy 
kortárs magyar verssel vagy 
prózával kell készülniük. A 
művek előadási ideje egyen-
ként nem haladhatja meg az 5 
percet. 

A versenyt középiskolás és fel-
nőtt (18 év felettiek) kategóriá-
ban hirdetik meg. A jelentkezési 
határidő: szeptember 30. A ver-
senyt 2003. november 29-én, 
szombaton délelőtt 10 órától a 
Juhász Gyula Művelődési Köz-
pontban rendezik meg. Jelent-
kezni név, lakcím, irányító-
szám, életkor, iskola vagy mun-
kahely, valamint a választott 
művek listájának feltüntetésé-
vel a következő címeken lehet: 
Juhász Gyula Művelődési Köz-
pont, 6720 Szeged, Vörösmarty 
u. 5.; e-mailben: jgymk@-
mail.tiszanet.hu, faxon: 62-
426-064. Bővebb felvilágosítást 
ad: Fuksz János (telefon: 
62/425-248). 

tervek szerint a hat európai fővá-
rosból színvonalas művészeti 
produkciókat szerveznek a jövő 
nyári szabadtéri műsorba, plusz 
egy közös, a hat főváros és Sze-
ged művészeinek közreműködé-
sével megvalósuló előadást is 
tartanak. 

Az egyedi nyári fesztivál előtt, 
márciusban, az árvízi évforduló 
alkalmából és májusban, az uni-
ós tagság megvalósulásakor szin-
te egymást érik majd a városban 
az emlékező és ünnepi esemé-

A szegcdi operajátszás arany-
korának vezető lírai szopránja 
és a konzervatórium világsztá-
rokat nevelő tanára, Berdál Va-
léria példaadó munkásságát 
méltatták szombaton a város-
házán és a zeneművészeti fő-
iskolán. 

A Magyar Énekkultúra Baráti 
Köre Alapítvány szervezésében 
szombaton délelőtt a városháza 
dísztermében Berdál Valéria 
Liszt-díjas, érdemes művész 
munkásságát méltatták. Az or-
szág összes énekpedagógusát tö-
mörítő szervezet elnöke, fíallagi 
Judit zeneiskolai művésztanár 
elmondta: az alapítvány egyik 
célja, hogy felelevenítse a legna-
gyobb magyar énekpedagógusok 
munkásságát. A sorozatban az 
elsők között gondoltak Berdál 
Valériára, aki nemrégiben ünne-
pelte 70. születésnapját. Sajnos 
súlyos betegsége megakadályoz-
ta abban, hogy személyesen is 
részt vegyen a rendezvényen, 
ahol Kozma József alpolgármes-
ter köszöntőjében visszaemléke-
zett arra is, hogy gimnazistaként 
életre szóló operai élményeket 
szerzett a szegedi színházban. 
Gyémánt Csilla főiskolai docens 
Az iskolateremtő operacsillag cí-
mű előadásában az énekesnő pá-
lyaképét rajzolta meg. A 17 éves 

nyek. - Azt szeretnénk, hogy a 
szegediek a mindennapjaikban is 
észrevehessék: a múltban, a sze-
rencsétlenség, majd az újjászüle-
tés idején Európa része volt a vá-
ros, segítő kezet nyújtottak szá-
mára a földrész fővárosai, egyút-
tal a művelt világ jelentós köz-
pontjai - amiért az európai kö-
zösség egyik kulturált város-
aként az évforduló alkalmából 
köszönetünket fejezzük ki, tu-
datjuk, hogy a városunkért való 
nemzetközi összefogást megtar-

Berdál Valériát annak idején a 
korszak ünnepelt koloratúrszop-
ránja, Gyurkovics Mária irányí-
totta az énekesi pályára. 
1955-ben diplomázott a Zene-
akadémián, majd a Szegedi 
Nemzeti Színház magánénekese 
lett. Első nagy szerepe Antónia 
volt a Hoffmann meséiben. 
Vászy Viktor irányításával sorra 
elénekelte az operairodalom lírai 
szoprán és szubrett-koloratúr fő-
szerepeit, többek között Micae-
lát, Liut, Tatjánát, Paminát, Su-
sannát, Gildát, Norinát és Adi-
nát. Legkedvesebb szerepének a 

tottuk jó emlékezetünkben. A 
művészet és a mindennapi élet 
kultúrája az a terep, ahol ezt ké-
pesek vagyunk kifejezésre juttat-
ni - magyarázza Pászti Ágnes. 

