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Szeged és Hódmezővásárhely művészeti értékei Budapesten 

A Nemzetiben a megye 

Olasz Sándornak Almási István adta át a Pro Arte Hungarica-díjat, mellettük Jordán lámás, Frank 
József és Botka László a Nemzeti színpadán DM/DV-fotó 

Csongrád megye volt a Nemzeti Színház vendége az elmúlt hét 
végén: a Megyejárás programjában színházi előadásokkal, iro-
dalmi, zenei és képzőművészeti rendezvényekkel mutatkozott be 
Szeged és Hódmezővásárhely Budapesten. 

Pál József: Az én Nagy Könyvem 

Ég és föld 
együttműködéséből 
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. Pál József, az SZTE 
Olasz Nyelvi és Irodalmi tanszék vezetője 
Dante Isteni színjátékáról beszél. 

„Miért mondta Babits Mihály, hogy Dante a világirodalom leg-
nagyobb költője, s miért 'nagy könyv' a Színjáték? Ha kellően 
nyitottak vagyunk, a tőlünk távol eső korok műalkotásai ép-
pen olyan lenyűgöző hatást gyakorolhatnak ránk, mint a jelen-
koriak, bár nagyobb fáradság árán, hiszen az utóbbiak közelebb 
állnak gondolkodásmódunkhoz, s ismert módon szólnak hoz-
zánk. A legutóbb a középkori művészetfelfogás képviselt vala-
mi lényegesen mást, mint az evilági értékek szerint szervező-
dő, racionális és tudományos korunkban létrejött alkotások. 

Dante számára a költői kifejezés szakrális jelleget öltött: művét 
többször is ég és föld együttműködéséből létrejövő 'szent költe-
ménynek' nevezte. Benne a szerző nem a túlvilágról beszélt, ha-
nem olvasóinak jelenvalóvá tette a túlvilágot, amelyben elhelyez-

te kortársait is. Az amott túllévő 
lényegi világ a leírásban és a le-
írás által kel életre. A létre kelés-
nek nem kísérője, hanem alkotó-
eleme, szereplője a nyelv (mint a 
keresztelés, a feloldozás, vagy az 
oldás és a kötés vallási-nyelvi 
formulái). A kimondás radikáli-
san új egzisztenciális helyzetet 
jelent. A mű igazi célja, hogy úgy 
vonjon be az általa teremtett vi-
lágba, hogy közben (miként Ril-
ke szólít fel az Archaikus Apol-
ló-torzóban): Változtasd meg él-
ted!" 
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Az Egri csillagok, A Pál utcai fiúk és A gyűrűk ura vezet 

Többen szavaztunk, 
mint Angliában 

K Ö R K É P 

ALGYÓ. Az általános iskolában 
ma kezdődik, és péntekig tart a 
felső tagozatos nyílt napok 
programsorozata. 
- Tehetségkutatót hirdet az algyői 
faluház 10-26 éves fiataloknak. 
Zenei, irodalmi, képző-, illetve 
népművészeti alkotással, 
műsorszámokkal lehet nevezni. 
Mindhárom kategóriában 
szakavatott zsűri tart 
előválogatást május 9-én, hétfőn 
délután 5 órától a faluházban az 
Európa-nap alkalmából. Az 
Algyői Tehetséges Ifjak Estjét, 
gálaműsorát május 13-án, 
pénteken este 6 órától tartják a 
faluház színháztermében. 
Jelentkezni május 2-áig lehet 
személyesen Lele Istvánnénál. 

BAKS. Az I. baksi bográcsos 
főzőfesztivált május 1 -jén, a 
majálison rendezi meg a Baksi 
Kulturális Egyesület. A fél 10-kor 
kezdődő főzőversenyre nevezési díj 
nincs, a versenyre április 27-éig 
lehet jelentkezni a falullázban 
Fátyolné Ménesi Ildikónál, a Nóri 
Vegyeskereskedésben Szemerédi 
Istvánnénál, vagy a Misztik 
Nyomdában Búza Zsoltnál. 
Tfelefonon érdeklődni: a 
62/269-220; 06/20-571-3391 
telefonszámon lehet. A felnőtt 
férfi labdarúgó-bajnokságra 8 fős 
csapatokkal lehet nevezni 
Somogyi Andrásnál, szintén 
április 27-éig. 

DESZK. Fennállásának 10. 
évfordulóját ünnepli a deszki 
nyugdíjasklub. Ma délután 5 
órakor kezdődik a jubileumi 
ünnepség a Szép Ilonka csárdában. 

MÓRAHALOM. A 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal, a vidék tárgyi és szellemi 
örökségének megőrzése 
érdekében pályázatot írt ki. Ezen a 
mórahalmi önkormányzat 
sikercsen szerepelt, ennek 
köszönhetően a Szent László park 
teljes rekonstrukcióját hajthatják 
végre a város központjában. A 
teljes kertészeti megújulás mellet 
automata öntözőberendezést 
telepítenek, és felújítják a parkban 
található emlékműveket is, az 
1848-as, az I. világháborús és az 
56-os szobrokat. A rekonstrukció 
teljes költsége megközelíti az 58 
millió forintot, ápribs végére 
befejezik a munkákat. 

