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József Attila verseit mondták az egyetem aulájában ^ 

Az Ars poeticától az Odáig 

Antal Anikó a Gyermekké tettél című verssel lett különdíjas Fotó: Miskolczi Róbert 

József Attila születésének századik évfordulójára 
emlékezve a Szegedi Tudományegyetem Kultu-
rális Irodája szavalóversenyt rendezett szomba-
ton a Dugonics téri aulában. Közel negyven 
egyetemi hallgató, dolgozó és szegedi polgár 
mondta a költő verseit. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

józsef Attila költészete ma is a legnépszerűbbek kö-
zé tartozik - bizonyította ezt az egyetem kulturális 
irodája által hirdetett városi szavalóverseny is, 
amelyen szombaton közel negyvenen vettek részt, 
és a kevésbé ismertektől a legnagyobbakig sok vers 
elhangzott. 

- Kicsi gyermekkoromtól kezdve nagyon szere-
tek verset mondani, sőt írni is. Meg is jelent már 
egy kis kötetem. József Attila a legkedvesebb köl-
tőim közé tartozik. Olvastam a felhívást a Dél-
magyarországban a szavalóversenyre, és úgy 
éreztem, nekem is részt kell rajta vennem -
mondta Gimesiné dr. Dudás Irén, aki egykor a 
SZOTE Rektori Hivatalának főelőadójaként dol-
gozott, és most nyugdíjasként szállt versenybe. -
A fiatalok általában lendületesebb, jobban hang-
súlyozható verseket választottak, én azért mond-
tam az Indiában, hol éjjel a vadak... kezdetű köl-

A GYŐZTESEK 
| H Az egyetemi hallgatók kategóriájának győztesei: Bondár 

Katinka (I. díj), Börcsök Rita (II. díj) és Zseni Zsuzsa 
(lll.díj). Különdíjat kapott: Horváth Viktória, Szabó Irén 
és Ritter László. Egyetemi dolgozók és szegediek szere-
peltek a másik kategóriában - itt a Balog József újságíró, 
előadóművész által vezetett zsűri nem adott ki első díjat. 
A megosztott második dijat dr. Ágoston Zsuzsanna és Né-
meth János kapta, Gimesiné dr. Dudás Iréné lett a har-
madik díj. Különdíjat kapott: dr. Antal Anikó és Polyákné 
Márta Krisztina, könyvjutalomban részesült Pécsi Éva. 

teményt, mert kicsit meseszerű, és a korom mi-
att közel áll hozzám. Unokám, Gimesi Dóra a 
Színművészeti Egyetem másodéves dramaturg 
szakos hallgatója, ő is viszi tovább az irodalom 
szeretetét. 

A szegediek között indult egy kétméteres fiatal-
ember, Siklósi Gergely, aki a történelmi Magyaror-
szág körvonalaival díszített nemzeti lobogóval ér-
kezett a versenyre, és azzal kezdte szavalatát, hogy 
elmondta: József Attila a trianoni békediktátum 
után írta az általa választott Nem, nem, soha című 
versét, ami nyolc évtizeden át kimaradt a költő kö-
teteiből. 

- Nagyon fontos az életemben a vers, már álta-
lános iskolás korom óta szavalok - mesélte dr. 
Ágoston Zsuzsanna, az ú j klinika anesztezioló-
gus szakorvosa. - József Attila verseit ezerszer ol-
vastam, egy idő után azt vettem észre, már kívül-
ről tudom őket. Mindig voltak olyan élethelyze-
tek, amikor eszembe jutott egy-egy sora, és vi-
gasztalást jelentett, hogy ő is hasonlóképpen ér-
zett, mint én. Úgy gondoltam, születésének cen-
tenáriumáról úgy tudok megemlékezni a legmél-
tóbban, ha elindulok a szavalóversenyen. Mindig 
nevetnek a munkatársaim, amikor váratlan hely-
zetekben egy-egy versidézettel állok elő. Ma már 
az internet sokat segít, mert nem kell megvásá-
rolni a köteteket. Gimnazistaként az Óda meg-
határozó szerelmi költemény volt számomra. Ez 
egy olyan vers, amiben valamennyi korosztály 
megtalálhatja a maga életérzését. Már abban a 
korban vagyok, amikor az utolsó két sor jellemző 
leginkább rám. Mára elég éretté váltam hozzá, el-
ső sorától az utolsóig az enyém. 