A tervek szerint március 12-én 
nagyszabású kiállítás nyílik, 
amely bemutatja Szeged 125 
évét. Újszegeden Európa-Liget 
néven szoborparkot szeretnének 
kialakítani. Meghívják a hat fő-
város magas rangú vezetőit és 
ezeknek az országoknak a művé-
szeit, kulturális követeit: koncer-
teket, kiállításokat, színházi 
programokat, gasztronómiai be-
mutatókat, sokféle rendezvényt 
szerveznek a fó attrakció, a meg-
újuló nyári fesztivál előtt. A Sze-
ged újjászületését és az uniós 
tagságot köszöntő, „folyamatos 
fesztivál" évét decemberben ün-
nepi hangverseny zárja. 

- Természetesen mindennek 
meg kell teremteni az anyagi fe-
dezetét is - mondja a tanácsnok 
asszony. - A kulturális miniszter 
ígért költségvetési támogatást és 
az „Európa Szegedért - Szeged 
Európáért" elnevezésű program-
mal, amely jobbára a megújuló 
szabadteri műsorát jelenti, közö-
sen, az európai fővárosokkal 
együtt benyújtandó uniós pályá-
zaton remélünk sikert. Igaz 
ugyan, hogy eléggé szorít ben-
nünket az idő, mégis remélem, 
hogy erőfeszítéseinknek meglesz 
az eredménye: Európa ismét se-
gít Szegednek, most abban, hogy 
az európai kultúra egyik fontos 
városa lehessen. Hogy Európa 
itthon legyen nálunk és mi ott-
hon legyünk Európában. 

S.E. 

Bohémélet Mimijét tartotta. 
1975-ben Títanillát énekelte 
nagy sikerrel Vántus István da-
rabjának, a Móra-regényból ké-
szült Aranykoporsónak az ősbe-
mutatóján. Ezzel a darabbal zárt 
a rekonstrukció előtt álló nagy-
színház, Berdál Valéria pedig ez-
zel a szereppel búcsúzott a szín-
padtól. Már korábban is adott 
énekórákat a konzervatórium-
ban, ettől kezdve az oktatásnak 
szentelte az életét. 1996-ban a 
zeneművészeti főiskola docense-
ként, az egyik legeredményesebb 
magyar énekpedagógusként vo-

Az ünepen 
is vitték 
a hagymát 
Szombaton pörköltet és hagy-
malevest főztek a Makó kör-
nyéki polgármesterek és jegy-
zők a hagymafesztiválon. Vasár-
nap a napsütéses időben ezrek 
látogattak ki a kiállításra és a 
vásártéri lovaspályára. 

A XIII. makói nemzetközi hagy-
mafesztivál második napján a 
makói kistérség településeinek 
polgármesterei marhapörköltet, 
a jegyző urak és hölgyek pedig 
hagymalevest főztek. Minden te-
lepülés bográcsába került valami 
különlegesség: a kiszomboriak 
zöldséggel, a nagyériek sült zsír-
ral és jóféle vörösborral gazdagí-
tották az egytálételt. A zsűri el-
nöki tisztjét a fesztiválok rend-
szeresen meghívott vendége, 
Ihos József vállalta, aki már a 
kóstolgatás közben is jó hangula-
tot teremtett. 

A vasárnap az Aradi utcai kiál-
lítási területen teljes egészében a 
szórakozásé volt: a színpadon 
egymást váltották a helyi művé-
szeti csoportok és a sztárvendé-
gek, és többen voltak kíváncsiak 
a vásárra is. Fehér Attila, a Maros 
Kertész Szövetkezet vezetője el-
mondta: öt-tíz kilós mennyiség-
ben sokan vásároltak standjukon 
vörös- és fokhagymát. A fesztivá-
li jelenléttől üzleti partnereket, 
új tagokat vártak - úgy tűnik, 
nem hiába. Az új típusú szövet-
kezetnek különben nincsenek 
értékesítési gondjai, terményeik-
nek van piaca. Százoldalas pályá-
zatuk, mellyel az alig egyéves 
szövetkezet hivatalos elismeré-
sét kérik, már a minisztérium-
ban van, és a Zöldség-Gyümölcs 
Terméktanács révén elismerő tá-
mogatójuk is van mát 

