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KÖRKÉP 

ÁSOTTHALOM. A Csongrád 
Megyei Agrárkamara és az 
ásotthalmi gazdakör közös 
szervezésében ma délután 4 
órától a Fenyő panzióban 
tartanak szaktanácsadást a 
nemzeti vidékfejlesztési tervről, 
valamint a területalapú 
támogatásokról. 

BALÁSTYA. Ma délelőtt 10 
órától délután 1 óráig 
vöröskeresztes vásárt 
rendeznek a művelődési ház 
ifjúsági klubjában. A 
cserebercakción jó állapotú 
ruhaneműk között 
válogathatnak az érdeklődők. 
Ugyanebben az időben várják a 
szervezők a felajánlásokat is. 
- Este fél 6-tól tartja 
foglalkozását a felnőtt 
tenisziskola, a résztvevők a 
teniszezés alapjaival 
ismerkedhetnek meg. A 
részvétel ingyenes. Oktató 
Borsos Gábor, ütőt és labdát a 
szervezők biztosítanak. 

BORDÁNY. A Mobilitás 
Információs Iroda február 
23-24-én rendezi meg 
Budapesten az Eurodesk 
magyar hálózat helyi partnerei 
számára szóló képzést. Ennek 
keretében Németh Zita, a 
Mobilitás-Eurodesk Hungary 
irodavezetője és Juhász Anikó, 
a bordányi Kulturális és 
Szabadidős Egyesület elnöke 
írja alá azt az együttműködési 
szerződést, amellyel az 
egyesület csatlakozik az 
Eurodesk-hálózathoz. Az 
egyesület vállalja, hogy saját 
költségén biztosítja az 
Eurodesk 
információszolgáltatás 
működtetéséhez szükséges 
technikai és személyi 
feltételeket a bordányi 
teleházban, és aktívan részt 
vesz a magyarországi 
Eurodesk-hálózat 
munkájában. 

RÖSZKE. A röszkei Vadrózsa 
gyermek néptánccsoport február 
5-én Magyarcsanádra látogatott, 
ahol farsangi táncházon vett 
részt. A gyerekek dél-alföldi és 
széki táncokat mutattak be. 
Ezen a napon a röszkei csoport 
mellett Deszkről, 
Ópusztaszerről is érkeztek 
néptáncosok a határ menti 
településre. Az évek óta 
megrendezésre kerülő 
hagyományőrző 
néptáncprogram Röszke, 
Magyarcsanád, Ópusztaszer, 
Pusztamérges, valamint a 
Szeged Táncegyüttes Alapfokú 
Művészeti Iskola 
közreműködésével valósult meg. 

- A művelődési házban pénteken 
farsangi mulatságot rendeznek, 
melyen a helyi általános iskola 
diákjai és pedagógusai vesznek 
részt. Délelőtt az alsó 
tagozatosok mutatják be 
jelmezeiket, délután pedig a felső 
tagozatosok ünneplik a 
farsangot. A legötletesebb 
jelmezeket díjjal jutalmazzák. 

SZŐREG. A művelődési házban 
ma délután 4 órától 
meglepetés-délutánt szerveznek 
a nyugdíjasklub tagjainak. 

ZSOMBÓ. Február 12-én, 
szombaton Farsangot rendeznek 
a művelődési házban és 
környékén, s ezen a napon 
rendezik meg a Szomszédolót is, 
melynek vendége Röszke lesz. 
Program: 13-14 óráig a 
maszkások gyülekeznek a 
művelődési háznál. M órakor 
kezdődik a maszkások zenés 
felvonulása a környező utcákon, 
majd a jelmezeket zsűrizik. 15 
órától fogadják Röszke 
szomszédoló küldöttségét, 
téltemető tüzet gyújtanak, majd 
farsangi fánkot, forralt bort és 
teát kóstolhatnak a résztvevők. 
16 órakor kezdődik a maszkák 
eredményhirdetése, majd 
Röszke mutatja be Szomszédoló 
műsorát. 17 órától köszöntik a 
fánksütőket, 17.30-kor kezdődik 
a farsangi táncház. 

Pavlovits Dávidot szólóestre hívták meg a New York-i Carnegie Hallba 

Útban a világhír felé 

Pavlovits Dávidot Amerikában zeneszerzőként is számon tart-
j á k Fotó: Ka rnok Csaba 

Globális helyi érték 
Szenzációszámba megy a hír: a szegedi zeneművészeti főiskolai 
kar tanárát, Pavlovits Dávid gitárművészt és zeneszerzőt novem-
berben szólóestre várja a világ egyik legnevesebb koncertterme, a 
New York-i Carnegie Hall. Itt az újabb bizonyíték arra, hogy igaz 
a sokat hangoztatott közhely: Szegednek kulturális és tudomá-
nyos értékeire kellene építenie városmarketingjét. 