Véget ért a néptáncfesztivál 

Venetianer Pál: Az én Nagy Könyvem 

Az igaz, nemes 
tudománynak 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtú-
rában ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletem-
berek, sportolók és újságírók vallanak leg-
kedvesebb könyvükről. Venetianer Pál aka-
démikus, biokémikus, a Szegedi Biológiai 
Központ kutatója Karinthy Frigyes Utazás a 
koponyám körül című regényéről beszél. 

„Kedves szerzőm, Karinthy Frigyes nem elsősorban regényíró, és 
számomra a legfontosabb műve, az Utazás a koponyám körül is 
inkább önéletrajz vagy dokumentumregény. Ennek ellenére ka-
masz koromban először - és azóta még sokszor - olyan izgalom-
mal és olyan totális belefeledkezéssel olvastam, mint egy jó kri-
mit. 

Erre a hatásra nyilván az író is törekedett, hiszen olyan fejezet-
címeket adott, mint 'Vércseppek a szemfenéken', Vissza a tett 
színhelyére', 'Az ítélet kihirdettetik'. 

A voltaképpen hétköznapi történetet - egy halálos betegség ki-
alakulását és az életmentő műtétet - olyan feledhetetlen drámai 
jelentekkel tette az olvasó számára átélhetővé, mint az a fejezet, 

amelyben egy szép, és 'a helyzet-
hez illő' Thomas Mann-szöveg 
felolvasásával tudatja környeze-
tével, hogy a várakozás ellenére 
mégsem vakult meg. De megren-
dítő a műtét leirása is; csodálatos 
portrékat rajzol a mellékszerep-
lőkről, orvosairól, kollégáiról; 
megelevenedik a kor, és jelképes 
tartalmakat nyernek álmai, láto-
másai. 

Különösen kedvessé teszi a re-
gényt számomra a mottó: 'Aján-
lom könyvemet a nemes, igazi 
tudománynak, mely soha nem 
volt olyan türelmetlen a baboná-
val, mint vele szemben a babo-

Hét vezér viadal a délkeleti gyepűn 

íj és íjász harmóniája 

Meghúzom, megfeszítem, elengedem. A Hét vezér viadalon 
180-an tet ték ezt Ópusztaszeren Fotó: Karnok Csaba 

NAPPALI VIRRASZTÁS 
Színészek, versmondók, énekesek, zenészek, köl-
tők, írók, közéleti emberek, diákok emlékeztek 
„nappali virrasztással" József Attilára költeményei-
nek felolvasásával vasárnap Budapesten, a Fiumei 
úti temetőben. A poéta születésének századik év-
fordulója alkalmából rendezett „zarándoklatot" a 
József család sírjánál Göncz Árpád iró, volt köztár-
sasági elnök nyitotta meg, a Karóval jöttél című 
költeményt olvasta fel. A sírkertben felállított pódi-
umszínpadon József Attila kortársa, a 96 éves Fejtő 
Ferenc az Ars poetica című költeményt, Jancsó 
Miklós filmrendező A tőkések hasznáról cimű ver-
set olvasta fel. A Ferencvárosi Művelődési Köz-
pontban vasárnap este kezdődött egész éjszakás 
program Virrasztás József Attiláért címmel. 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Az algyői könyvtárban 
ma fél 10-kor „A mindenséggel 
mérd magad" címmel József 
Attila-kiállítás nyílik a költő 
születésének 100. évfordulója 
alkalmából; 10 órától pedig a 
„Világokat igazgatok...", avagy 
József Attila élete című 
gyermekfoglalkozásra várják a 
gyerekeket. 
- Május 29-én a II. Algyői 
Repülős Emléknaphoz 
kapcsolódó rendezvényen 
szakavatott zsűri kóstolgathatja 
az algyői pálinkaízeket. Két 
kategóriában lehet nevezni: 
tiszta párlat, illetve vegyes 
törkölypálinka. Információ a 
faluházban, vagy a 
62/517-173-as telefonszámon. 

DESZK. A község 
önkormányzatának 
képviselő-testülete ma este 6 
órától közmeghallgatást tart a 
faluházban. Simicz József 
polgármester tájékoztatást ad a 
képviselő-testület tavalyi 
munkájáról és a 2005. évi 
költségvetési rendeletről. 
- A könyvtárban ma 7 órától a 
Kávéházi Esték programban 
diavetítéssel színesített 
élménybeszámolót tart Bardócz 
Attila Gyalogos expedíció 
Izlandon címmel. A belépés 
ingyenes. 