A szomszédos vásártéri pályán 
kora reggeltói folytak a Fesztivál 
Kupa lovasverseny számai. Mint 
Bárdossy Andrástól, a Makói 
Gazdasági Egyesület szakosz-
tályvezetőjétől megtudtuk, ko-
moly országos mezőny gyűlt ösz-
sze a látványos viadalra; negy-
venegy versenyző és hatvanegy ló 
mérte össze tudását ezer-ezerkét-
száz néző előtt. Versenyzők nem-
csak a szomszédos megyékből, 
de például Győrből is érkeztek. A 
makóiak hagyományosan jól 
szerepeltek, több dobogós, köz-
tük elsó hely is jutott nekik. 

SZ. I. M.-I. SZ. 

nult nyugdíjba. Tanítványai kö-
zött több világsztár is akad, nö-
vendéke volt többek között 7o-
kody Ilona, Komlósi Ildikó, Te 
mesi Mária, Tas Ildikó, Felber 
Gabriella és Frankó Tünde. To-
kody Ilona külföldi fellépése mi-
att levélben írta meg: gyermek-
korának nagy művészideálja Ber-
dál Valéria, aki ugyanolyan elhi-
vatott tanár lett, amilyen elhiva-
tott művész is volt. 

Délután a zeneművészeti főis-
kola hangversenytermében foly-
tatódtak a megemlékezések. 

H. ZS. 

Eladják a szegedi gasztronómiát 
A legfontosabb öt gasztronómiai rendez-
vény közé sorolta a szakmai szövetség a sze-
gedi nemzetközi halfesztivált. Az alig egy 
hete véget ért, ezreket vonzó halünnep után 
a szervezők már a jövő évre készülnek. 

- A rendezvény történetében lezárult egy kor-
szak - mondta Nacsa fózsef, a fesztivál egyik 
szervezője. - A halfesztivál bizonyított, most 
eljött az ideje annak, hogy turisztikai ter-
mekké alakítsuk és nemzetközi piacon kí-
náljuk az utazási irodáknak. Kulturális prog-
ramokkal, kirándulásokkal összekapcsolva 
tartalmas hétvégi programot állítunk össze. 

A Magyar Turisztikai Egyesület a halfeszti-
vállal egy időben tartotta közgyűlését Szege-
den. A szervezők a városnézés, kirándulások 
mellett orgonahangversenyt is rendeztek a 
vendégeknek a dómban. Még a turisztikai 
szakemberek is meglepődtek, milyen sokszí-
nű programot szerveztek számukra. 

Az ország különböző térségeiből egyre több 
érdeklődőt vonzó rendezvény kitalálója, 
Frank Sándor mesterszakács elmondta: hét 
évig nyelte a fesztivál veszteségét, ami most 
először talán nullszaldós lesz. 

Következő évi kínálatukat most alakítják 
ki az utazási irodák. A halfesztivál szervezői 

nemzetközi kiállításokon keresnek majd 
olyan partnereket, akik a kora őszi rendez-
vényre szívesen utaztatnának csoportokat. A 
hagyományos, zamatos magyar ételek köré 
csoportosított programok miatt szívesen 
utaznak az idősebb osztrákok, németek - vé-
lik a szervezők. 

A magyar Gasztrofeszt Szövetség a legjobb 
öt hazai gasztronómiai rendezvény közé so-
rolta a szegedi nemzetközi halfesztivált. 
Most már a turisztikai szakembereken a sor, 
hogy „eladják" az egyre népszerűbb szegedi 
halünnepet. 

M. B. I. 

Előadások és koncert Berdál Valéria tiszteletére 

Iskolát teremtett az operacsillag 

Középen Ieinesi Mária énekprofesszor és Lengyel Ágnes háziorvos, Berdál Valéria leánya a városháza 
d í s z t e r m é b e n . Fotó: Karnok Csaba 