Volt már botrány a szalámi körül, néhány éve a ciánszennye-
zett Tisza riasztotta a turistákat, tavaly az aflatoxinos paprika 
sokkolta a szegedi halászlé híveit. Alig maradt érintetlen szegedi-
kum - ahogyan sajátos szócsavarásával a szügedivé lett Székhelyi 
színidirektor szokta emlegetni a helyi specialitásokat. 

Szent-Györgyi Albert Nobel-díját és a C-vitamint száz év múltán 
is büszkén emlegetjük majd. A Bolyai-díjas Bor Zsolt akadémikus 
lézercsodáira Amerikában is vevők. Szívesen halljuk, hogy Darva-
si László prózája Párizsban és Berlinben is konvertibilis valuta, 
hogy a szegedi szimfonikusok a spanyol király koncertjének közre-
működőiként és nemzetközi rangú operazenekarként is ünnep-
lésben részesülnek. Gregor József a Metropolitan Operát is meg-
hódította, Szecsődi Ferenc világpremier Hubay-lemezsorozatára a 
kényes ízlésű francia zenekritikusok is elismerően csettintenek. 
Tóth Sándor klasszikus mívességű szobrai és érmei Itáliában, Sej-
ben Lajos merített papírmunkái Japánban verték meg a világ él-
mezőnyét. És ez csak néhány - és önkényesen - kiragadott példa 
arra: egy nyitott világban az igazi érték hamar globálissá válhat. 

A színházban ezekben a napokban mutatják be egy másik szegedi 
zeneszerző, Huszár Lajos évekig parkolópályán tartott operáját, A 
csendet. Biztos vagyok benne, ez sem csupán helyi érték. A kérdés 
csak az: magunktól is rájövünk erre, vagy mint az említett példák 
némelyikénél, a világ visszaigazolására is szükségünk van ehhez. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Kozma József 
a NATO-főtitkárnál 

A New York-i Carnegie Hallba 
kapott meghívást Pavlovits Dá-
vid szegedi gitárművész, aki no-
vember elején ad szólóestet a 
világ egyik legrangosabb hang-
versenytermében. 

A fiatal szegedi gitárművész, 
Pavlovits Dávid 2003 őszén 
koncertkörúton járt a karibi 
térségben és Mexikóban. Fellé-
pett az Egyesült Államokhoz 
tartozó Puerto Rico szigetén 
is. Az ot tani Pablo Casals 
Fesztivál szervezője is hallotta 
játszani, aki a New Yorkban 
tanul t Puerto Rico-i zeneszer-
zővel, William Ortizzal közö-
sen ajánlotta őt a Carnegie 
Hall menedzsment jének. így 
kapott meghívást november 
elejére New Yorkba, egy szóló-
estre a világ egyik legrango-
sabb hangversenytermébe. 
Pavlovits Dávid nem először 
koncertezik majd az Egyesült 
Államokban, hiszen három év-
vel ezelőtt is járt már ott egy 
hangversenykörúton, amikor 
többek között Washingtonban 
is fellépett. 

Magyar muzsikusok nem túl 
gyakran játszanak a Carnegie 
Hallban, a néhány éve elhunyt 
Sebők György zongoraművé-
szen, az Indiana Egyetem pro-
fesszorán kívül olyan szegedi 
hangszeres zenészről, aki szólis-
taként önálló estet adott volna 
ott, nem tudunk. Tavaly Bogányi 
Gergely zongoraművész és Kele-
men Barnabás hegedűművész is 
fellépett a nevezetes teremben. 

- A műsor legalább felét saját 
szerzeményeim adják majd, a 
másik rész pedig egy barokk 

DEBÜTÁL a k a m a r a z e n e k a r 
g | A Filharmónia Kht. kamarabérleti 

sorozataban ma 19.30-kor az SZTE 
Zeneművészeti Főiskolai Kar Fri-
csay Termében debütál a szimfoni-
kus zenekar tagjaibél alakult Sze-
gedi Kamarazenekar. Az együttes 
hangversenymestere Kosztándi 
István hegedűművész, a szimfoni-
kusok koncertmestere. A műsoron 
Bach h-moll szvitje, Mozart Diver-
timentéja, Grieg Holberg-szvitje, 
valamint magyarországi bemutató-
ként Pavlovits Dávid gitárátiratá-
ban Haydn C-dúr gordonkaverse-
nye szerepel. A hangverseny szó-
listája Szabó Norbert fuvolamű-
vész és Pavlovits Dávid lesz. 

blokkból és néhány 20. századi 
modern darabból áll. Ameriká-
ban a gitáros szakma nemcsak 
előadóként, hanem zeneszerző-
ként is számon tart. A világhírű 
zeneműkiadó, a Ricordi mellett 
Kanadában, Québecben is van 
egy kiadóm, az ő segítségükkel 
váltam komponistaként is is-
mertté. Tavaly például három 
kottámat is megjelentették -
mondja Pavlovits Dávid, aki 
március 10-től 13-ig idén is meg-
szervezi a hagyományos nemzet-
közi gitárfesztivált Szegeden. Azt 
ígéri, soha nem látott különleges 
hangszer-összeállításokkal talál-
kozhat majd a közönség. A gála-
esten például a barcelonai Cap-
riccio Flamenco együttes lép fel: 
gitár, ének és taps mellett cselló 
is szerepel az összeállításban. 