FORRÁSKÚT. A művelődési 
házban a nyugdíjasklub este 6 
órától várja tagjait beszélgetni, 
kártyázni. Este 7 órától az 
Őszirózsa Népdalkör tartja 
próbáját Pálnik András 
művészeti vezető irányításával. 

KÜBEKHÁZA. A község 
belterületén, az elektromos 
légvezetékek környékén 
fanyesést végeznek. A 
polgármesteri hivatal a 
temetőben is megkezdte a 
tavaszi munkákat: 
gyomtalanítanak, fanyesést 
végeznek, felmérik a tél okozta 
károkat, és a temetőkatasztert is 
felülvizsgálják. 

RÚZSA. Hetedik a lkalommai 
rendezik meg a rúzsai 
falunapot és halászléfőző 
versenyt má jus 1 -jén a 
sportpályán. A versenyre 
április 28-áig 10 fős csapatok 
nevezhetnek a művelődési 
házban, illetve a verseny 
napján a helyszinen. Nevezési 
díj: csapatonként 3500 forint. 
Minden csapat a helyszínen 
kap a Szegedfish Kft. által 
biztosított élő halból 5 
kilogrammot, továbbá 
bográcsot állvánnyal, tűzifát , 
asztalt és 2 padot. Május 1 -jén 
reggel 8 órakor kapják meg a 
nevezők a friss, élő halakat, 
amelyeket az 5 fős szegcdi 
zsűri szemlélődése közepette 
kell pucolni, bontani , filézni, 
előkészíteni és elkészíteni. A 
versenyben a zsűri csak 
halászlét bírál el, és csak a 
szervezők által kiadott halból 
készült ételt minősít i . A zsűri 

- melynek elnöke Frank 
Sándor mesterszakács - az 
egész főzési folyamatot 
figyelemmel kíséri. Az 
eredményhirdetést 14 órakor 
tar t ják a helyszínen, ahol I., 
II., III. kategóriába sorolják a 
versenyzőket. Különdíjakat is 
kiosztanak a következő 
kategóriákban: A legifjabb 
szakács, A legidősebb szakács, 
A legcsinosabb tüsténkedő. 

TISZASZIGET Mától péntekig 
egészséghetet tartanak 
Tiszaszigeten. Szerda kivételével 
mindennap vérvételt és 
vastagbélrákszűrést végeznek a 
háziorvosi rendelőben reggel 7 és 
9 óra között. Hétfőn reggel 
nyolctól ultrahangvizsgálatra 
várják a falubelieket, az előzetes 
jelentkezések miatt most már 
nincs hely, de májusban újra 
lehetővé teszik a vizsgálatot. 
Délután két órától 
nőgyógyászati vizsgálatra, 
méhnyakrákszűrésre várják a 
tiszaszigeti lányokat és 
asszonyokat. 

Gálaműsorral búcsúztak Sze-
gedtől a XV. Országos Gyermek-
és Ifjúsági Néptáncfesztivál 
együttesei. Vasárnap zsúfolásig 
megtelt a Szegedi Nemzet i 
Színház nézőtere, a színpadon 
több százan ropták. 

Csapatokban jöttek-mentek a 
táncosok és a zenészek a nép-
táncfesztivál zárónapján, vasár-
nap a szegedi színház művészbe-

járójánál. A fellépésre várók az 
utcán izgultak. 

- A moldvai Klézséről hoztunk 
táncokat, 6-10 éve dolgozunk 
együtt - magyarázta Sinkó Márti, 
a csongrádi Alföld Táncegyüttes 
ifjúsági csoportjából. - A ruhánk 
is eredeti moldvai. 

- A csoport a moldvai és a 
szászcsávási táncot, zenét szereti 
a legjobban - tette hozzá Hajdú 
Dalma. 

Erre a fesztiválra a 11-17 év 
közötti csongrádi lányok heti 3-4 
alkalommal próbáltak. 

- Énekeljük a Gergelyest! - ki-
áltották többen, majd körbeáll-
tak az utcán, s a szemerkélő eső-
ben felhangzott a moldvai dal: 
„Mikor kicsi leány vótam, Mikor 
kicsi leány vótam, édes Gerge-
lem, kedves Gergelem..." 

