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Jancsó Miklós filmrendező adta át az országos döntő díjait Szegeden 

Szórakoztassanak a fiatal tehetségek 
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Teleperc díjcsomag 
A számlázás perc alapon történik helyi, helyközi /., 
helyközi II., távolsági, mobil- és nemzetközi hívások 
esetén. A szerződéses feltételekkel kapcsolatban 
és további információért hívja az 1212-t. 
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Holnap a Délmagyarországban és a Délvilágban 

Indul a Lakásépítész 
magazin 
Ahogy a Délmagyarország és a Délvilág időről időre megújul, 
fejlődik, változnak kiadónk kereskedelmi kiadványai is. Most a 
korábban évente egyszer-kétszer megjelenő Lakás-építészet kü-
lönszám lépett egy hétmcrföldeset: holnaptól ú j névvel, ú j formával 
és tartalommal, igazi magazinként havonta jelenik meg a La-
kásépítész, az építkezőket, felújítókat, átalakítókat praktikus ta-
nácsokkal, hasznos információkkal és érdekes olvasnivalókkal 
segítő kiadvány. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Győző Molnár István, a napilapok 
hirdetési vezetője jelentős áttörés-
nek és mérföldkőnek nevezi a La-
kásépítész magazin megjelenését, 
hiszen egy rendkívül igényes peri-
odika született a kereskedelmi ki-
adványok piacán. A lapnak állan-
dó rovatai, tematikus oldalai van-
nak, mint például az Ingatlanpiaci 
helyzetképek, a Régen és most, 
vagy éppen a Jogász válaszol. A 
cégregiszter megbízható építő-
anyag-kereskedőt, kivitelezőt, 
szolgáltatót segít keresni a fészek-
rakó, -szépítő olvasóknak. A lap-
számok témaválasztásukban hó-
napról hónapra igyekszenek kö-
vetni az építkezéssel, felújítással, 
átalakítással, kertépítéssel kap-
csolatos aktuális teendőket ta-
vasztól őszig. Kezdve az alapozás-
tól, az építésen, a szakipari mun-
kákon át a lakberendezésig, a be-

költözésig; valószínű, hogy a tél a 
tervezgetés és a belső szépítgetés 
időszaka lesz. 

A magazin természetesen fi-
gyel a szakirányú kiállításokra is, 
a mostani szám a budapesti 
Construmának szentel külön fe-
jezetet. A kiadvány összeállításá-
ban jeles szakemberek segítik a 
szerkesztők munkáját. A Lakás-
építészt megkapják a Csongrád 
Megyei Építészkamara tagjai is. 

Nem is a Délmagyarország Ki-
adóé lenne a Lakásépítész maga-
zin, ha nem lehetne játszani, 
nyerni is vele. Nemcsak havonta 
lesz ajándéksorsolásodé 2005 fő-
nyereményeként egy egymillió 
forintos álomkonyhát is kisor-
solnak! 

A Délmagyarország és a Délvi-
lág holnap megjelenő valameny-
nyi példányában megtalálható 
lesz a 32 oldallal debütáló Lakás-
építész magazin. 

Ú j magazinunk címlapja 

Szombaton Jancsó Miklós filmrendező és 
Droppa Judit, a Magyar Iparművészeti 
Egyetem rektora adta át a konzervatórium 
dísztermében a második Országos Művé-
szeti Diákköri Konferencia díjait . Ezzel 
zárult a fiatal énekesek, zenészek és vi-
zuális művészek versenyének háromnapos 
szegedi döntője. 

- Ennél szebb nincsen. Mindenképpen jön-
nöm kellett - válaszolta lapunknak Szegeden 
a Kossuth-díjas filmrendező arra a kérdésre, 
miért érezte fontosnak, hogy a művészeti 
szakos hallgatók országos megmérettetésé-
nek fóvédnöki tisztét betöltse. Meglepetésre 
a szombati díjkiosztó gála köszöntőjében 
Jancsó Miklós amerikai politikai szakértők 
egy San Franciscó-i konferencián folytatott 
vitáját idézte. Henry Kissinger és Zbigniew 
Brzezinsky évekkel ezelőtt a világ túlnépese-

désére hívta fel a figyelmet. Elemzőként rá-
mutattak, hogy a Föld lakóinak nyolcvan 
százaléka ingyenélő. Vagyis a népesség mara-
dék egyötöde teremti elő a feltételeket ahhoz, 
hogy a többség ne éhezzen, ne szomjazzon és 
ne fázzon. 

- A két neves politikus ugyanakkor arra is 
figyelmeztetett, hogy a szegények nehezen 
tűrnek. Hiszen lelki bajokkal mindnyájan 
küzdünk, és a nélkülözés hamar erőszakot 
szül - folytatta beszédét a rendező. „Ezért 
fontos, hogy szórakoztassunk, és általunk 
mindazok, akik nem érhetik el, amit szeret-
nének, szeressék meg azt, amit elérhetnek". 

E köszöntő és gratuláló szavak mellett adta 
át Jancsó Miklós és Droppa Judit, a Magyar 
Iparművészeti Egyetem rektora a jutalmakat 
az előadóművész, művészetelméleti és vi-
zuális művészeti kategóriában elért eredmé-
nyekért. Felsorolásuk alapján a határon túli 

akadémiák diákjai eredményesen versenyez-
tek a hazai egyetemek és főiskolák hallgatói-
val e rangos rendezvényen. 

- Hálátlan feladatnak éreztem a festmé-
nyemet értelmezni, ezért nem adtam címet a 
tapétás falat ablakkal és csillárral ábrázoló 
képnek - magyarázta Vágó Szabolcs, az egri 
tanárképző főiskola végzőse. A látvány és a 
szó azonban, úgy tűnik, elérte hatását, mert 
a fiatal festő második helyen végzett az or-
szágos döntőben. Ugyancsak második díjat 
vehetett át a konzervatórium dísztermében 
egy nem művészeti karon tanuló diák. 

- Fotó kategóriában indultam. Az ELTE ta-
nítóképzőjének német nemzetiségi és vizuá-
lis képzésén veszek részt - mutatkozott be 
Kovács Viola. - Elsősorban hangulatokat rög-
zítek. Az oktatást és a látni tanítást szeret-
ném ötvözni a jövőben munkám során. Jancsó Miklós: Szórakoztassuk azokat, akik nem érhetik el, amit 
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