A világhír felé tartó szegedi gi-
tárművész az utóbbi időben két-
laki életet folytat: második ott-
hona már Budapest - onnan sok-
kal könnyebb a hazai és nemzet-
közi koncertélet vérkeringésébe 
bekapcsolódni. Kamarapartneré-
vel, Ittzés Gergely fuvolamű-
vésszel is egyszerűbben tudnak 
így próbálni. Pavlovits Dávid a 
ma esti szegedi koncertje után a 
spanyol nagykövetség szervezé-
sében egy nagyszabású spanyol 
estre készül, amelynek keretében 
spanyol gitárversenyeket játszik 
majd zenekarral. Idei koncert-
naptára meglehetősen zsúfolt, 
hiszen New Yorkon kívül Svájc-
ban, Oroszországban, Olaszor-
szágban és Lengyelországban is 
fellép. 

H. ZS. 

A Zengőről, a balkáni és az iraki 
helyzetről tárgyalt a NATO ve-
zetőivel Brüsszelben Kozma Jó-
zsef szegedi országgyűlési képvi-
selő, a parlament külügyi bizott-
ságának szocialista alelnöke. 

m u n k a t á r s u n k t ó l 

Az országgyűlés külügyi bizott-
ságának két tagja - Németh 
Zsolt, a bizottság fideszes elnöke 
és Kozma József alelnök - a na-
pokban tárgyalt Brüsszelben a 
NATO vezetőivel, köztük Jaap 
de Hoop Scheffer főtitkárral. 

Kozma József lapunknak el-
mondta: a radarállomás kapcsán 
arról számoltak be a katonai szö-
vetség vezetőinek, hogy egyelőre 
a Zengő-bizottság jelentéseit vár-
ják, s bíznak benne, hogy ezek 
mind a biztonsági, mind a szin-
tén fontos ökológiai szemponto-
kat kielégítik majd. A NATO tu-
domásul venné, ha a magyar kor-
mány máshogy döntene, de a 
Zengő-csúcsot Magyarország és 
a katonai szövetség közösen vá-

lasztotta ki. Ha máshol épülne 
fel az új radarállomás, annak fi-
nanszírozásában a NATO csak 
akkor segítene, ha ahhoz újra 
megkapnák az összes tagállam 
beleegyezését. 

A külügyi bizottság MSZP-s al-
elnöke szerint Brüsszelben elis-
meréssel fogadták azt a tényt, 
hogy Magyarország külpolitiká-
jában a Nyugat-Balkán prioritást 
élvez. 

- A NATO vezetése számít a 
magyarok tapasztalataira és rész-
vételére a balkáni stabilizáció 
megvalósításában - mondta a 
szocialista politikus, aki úgy vél-
te, hogy például a Vajdaságban 
tapasztalható problémák nem 
kis részben kapcsolatban vannak 
a koszovói helyzettel. 

A megbeszéléseken szóba ke-
rült, hogy a magyar kormány egy 
százötven fős kontingenst kíván 
kiküldeni a NATO iraki kiképző 
missziójába. Kozma József el-
mondta, hogy a magyar katonák 
várhatóan március és június kö-
zött mennek majd Irakba. 

Több mint 7 millió forintot nyert a szegedi üzletasszony 

Héjjá Eváék megnézik 
a piramisokat 

Fotó: Frank Yvette 

Tfegnap este 
Héjjá Éva 
szegedi üz-
letasszony 7 
millió 750 
ezer forintot 
nyert a Mul-
timilliomos 
című televí-
ziós művelt-
ségi vetélke-
dőben. 

A szegedi Héjjá Éva tizenegy 
kérdésre sikerrel válaszolt és a 
műsor egyik eddigi legnagyobb 
nyereményét szerezte meg teg-
nap este a TV 2 Multimillio-
mos című műveltségi vetélke-
dőjében. 

