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Elrajtolt a Nagy Könyv-játék, akciókkal buzdítanak olvasásra 

A szegediek a legaktívabbak 
A Nagy Könyv-játék internetes 
oldalán - a budapestiek mellett 
- a szegedi piarista gimnázium 
diákjai voltak a legaktívabbak. A 
nagy olvasási versenyben decem-
berig kiderül, melyik magyar és 
külföldi regényt kedveljük leg-
többen. A játék honlapján, a 
könyvtárakban és könyvesbol-
tokban már lehet szavazni. 

Elindult a Nagy Könyv-játék, 
melynek internetes oldalán 
(www.anagykonyv.hu) a fővárosi 
és a szegedi olvasókörök jelent-
keztek a leggyorsabban. A na-
pokban pedig elkezdődött szava-
zólapos voksolás a könyvtárak-
ban és könyvesboltokban. A ké-
peslapon a szerző nevét és regé-
nyének pontos címét kell felírni. 
A lapokat bélyeg nélkül postalá-
dába is be lehet dobni. 

- Szó szerint nagy könyvből tá-
jékozódhatnak intézményünk 
előcsarnokában az olvasók, 

ugyanakkor a könyvtár sikerlistá-
ját valamennyi látogató saját 
kedvencével egészítheti ki - tájé-
koztatott az országos játék me-
gyei startjáról Síkaláné Sánta Il-
dikó, a Somogyi-könyvtár általá-
nos igazgatóhelyettese. - A mi 
kölcsönzőnk sikerlistájára várjuk 
a felnőtt- és gyerekolvasóink által 
ajánlott regényeket. Április 23-ig 
a száz legkedveltebb magyar és 
külföldi regényt keressük. Ter-
vezzük még, hogy olvasóköröket 
alakítunk ki, és a településeken 
ismert emberektől néhány mon-
datos olvasmányélményt gyűj-
tünk. Ezekkel másokat is a köny-
vek megismerésére buzdítunk. 

A kisebb könyvtárak közül pél-
dául az algyői plakátokon nép-
szerűsíti a játék szabályait, és pá-
lyázatokat hirdetett kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. 

- A Tollforgatók Köréhez az al-
kotni és olvasni szerető felnőttek 
csatlakoztak - kezdte vázolni a te-
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endők első lépését Ménesi Lajos-
né könyvtárvezető. - Ok támo-
gatnak bennünket a szervezés-
ben: április 23-áig várjuk a könyv-
élmények kétoldalas leírását, me-
lyeket korcsoportonként értéke-
lünk. Az online szavazatot bekül-
dők között ingyenes internetezési 
lehetőséget sorsolunk ki, a szava-
zólapot kitöltőket könyvvel jutal-
mazzuk. Emellett júniusig a gye-
rekek néhány rajzból álló képre-
gényeit is versenyre várjuk. 

- Elsőként az osztályfőnökök-
nek és a magyartanároknak 
mondtam el a játékszabályokat -
hívta fel a figyelmet a piarista gim-
názium könyvtárosa, Bujdosó Haj-
nalka. Szavazólapokat és gyűjtőlá-
dát kértek, regisztrálták az olvasó-
köröket. - Nehéz előre megmon-
dani, milyen eredménynek örül-
nénk a játék végén. Ha kicsit is 
több diákunk olvas, azt minden-
képpen sikernek könyvelem el. 
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Dervarics lovagkeresztje Liszt-díjat kapott Kesselyák Gergely, a szabadtéri művészeti vezetője 

Alig várja az új Nabuccót 
Liszt Ferenc-díjjal tünte t ték ki Kesselyák Ger-
gelyt, a Szegedi Szabadtéri fátékok új művészeti 
vezetőjét, a Magyar Állami Operaház karmes-
terét, aki már a 2006-os szegedi nyár prog-
ramjának tervezésén dolgozik. 

A fiatal karmesternemzedék legtehetségesebb 
egyéniségei között tartják számon Kesselyák Ger-
gelyt, akit tavaly decemberben választottak a Sze-
gedi Szabadtéri Játékok művészeti vezetőjévé, így 
nem keltett különösebb meglepetést, hogy rangos 
művészeti elismerésben részesült. - Nagyon izgu-
lok az ilyen protokolleseményeken, ezért amikor 
kimentem, hogy átvegyem a díjat, a közben felolva-
sott laudációra már nem is tudtam figyelni. Csak 
arra koncentráltam, hogy nehogy orra bukjak - me-
séli Kesselyák, aki mindig is karmester szeretett 
volna lenni, s mint mondja, ha újra születne, akkor 
is csak az lenne. Szegeden legközelebb nyáron a két 
Nabucco-előadás dirigenseként találkozhat vele a 
közönség. - Nagyon várom, mert szeretek átvenni 
karmesterként is olyan darabot, amit korábban én 
rendeztem. így volt ez az operaházi Don Giovanni 
esetében is. Az idei Nabuccóhoz már a két fősze-
replőt is én választhattam. Tavaly két olasz énekest 
hívtak meg, akikről megoszlottak a vélemények. 
Szerintem nem voltak rosszak, de én nem őket vá-
lasztottam volna. Ezen a nyáron olyan főszereplők-
kel kerülhet színpadra a Verdi-opera, akikben iga-
zán megbízom, és akiket teljes felelősséggel ajánl-
hatok a közönség figyelmébe. Az Abigélt éneklő fia-
tal Rálik Szilviát, aki 2004-ben elnyerte az év hang-
ja kitüntető címet Magyarországon, nem kell be-
mutatni, hiszen Szegedről indult. Erős egyéniség 
nagy hanggal. Tökéletesen illik a szerephez, szín-
padi és zenei értelemben is képes megvalósítani azt 
a figurát, amit elképzeltem. A címszerepet éneklő 
Paolo Gavanelli meghívására azért vagyok büszke, 
mert Magyarország mindig fáziskésésben van: álta-
lában olyan világsztárokat hívnak meg, akik már 
vagy még nincsenek a csúcson. Gavanelli aktuális 
világnagyság, most énekel a legnagyobb színpa-
dokon, most van ereje teljében. Bízom benne, hogy 
minden szempontból egy kompromisszumok nél-
küli Nabuccót tudunk színpadra állítani. Gavanelb 
alázatos művész, komolyan dolgozik, hisz a csapat-
munkában, nincsenek sztárallűrjei. 