RÖSZKE. Ma 8 és 12 óra között 
a művelődési házban ruha- és 
aprócikkvásár lesz. 

RÚZSA. Az óvodásokat a 
2005/2006-os tanévre május 
2-ától május 10-éig naponta 
reggel 8 és délután 4 óra között 
lehet beíratni az óvodában. A 
beíratáshoz szükséges a szülő 
személyi igazolványa, és a 
gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, valamint a személyi 
lapja. 

SZEGED. Az ifjúsági házban 
április 30-áig tekinthető meg 
Baktay Patrícia iparművész 
kiállítása. 
- Ami nyereség és ami deficit: 
kalandozás a tehetségfejlesztés, 
a kulturális evolúció kérdései 
mentén Buda Béla 
Pszichoterápia című kötete 
alapján. Ezzel a címmel 
hangzanak el előadások ma 14 
órától a szegedi egyetem 
tanárképző főiskolai kar 
rajz-művészettörténeti 
tanszékén (Brüsszeli körút 37.). 

ZÁKÁNYSZÉK. Május elején 
megkezdődik a 
kábeltévé-hálózat kiépítése és 
önálló fejállomás telepítése 
Zákányszéken. A hálózat 
döntően a Démász oszlopsorra 
épül, az első fázisban ezt erősítik 
meg. Június közepétől pedig a 
lakásokba kötik be a 
csatlakozást. A bekötés díja 15 
ezer forint 1 vételi pont 
kiépítésével. Az 5 csatornát 
magába foglaló kedvezményes 
csomag havi díja 690 forint, a 18 
csatornás műsorcsomagé 2070, 
a 29 csatornás bővített csomag 
ára havi 2645 forint. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Nemzeti Színház melletti Zik-
kuratban pénteken délután a Vá-
sárhelyi Iskola festőinek nyílt ki-
állítása, majd a teátrum emeleti 
előcsarnokában Jordán Tamás 
főigazgató köszöntötte Csongrád 
megye küldöttségét. A színház 
tereit, falait teljesen megtöltöt-
ték a szegedi művészek alkotá-
sai. A mindkét Nemzetinek örö-
kös tagja volt Varga Mátyás Kos-
suth-díjas díszlettervező, akinek 
legszebb terveit állították ki. 
Kass János grafikái, Vinkler Lász-
ló festményei, Papp Janó jelme-
zekbe öltöztetett babái, Varsányi 
Anna és Macskássy Izolda képei, 
Pacsika Emília textilképei, Plohn 
József 1848-as honvédfotói, vala-
mint a Szegedi halhatatlanok cí-
mű kiállítás várta a Nemzeti 
Színház előterében a közönséget, 
ahol a város üdvözletét Botka 
László polgármester tolmácsol-
ta. 

- A szívem csücske ez a ren-
dezvénysorozat, számtalan bará-
tot, jó ismerőst szereztem általa 
- nyilatkozta lapunknak a Me-
gyejárás ötletgazdája, Jordán Ta-
más. - Az átlag budapesti néző 
kevésbé érdeklődik, de azok az 
előadások, melyek felkeltik a 

ELISMERÉS 
A TISZATÁJNAK 

m A Nemzeti Színház által alapí-
tott Pro Arte Hungarica-díjat 
- Lugossy Mária szobrász-
művész kisplasztikáját és az 
Orosz István grafikusművész 
által tervezett díszoklevelet -
mindig a Megyejárás prog-
ramsorozat keretében adják 
át az adott térség egy jeles 
művészének, alkotóközössé-
gének vagy művészeti intéz-
ményének. Csongrád megyé-
ből az ország legnagyobb 
múltú irodalmi folyóiratának, 
a Tiszatájnak ítélték a díjat, 
amit Olasz Sándor, a lap fő-
szerkesztője a péntek esti elő-
adás előtt vett át a Nemzeti 
Színház színpadán Almási 
Istvántól, Hódmezővásárhely 
alpolgármesterétől. 

szakma figyelmét, telt házzal 
mennek. 

- Úgy érzem, a férjemen ke-
resztül én is Szegedhez tarto-
zom, ezért örömmel fogadtam el 
a meghívást. Nagyon szép volt A 
végzet hatalma előadása, most 
pedig nagy várakozással tekintek 

A csend bemutatása elé. A kiállí-
tások jelzik: a város mindent 
megtesz azért, hogy a régiekre is 
emlékezzen - mondta a pénteki 
megnyitó után az egyik vendég, 
Simándy József özvegye, Jutka 
asszony. A közönség soraiban 
sok olyan Budapesten élő mű-
vészt lehetett felfedezni, aki Sze-
geden is megfordul, köztük Mi-
sura Zsuzsát, Temesi Máriát, Ké-
széi Borit, Timothy Bentch-t. 

