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József Attila-emlékév kezdődött 250 millió forintos költségvetéssel 

„A mindenséggel mérd magad" 
Kétszázötvenmillió forintot 
szán a kormányzat a Nemzeti 
emlékezet program részeként 
tegnap „A mindenséggel mérd 
magad" mottóval megkezdő-
dött József Attila-emlékévre. 
Összeállításunkban a kapcsoló-
dó főbb szegedi rendezvényeket 
vettük számba. 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Andersen, Verne, Enescu és So-
lohov évfordulója mellett eb-
ben az esztendőben József Atti-
la születésének centenáriuma 
is felkerült az UNESCO ajánló-
listájára. Ezen azok a nevezetes 
évfordulók szerepelnek, ame-
lyek megünneplését a világ-
szervezet valamennyi tagálla-
ma számára javasolja. Az egye-
temi tanulmányait 80 évvel ez-

előtt Szegeden megkezdő költő 
annak a három magyarnak az 
egyike, aki az amerikai egyete-
meken oktatott irodalmi ká-
nonban is szerepel. 

A Nemzeti emlékezet prog-
ram keretében először az el-
múlt évben százmillió forintos 
költségvetéssel Balassi Bá-
lint-emlékévet rendeztek. A Jú-
lia-versek szerzője születésé-
nek 450. évfordulóján a számí-
tások szerint csaknem 800 ezer 
látogatója volt a programok-
nak; kötetek, CD-k jelentek 
meg a jubileumra. A MU Szín-
házban Hobo Tudod, hogy 
nincs bocsánat című előadóest-
jével tegnap indult a József At-
tila-emlékév, amely a költő ha-
lálának 68. évfordulóján, de-
cember 3-án ér véget. Megren-
dezésére kétszázötvenmillió fo-

rintot szán a kormányzat, a 
kapcsolódó pályázatok többsé-
géről még csak ezután dönte-
nek. 

Szegeden is több megemléke-

INTERNETESJATEK 
A centenárium alkalmából A Koz-
mosz éneke címmel tegnap inter-
netes játék indult. A www.emle-
kev.hu címen elérhető művelődés-
történeti-irodalmi vetélkedő célja: 
megszerettetni a fiatalokkal József 
Attila verseit. A játék ötletadója és 
kidolgozója, Fenyő D. György, a 
Magyartanárok Egyesületének al-
elnöke, aki a költővel és korával 
egyaránt foglalkozó ezer kérdést 
négy nehézségi kategóriába cso-
portosította. A vetélkedő fődíja egy 
háromnapos párizsi út két fő ré-
szére. 

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐINEK JÖVŐ HETI FOGADÓÓRÁI, FÓRUMAI 

Január 10-én, hé t főn: 
Iványi Aurél, a 9 - e s vá lasz tókerüle t (Szöreg) 
képviselője fogadóórát t a r t 17 órától a szőregi 
ügyfélszolgálaton, Szerb u . 21. 
Katona Gyula, a 13-as vá lasz tókerüle t (Móraváros) 
képviselője fogadóórát t a r t 17 -18 óráig a Móra Ferenc 
Általános Iskolában, Kolozsvári té r 1. 

Január 11-én, kedden: 
Lauer István, a 12-es vá lasz tókerüle t (Móraváros, 
Béketelep) képviselője fogadóórát tart 1 7 órától az 
élelmiszeripari főiskolán. Mars tér 7. 
Virág András, a 14-es vá lasz tókerüle t (Alsóváros) 
képviselője fogadóórát tar t 17 -18 óráig az Alsóvárosi 
Ál ta lános Iskolában. Dobó u. 42. 
Kenderes i -Szabó Mihály, a 20 -as vá lasz tókerüle t 
(Makkosház) képviselője fogadóórát t a r t 17-18 óráig 
a Makkosház i Ál ta lános Iskolában, Or tu t ay u . 3. 
Gila Ferenc, a 2 4 - e s vá lasz tókerüle t (Petőf i te lep, 
Baktó) képviselője fogadóórát ta r t 17 órától a 
Hunyad i J á n o s Ál ta lános Iskolában, Lidicei tér. 
Mészáros Atti la, a 2 5 - ö s vá lasz tókerüle t (Tápé) 
képviselője fogadóórát t a r t 14 -16 óráig a tápéi 
ügyfélszolgálaton. Honfoglalás u . 73. 