Kesselyák Gergely karmesterként a Rómeó és Jú-
liából is vállalt két előadást Makláry László váltó-
társaként. Úgy véli, a másik nagy ötletével, az Al-
földi Róbert rendezésében színpadra kerülő Boccac-
cióval új fejezetet nyit a szabadtéri a magyar zenés 

Kesselyák Gergely a Nabucco rendezése közben 
tavaly nyáron a Dóm téri színpadon Fotó: Flollósi Zsolt 

színház történetében. Suppé művének saját hasz-
nálatú műfaji megjelölése: „nagyon nagy operett". 
Az európai nagy operaházak nem félnek ilyen típu-
sú darabokat sem műsorra tűzni, és vígoperai beso-
rolással rendszeresen játszani. Menzel Róbert ter-
vezi a produkció díszletét, a karmesteri pálca pedig 
a fiatal Filló István kezében lesz, aki jól ismeri az 
operett műfaját, és alápcs zenei felkészültséggel is 
rendelkezik. Kesselyák szerint Suppé zenéje szipor-
kázóan szellemes, dallamos, első perctől az utolsó-
ig élvezhető. Nyolcvanfős kórussal, nagyzenekar-
ral, operai igénnyel kiállított, látványos, nagysza-
bású produkcióval készülnek, ami semmiben sem 
hasonlít majd az elmúlt évek hakniszerű operettje-
ihez. 
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A Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztje ki tüntetést 
vette át Mádl Ferenc köztár-
sasági elnöktől Dervarics Attila, 
a Démász Rt. igazgatóságának 
elnöke. 

Dervarics Attilának, a Démász 
Rt. igazgatósága elnökének egy, a 
fogyasztók által is kiemelten el-
ismert, gazdaságilag hatékony, 
ügyfélcentrikus cég élén végzett 
kiemelkedő tevékenysége elis-
meréseként nyújtotta át Mádl 
Ferenc tegnap a Parlamentben a 
Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést. Der-
varics Attila a Budapesti Műsza-
ki Egyetem villamosmérnöki ka-
rának erősáramú szakán szerzett 

villamosmérnöki oklevelet, 
majd Szegeden, a Démásznál he-
lyezkedett el. Ez volt első és 
egyetlen munkahelye: 1984-91 
között az alállomás tervezési 
és kivitelezési osztályvezetője, 
1990-92 között vezérigazga-
tó-helyettes, majd 1992-től idén 
januárig vezérigazgató. A válto-
zás nem érintette igazgatósági el-
nöki funkcióját, a posztot 2003 
óta tölti be. 

Dervarics Attila köztisztelet-
ben álló személyiség Szegeden, 
jelenleg a tudományegyetem tár-
sadalmi tanácsának, a Villamos-
ipari Társaságok Munkáltatói 
Szövetségének és az ország leg-
nagyobb vízi klubjának, a Dé-
mász-Szegedi VE-nek is elnöke. Derva r i c s At t i la Fotó: Frank Yvette 

Házhoz visszük a házhoz valót! 
Várunk minden építkezőt és azokat, 
akik még csak tervezgetik az építkezést: 
- akciókkal, kedvezményekkel 
- szaktanácsadással közvetlenül 

a gyártóktól és forgalmazóktól 
- családi programokkal 
- nyereményjátékkal. 

Fődíj: Volkswagen Caddy Kombi családi autó 

a Porsche M 5 támogatásával 
Sorsolás: 2005. május 18-én 

a Wienerberger Székházban (Budapest XI., Bártfei u. 34.), közjegyző jelenlétében. 

Családi nyílt napok az alábbi helyszíneken: 
Alu: Csekényi Építőanyag Kereskedés « Cegléd: Bau-Trans £000 Kft. • Ceoma: BNF Kft. • Ugar: 
Tranát-Tüzép Kft. • Cyongye*: LasancaBau Kft. • Oyiir Nagy Építőanyag Kft. • HMmééővásArtiefy: 
BodragWau Kft. • J á szbe rény Barakk Kft. • Kecskémét, Akker-Ptus Kft. • k W « Németh Kft. • 
Mlnknto Házmester Optima • Pépe Horváth Tüzép Kft. • P é t Léta+er Kft., Modul-Ruppert Kft., 
Téglacentrum Kft. • Vörös Kft • Budai Kft • Benet Kft. • Déléptek 
Házépítők Boltja Kft., ModutBau Kft. • Szebe»lohérvár Braun Kft. • Szombulbeiy Porocenter Kft. 
• Tatabánya: Dominó Kft. • Veszprém: Triász Kft. • ZaleegeréJég: Építőanyag Szak telep Kft. 

A Wienerberger idén 
15 éves, egész évben 
születésnapi akciósorozattal vár juk!** 

http://www.anagykonyv.hu

