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Kerek Attila: A protokoll viselkedési normát jelent 

A rendezvényfelelős 
munkáját ismerték el 
A szegcdi Kerek Attila Magyar 
Köztársasági Arany Érdemke-
reszt kitüntetést kapott a nem-
zeti ünnepen. A városháza pro-
tokoll- és rendezvényfelelőse 
negyvenöt esztendeje foglalko-
zik Szegeden a kultúrával. 

Mádl Ferenc köztársasági elnök 
megbízásából Bozóki András, a 
nemzeti kulturális örökség mi-
nisztere március 15-e alkalmá-
ból Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt kitüntetésben ré-
szesítette Kerek Attila kulturális 

rendezvényszervezőt Szeged vá-
ros kulturális összetartó és meg-
tartó erejének fenntartásában 
és továbbfejlesztésében végzett 
munkájáért. 

Kerek Attilát a kitüntetéssel 
kapcsolatos érzéseiről, eddigi 
munkájáról kérdeztük: 

- Negyvenöt éve foglalkozom 
Szegeden a kultúrával, ezért úgy 
érzem, eddigi munkámért kap-
tam a díjat, amelyet sok ember-
nek köszönhetek. Ezt az elisme-
rést ugyanis a háttérmunkások 
nélkül nem kaphattam volna 

Kerek Attila nélkül évtizedek óta elképzelhetetlenek a városi ren-
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meg. Az ünnepségeket, esemé-
nyeket meg kell szervezni. Én ezt 
irányítom, fogom össze, de ren-
getegen dolgoznak a háttérben 
ennek sikeréért. Decemberben 
voltam hatvanéves, sokan kö-
szöntöttek akkor is, Boda pro-
fesszor úr, polgármesterek, Gyu-
lay püspök úr. Természetesen ez 
is nagyon jólesett. 

A protokoll- és rendezvényfele-
lős az előző év legemlékezete-
sebb eseményei között említette 
Szeged újjászületésének 125 év-
fordulóját, a Tisza Lajos körút át-
adását, több száz diák fáklyás fel-
vonulását, az örökláng meggyúj-
tását, a Vaszy Viktor tér avatását. 
Kerek Attila kiemelte, hogy az 
idelátogatóknak és az itt élőknek 
is látniuk kell, hogy a 125 éve el-
pusztult város mivé lett. 

A protokollról a kitüntetett el-
mondta, hogy az abszolút figyel-
mességet, viselkedési normát je-
lent. Noha a rendezvényszerve-
zés háttérmunka - hangsúlyozta 
- , azért előtérben is kell lenni. 
Március 15-én Kerek Attilánál 
mindig van egy tartalék kokárda, 
és minden alkalommal tű, cérna. 
Ennek már Göncz Árpád is hasz-
nát vette, amikor szegedi látoga-
tásakor leszakadt zakójának egy 
gombja. 

- A feladat, amelyet végzek, 
szeretetteljes dolog. A protokoll-
ról születtek ugyan könyvek, de a 
szabályok nincsenek kőbe vésve. 
Bármi megtörténhet, rugalmas-
nak kell lenni, és egy szempillan-
tás alatt kell reagálni. 

Kerek Attilának édesanyja is 
gratulált az aranykeresztért. O 
úgy fogalmazott: fia feltette élet-
művére a koronát - az aranyko-
ronát. 

G. ZS. 

A táncosból lett művészeti menedzser: Pataki András balettigazgató 

A pénz a legkevesebb 
Pataki Andrást a Szegedi Kor-
társ Balett igazgatójaként vég-
zett elkötelezett szakmai tevé-
kenységéért a Magyar Köztár-
saság Arany Érdemkereszt ki-
tüntetésben részesítette a kul-
turális miniszter. 