Január 12-én, szerdán: 
Nagy Sándor, a 3 -as vá lasz tókerüle t (Felsőváros, 
Tarján) képviselője fogadóórát tar t 16-17 óráig a 
Tál tos Tehetséggondozó Álta lános Iskolában, Pósz 
J e n ő u . 
Dr. R é v é s z Mihály, az 5 -ö s vá lasz tókerüle t (Tarján) 
képviselője fogadóórát t a r t 17 .00-18 .00 óráig a 
Weöres Sándo r Általános Iskolában, Űrha jós u . 

Január 13-án, c sü tör tökön: 
Kalmár Ferenc, a 2 3 - a s vá lasz tókerüle t (Rókus) 
képviselője fogadóórát t a r t 17.00 órától az Arany 
J á n o s Általános Iskolában, Kukovetz Nana u . 

1 NÉMETORSZÁGI HŰSÜZEMBE 
KERESÜNK 

SERTÉS- és 
MARHACSONTOZÓ, valamint 

MARHAVÁGÓ 
SZAKMUNKÁSOKAT. 

Érdeklődés: 06-1/471-9543 
vagy 06-1/471-9548 

(Király Krisztina és Tóth Anita) 

A CSONKA JÁNOS 

MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA 
É S K O L L É G I U M 

(6126 Szeged, Temesvári krt. 38.) 

„ N Y I T O T T KAPU" 
pályaválasztási 

t á j é k o z t a t ó t t a r t 
2005. január Í2~én, 15 órakor 

(iskota és kollégium 
megtekintése I} órától) 

VEDRES ISTVÁN 
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VEDRES ISTVÁN ÉPÍTŐIPARI 
SZAKKÖZÉPISKOLA 

6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2. 
Web: www.vedres.sulinet.hu 

Tel./fax: 62/547-162 

AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDSZERE: 

• építész tagozat (4+2 év) 
• rajz tagozat (4+2 év) 
• informatika tagozat (4+2 év) 

Oktatott 0KJ szakmák: 
(nappali és levelező tagozaton) 

• magasépítő technikus 
• mélyépítő technikus 
• építőanyag-ipari technikus 
• műemléki fenntartó technikus 
• közlekedésépítő informatikus 

technikus 
• földügyi térinformatikus technikus 
• térinformatikus 

NYÍLT NAP: 
« 2005. január 11., 16 óra 

ző rendezvényt szerveznek. A 
tervek szerint a Móra Ferenc 
Múzeum is vendégül látja má-
jusban a Petőfi Irodalmi Múze-
um egész országot körbejáró 
Eszmélet című multimédiás, 
interaktív József Attila-kiállítá-
sát. Terveznek tudományos 
konferenciát is, a múzeum-pe-
dagógusok pedig versmondás-
sal, játékos feladatokkal vetél-
kedőt szerveznek általános is-
kolások számára. A szegedi iro-
dalmi folyóirat, a Tiszatáj ápri-
lisban tematikus számmal je-
lentkezik, amiben tanulmá-
nyok, esszék, versek kapnak he-
lyet a költőről. A Tiszatáj Köny-
vek sorozatban kiadják a kiváló 
szegedi kutató, Lengyel András 
„...gondja kél a gondolatban" -
Az értekező lózsef Attila című 
kötetét. A Somogyi-könyvtár-
ban április 7-én József Attila 
Szegeden címmel nyílik kiállí-
tás, májusban pedig bemutatják 
azokat az ex libriseket, amelyek 
az évfordulóhoz kapcsolódva a 
kisgrafika baráti körök szegedi 
találkozójára készülnek. Az 
egyetem kulturális irodája Jó-
zsef Attila-szavalóversenyt hir-
detett az SZTE hallgatói, okta-
tói, dolgozói, valamint Szeged 

A költő szobra Szegeden a Dugonics téren áll Fotó: Frank Yvette 

város felnőtt polgárai számára. 
A jelentkezők március 18-áig a 
költő három szabadon válasz-
tott versével nevezhetnek. Már-