A színházzal átellenben, a Bar-
t ó k Béla Műve lődés i Közpon t elő-
csarnokában épp a kalocsai Liszt 
Ferenc A l a p f o k ú M ű v é s z e t i Iskola 
Palánta csoportja készülődött. 

- Két éve járok táncolni - mond-
ta az 5 éves Keve Nóri. - Ezt a ru-
hámat nagyon szeretem, a kötő és 
a szoknya alatt három réteg alsó-
szoknya van - mutatta a kislány. 
Társa, a 8 éves Ramsics Fanni el-
árulta: nagyon izgul, de szeret tán-
colni, így nagy baj nem lehet. A 
csoport kalocsai népviseletbe öltö-
zött vezetője, Perityné Farkas Éva 
elmondta, a gyerekek kétéves ko-
ruk óta táncolnak, a fesztiválra 
Kalocsa környéki népi játékokat 
hoztak. A zsűri egyébként elége-
dett a csoport teljesítményével, 
Perityné pedig a szervezéssel. 

NY. É. 

A szeri réten 180 íjász te t te 
próbára magát szombaton. Az 
íjfeszítő és nyílröptető viadalra 
az ország minden szegletéből 
érkeztek versenyzők. A kötele-
zően korhű viselet miat t a hon-
foglalás kori időkben éreztük 
magunkat. 

- Ez egy kicsit rövidre sikeredett, 
próbáld magasabban ellőni - ta-
nácsolta a 12 éves Alexnak édes-
apja, Varga Károly. A békési csa-
lád korhű öltözetben érkezett a 
versenyre, amelyre - Alex és az 
apa mellett - a 10 éves Eszter is 
benevezett. Édesanyjuk távo-
labbról figyelte őket. 

- Az íjászatot Alex hozta a csa-
ládba - mesélte Varga Károlyné -, 
hétévesen kezdte. Azóta mind-
annyian megszerettük ezt a spor-
tot. A versenyekre együtt járunk. 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
téneti Emlékparkba szombaton 
nemcsak a régióból, hanem az 
ország minden szegletéből érkez-
tek versenyzők. Nem sokkal tíz 
óra után 180 íjász sorakozott fel 
egymás mellett. Az ősök tisztele-
tére az ég felé lőtték nyilaikat -
ezzel elkezdődött a délkeleti gye-
pű tagtoborzó és válogató verse-
nye. 

- Három vesszőt lövünk ki egy 
lövésállásból. Most erős szél fúj, 
ráadásul lökésszerűen, ezért a 
célra kicsit rá kell tartani, s na-

gyon ügyesnek kell lenni, hogy a 
megfelelő pillanatban engedjük 
el a nyilat - magyarázta Nyéki 
Zsolt, a Kelet-Magyarország na-
pilap munkatársa. Az első íját 3 
és fél éve vette, azóta többé-ke-
vésbé minden versenyen megfor-
dul. 

A pécsi egyesület november-
ben alakult. Stángli Sándor 
„örömíjásznak" aposztrofálta 
magát, miközben versenytársait 
figyelte. Csapattársa, Arnoldné 
Gyórfi Kornélia azt mondta: a jó 
íjász ismérve, hogy harmóniá-
ban van az íjával. Nagyon fontos 
a célra való összpontosítás, a tel-
jes testi és lelki nyugalom. Sze-
rinte az íjászat és az élet mottója 
ugyanaz lehetne: meghúzom, 
megfeszítem, és elengedem. 

NYEMCSOK ÉVA 

Ml MENNYI? 
g A jobb fajta íjakat 25-30 ezer fo-

rintért lehet megvásárolni. A gye-
rekeknek évente-kétévente kell 
újat venni: ahogy erősödnek, „ki-
növik". Egy valódi bőrtegez ára 
6-7 ezer forintnál kezdődik. A nyi-
lakat - 700 forintért már jó minő-
ségű kapható - borovi fenyőből és 
cédrusból készitik, pulyka- és li-
batollal látják el. Szerencsés 
íjásznak mondhatja magát az, aki 
a réten elhullatott sastollat talál, s 
azt teszi a nyilára. 

A fesztivál résztvevői szombaton menet táncban vonultak végig a 
szegedi Belváros utcáin Fotó: Karnok Csaba 