A táncosok többsége már fiatal 
éveiben kényszerűen azon gon-
dolkozik: hogyan tovább? Ha 
majd abba kell hagyni. Hiszen a 
táncos pályája - jelző nélkül, 
mindenkire érvényesen, ténysze-
rűen - rövid. Pataki Andrásról, a 
szegedi kortárs együttes vezető 
táncosáról aligha gondolhatták 
túl sokan, hogy egyszer majd 
menedzser lesz. Pedig... Már a 
Stúdióbalett megalakulásának 
időszakában, még benne az Imre 
Zoltán-korszakban, olyan akció-
dús, dinamikus szervezői és mű-
vészeti menedzselői tevékenysé-
get fejtett ki a táncalkotói képes-
ségeit próbálgató Juronics Tamás 
oldalán, hogy felfigyelhettünk 
volna... 

Vagyis nem lehetett véletlen, 
hogy az átalakuláskor, a Szegedi 
Kortárs Balett megalakulásának 
időszakában ő lett az együttes 
igazgatója. Az ország táncművé-
szetének egyik legnagyobb mecé-
nása, a Philip Morris Balettdíj 
kuratóriuma bezzeg rögtön fölfi-
gyelt és beválasztotta tagjai sorá-
ba. A Szegedi Kortárs Balett szá-
mára egyáltalán nem volt kö-
zömbös, hogy egyik vezetője tel-
jes rálátással bír a hazai táncélet-
re. 

Aztán egyszer csak színigazga-
tó-helyettes lett Szegeden. Ami-
kor viszont az együttesnek kény-
szerűen ki kellett válni a színhá-
zi szervezetből - utólag azt 
mondja - szinte rászakadt az ég. 
Hiszen amúgy viszontagságos 
története során mégis először ke-
rült a csapat olyan helyzetbe, 
amikor égen-földön nem volt, 

Pataki András bízik a jövőben Fotó: Schmidt Andrea 

akire számíthattak - kizárólag 
saját magukra. A tehetségükre, a 
szervezőképességükre, érdekér-
vényesítő erejükre. Na ilyenkor 
lesz kulcshelyzete egy balettigaz-
gatónak! 

„Az a benyomásom, hogy a 
kortárs tánc csak addig fontos, 
amíg reprezentálni lehet vele,- ha 
valaki fölmérné egyszer a tánc-
művészet kultúrdiplomáciai 
missziójának értékét, a hazai és 
külföldi nézettségét és szembeál-
lítaná vele a finanszírozásra 
szánt összeget, rögtön látná, 
hogy ez a pénz nevetségesen, 
megalázóan kevés" - nyilatkozta 
úgy egy évvel ezelőtt, amikor a 
hazai táncművészet képviselői 
érdekképviseleti küzdőfrontot 
nyitottak. Az előző kultuszmi-
niszterrel szemben. Nem mint-
ha a helyzet azóta valami nagyot 

változott volna... Mindenesetre 
Pataki ebben a pillanatban már 
ott van a legfontosabb „pénzosz-
tó" grémiumban: az idén januári 
tisztújításkor ő lett a Nemzeti 
Kulturális Alapprogram táncmű-
vészeti kuratóriumának elnöke. 

Itthon, Szegeden is tisztulni 
látszik az ég: a közelmúltban 
végre sikerült egy öt évre szóló 
megállapodást kötni önkor-
mányzattal, színházzal, azaz, 
legalább nem évente kell izgulni 
a „hogyan tovább?" miatt. És ha-
marosan átadják a megújult ka-
maraszínházat is, benne a kor-
társ balett rég vágyott, méltó, sa-
ját próbatermével. A nézőterén 
pedig minden remény megvan 
rá, hogy az eddiginél jóval több 
itthoni balettprodukciónak tap-
solhatunk. 

S.E. 
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Szélessávú ADSL hozzáférés már 
Most belépési díj nélkül csatlakozhatsz a wílághálór 
Ha az internetes adatletöltési forgalmad meghaladja a csomagban foglalt mennyiségei; akkor á letöltések arányában számlázunk 
Neked, és gondoskodunk róla, hogy a végösszeg még mindig az egyik legkedvezőbb csomagot jelentál számodra! 

Most május 31-ig elengedjük a forgalmi díjat! 
További információért hívja a 12" t-as zöld számot, látogasson el »ontjainkb vagy keresse fel honlapunkat, a www.¡nvitel.hu címert! 

Itt az idő, hogy kivedd a Te részed a világból! 
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