Harangozó Ferenc alkotása a JA - a Fényes és Sötét József Attila című budapesti kiállításon MTI Telefotó 

PALYAZATOK, PROGRAMOK 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Pécsi Szimfonikus Zenekar-
ral közösen írta ki a József Attila zeneszerzői pályázatot. A képzőművészeti 
pályázat keretében a költő verseinek grafikai adaptációival lehet jelentkez-
ni. Április 11-én, József Attila születésnapján a Nemzeti Színházban és az 
Új Színházban felolvasó estet tartanak. Idén József Attila szellemében ren-
dezik meg a Pécsi Országos Színházi Találkozót és a nyári kapolcsi művé-
szeti fesztivált. József Attila költészete újabb tizenhárom idegen nyelven lát 
majd napvilágot. Az NKÖM várhatóan márciusban jelenteti meg az emlék-
év legfontosabb eseményeit tartalmazó programfüzetet. A centenáriumi 
programsorozat végén, december 3-án avatják fel József Attila felújított 
síremlékét és a körülötte lévő emlékparkot a Fiumei úti sírkertben. 

cius 12-én lesz a VII. országos 
József Attila versmondó, éne-
kelt vers és prózamondó ver-
seny megyei elődöntője a Bar-
tók Béla Művelődési Központ-
ban. Április 4-én a szegedi vers 
ünnepe, és az április 11 -én in-
duló költészet hete is kapcsoló-
dik az évfordulóhoz. Az Ötágú 
Síp Kulturális Egyesület is a 
költő születésnapján rendezi 
meg a X. Kárpát-medencei köl-
tőtalálkozót Szegeden. 

Az oktatási intézmények több-
sége is készül valamilyen meg-
emlékezéssel. Idén az ünnepi 
könyvhét is a centenárium jegyé-
ben zajlik majd, egy nagyszabású 
szabadtéri rendezvényt is tervez-
nek a Dugonics térre. 

Gratulálunk 

„Szívem szeret, ezt ne feledd.' 
Legtöbb, mit adhatok, 
az anyai szeretet. 
Bár az élet néha mostoha, 
egymást szeretve 
nem történhet baj soha. 
Nyíló virág legyen életed fája, 

- boldogság és mosoly 
a legszebb ága. 
Szívedbe a bánat sose üssön 
sebet, szerető szívünkből 
kívánjuk ezt Neked." , 

Szerető Édesanyád, 
Nagyszüleid, 
Tamás, Sanyi 

Mórahalmon, 
ÁBRAHÁM JÁNOST és ÖRDÖG PIROSKÁT 

5< i házassági évfordulójuk alkalmából sok szeretettel 
köszönti: Gizi, Laci, Zsolti, Ildi és Zoli 

Építhetsz várat, 
vagy etethetsz kacsát, 
süthetsz kalácsot, 
nem figyel iád a világ. 
Vannak páran, kiknek 
számít, hogy mit teszel, 
nekünk mindig fontos 
vagy, voltál és leszel. 

\ZATMARI DAVIDNA1 

nagyon boldog születésnapot kíván: 
Anya, Apa, Mama, Tata és Agyéba 

Kedves Rokonok! 

Megérkeztem 
szüleim legnagyobb örömére 
48 cm-rel, 2800grammal, 

2004. december 28-án, 
0 óra 3 perckor. 

Köszönöm, azóta is jól 
vagyunk anyukámmal együtt. 

Makóra, 

18. születésnapod 
alkalmából 

sok boldogságot 
kívánunk: 

Édesanyád, Édesapád, 
Keresztszüleid. 

Testvéred és Unokatesóid 

HORVÁTH ILLESNEK 
és NACSA PIROSKÁNAK 

E szép alkalomból mit is kívánhatnánk egyebet, 
életüket kisérje jó egészség és szeretet, 

házassági évfordulójuk alkalmából köszöntik: 
gyermekeik, menyeik, unokáik és dédunokájuk 

Kiskundorozsmára, 
P 

(f twttó születésnapja alkalmából 
szívből gratulál: Férje, Lánya 

Szőregre, 

születésnapja alkalmából 
gondtalan gyermekkort, 

jó egészséget kíván: 
Nagyi és Tata 

http://www.vedres.sulinet.hu