Az üzletasszonyként dolgozó 
nő régóta nézi az ehhez hasonló 
műsorokat. A másik kereskedel-
mi csatornán, a Legyen ön is mil-
liomosban próbálkozott először, 
de a sorkérdéseknél kiesett. Két 
fia, Szabolcs és Zsombor unszo-
lására a TV 2 műsorában is sze-
rencsét próbált. Az előválogatá-
son túljutva már biztos volt, 
hogy játszhat a milliós összege-
kért, nagy izgalommal indult el 
férjével a fővárosba, a felvétel 
helyszínére. 

- A játék elején kicsit lám-
palázas voltam, de a műsorve-
zető, fakupcsek Gabriella so-
kat segített abban, hogy csak a 
kérdésekre összpontosí tsak -
mesélte a Héjjá Éva. - Az utol-
só kérdés előtt, vagyis a tizen-
egyediknél e lhasznál tam a vá-
lasztott t émakörömet - ez a 
poézis volt - , és ekkor már 
kétmill ió for intot kellett koc-
kázta tnom. A fér jem szerette 
volna, ha már hamarabb meg-
állok, de úgy éreztem, nyerő 
szériában vagyok. Sikerült ki-
választanom a helyes megol-
dást, és ezzel 7 millió 750 ezer 
forint lett a nyereményem -
mondta a magyar- tör ténelem 
szakos tanári diplomával ren-
delkező nő, aki egy szegedi 
menyasszonyi ruhaszalon tu-
lajdonosa. A műsor során 
többször a szerencse is segítet-
te, de a válaszok többségét lo-
gikai ú ton sikerült kikövet-
keztetnie. 

A pénz közel negyven százalé-
ka elmegy a nyereményadóra, de 
így is marad annyi, hogy a család 
elutazzon Egyiptomba vakációz-
ni. Régi tervük, hogy megnézik a 
piramisokat... 

TAMÁS ÁKOS 

Unokájának vásárolt ajándékot a nyugdíjas pedagógus 

Olvasólámpa és görgős szék 
A nyugdíjas pedagógus, Takács 
Péterné nagyon örült a 30 ezer 
forintos utalványnak, amelyet 
Tblekosár játékunk e heti nyer-
teseként a szegedi Metró Áru-
házban költhetett el. A kosárba 
olyasmi került, amit a nyug-
díjából nem engedhet meg ma-
gának. 

E heti Telekosár játékunk nyerte-
se a szegedi Takács Péterné Ilo-
na, aki szeret játszani, rejtvényt 
fejteni, többször nyert is. Jókor 
jött az utalvány, hiszen unokája, 
a 25 éves Tamás hamarosan név-
napját ünnepli. Olvasónk neki is 
vásárolt ajándékot. 

- Nagyon boldog voltam, 
amikor megtudtam: én nyer-
tem a 30 ezer forintos utal-
ványt - mondta Ilona, miköz-
ben égőt keresett a korábban 
kiválasztott olvasólámpába. -
Ugyanis éppen azon törtem a 
fejem, mivel ajándékozzam 
meg az unokámat közelgő név-
napján. 

Ilona 1953-ban kezdte a peda-
gógus pályát, s 1955 óta előfize-
tője lapunknak. Falusi és tanyai 
tanítóként dolgozott hosszú évti-
zedekig, s lapunkból tájékozó-
dott a világ és szűkebb pátriájá-
nak dolgairól. 

- Az első betűtől az utolsóig el-
olvasom az újságot. Figyelemmel 

kísérem a sportot is, hiszen diák-
koromban kézilabdáztam. Érde-
kel még a vízilabda és az úszás -
tette hozzá a nyugdíjas pedagó-
gus. Ilona férje halála óta egyedül 
él, de mint mondta, egyáltalán 
nem magányos. Tagja egy termé-
szetjáró körnek, valamint a Tá-
jak, korok, múzeumok klubnak 
is. Utóbbiban előadásra készül, 
József Attila Csongrád megyei 
kötődéséről beszél április 4-én. 
Azt is megtudtuk, szeret utazni, 
álmai városában, Párizsban két-
szer is járt már. De itthon is szí-
vesen kirándul, legutóbb a hét 

végén szilvásváradi barátnőjét lá-
togatta meg. Szombaton éjjel 11 
órakor még hógolyóztak is a gye-
rekekkel a mínusz 12 fokban. 

A kosár megtelt, a pénztárnál 
számba vettük, mit visz haza Ilo-
na. Vásárolt egy görgős, íróasz-
talhoz való széket, olvasólámpát, 
mosóport, étolajat, Pick szalá-
mit, és még néhány apróságot. 

Egy hét múlva ismét vásárolni 
visszük egy szerencsés nyugdíjas 
előfizetőnket, a kosár újra meg-
telhet, az utalvány összege 30 
ezer forint. 

NYEMCSOKÉVA 

Olvasólámpa, íróasztalhoz való görgős szék - fontos kellékek a 
nyugdíjasként is aktív tanárnő számára Fotó: Karnok Csaba 