Huszár Lajos nagy izgalommal 
várta operájának bemutatkozá-
sát, de sajnos a színház csak félig 
telt meg, ezért a balkont már ki 
sem nyitották. A Nemzeti szín-
padán Frank József, a Csongrád 
Megyei Közgyűlés elnöke mon-
dott ünnepi köszöntőt, majd 
Kardos Gábor vezényletével 
csendült fel A csend. Közben a 
stúdiószínpadon a Teljes napfo-
gyatkozást, szombaton pedig az 
Éjjeli menedékhelyet és A nap 
huszonötödik óráját játszotta a 
szegedi társulat. 

- A budapesti kollégák szerint a 
megyék közül az egyik legsikere-
sebb volt a mi bemutatkozásunk, 
ami annak köszönhető, hogy 
meggyőző programcsomagot állí-
tottunk össze - értékelte a Kövér 
Béla Bábszínház előadásával teg-
nap délben záruló programsoro-
zatot Székhelyi József színidirek-
tor. A szegedi kiállítások még ma-
radtak: május 8-áig az előadások 
előtt és a szünetekben tekinthe-
tők meg a Nemzetiben. 

Mórától az Aranykoporsó és a 
Kincskereső kisködmön is to-
vábbjutott, mikor szombaton a 
magyar olvasók száz legkedve-
sebb könyvének kiválasztásával 
lezárult a Magyar Ttelevízió ol-
vasásnépszerűsítő akciójának 
első fordulója. A Nagy Könyv 
című játék folytatódik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Két általános iskolai kötelező ol-
vasmány, Gárdonyi Géza Egri 
csillagok, és Molnár Ferenc A Pál 
utcai fiúk című regénye vezeti 
Magyarországon a legkedvesebb 
könyvek 100-as toplistáját. Az 
angliai győztes, J. R. R. Tolkien A 
gyűrűk ura című regénye nálunk 
egyelőre a harmadik. A kilenc hó-
napon át tartó játék, A Nagy 
Könyv első fordulójában a 
topl50-et - 75 világirodalmi és 
75 magyar alkotás listáját - pén-
teken este hozták nyilvánosságra, 
közülük a szombati élő televíziós 
adásban a telefonon és SMS-ben 
leadott szavazatok alapján 50-50 

jutott tovább. A magyar játék 
megelőzte a BBC mintául szolgá-
ló The Big Read programját: ná-
lunk csaknem 400 ezren szavaz-
tak az első fordulóban, jóval töb-
ben, mint a 60 milliós Nagy-Bri-
tanniában. Regények csatája cím-
mel május 3-án új sorozat kezdő-
dik a játék keretében: a hetente 
kétszer, kedden és csütörtökön je-
lentkező félórás műsorban az 
„irodalmi bíróságok" elé egy-egy 
kiválasztott regény kerül. 

Számos író több könyvével is 
szerepel a listán, például a térsé-
günket is képviselő Móra Ferenc-
től az Aranykoporsó és a Kincs-
kereső kisködmön is továbbju-
tott. A kortárs magyarok közül 
Szabó Magda a legnépszerűbb: 
négy regénye is toplistás. Június 
11 -én derül ki a 12 kedvenc 
könyv címe, december 17-én dől 
el, melyik regény nyeri el a Ma-
gyarország kedvenc könyve 
2005-ben címet. A top 100-as lis-
ta és további információk a játék 
honlapján, http://www.anagy-
konyv.hu/ található. 

A Ságvári gimnázium és az Anna fürdő udvarán is rendeznek előadásokat 

Nyári színházi esték 
dupla programmal 
Színházi dömpingre lehet számítani a nyáron 
Szegeden, hiszen nemcsak a Dóm téri és az 
újszegedi szabadtéri színpad kínál előadásokat, 
hanem a Ságvári gimnázium és az Anna fürdő 
udvarán is megrendezik majd a népszerű prog-
ramsorozatot, a Nyári estéket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hrabovszky András kilenc évvel ezelőtt indította el 
szórakoztató színházi rendezvénysorozatát, a Nyá-
ri estéket. Az Anna fürdő elhúzódó felújítása miatt 
tavaly a Ságvári gimnázium aszfaltos udvarán ta-
láltak ideiglenes otthonra az előadások, amelyekre 
mintegy 7800 néző volt kíváncsi. Saját bemutató is 
szerepelt a kínálatban: az Anconai szerelmesek 
olyan sikert aratott, hogy ősszel beköltözhetett a 
nagyszínházba, és azóta is telt házakkal játsszák. 
Hrabovszky elmondta: idén már visszatérhetnek a 
felújított Tisza Lajos körúti fürdő udvarára, ám a 
gimnáziumi játszóhelyet sem adják fel. Ezen a nyá-
ron is 600 főt befogadó, számozott székekből álló 
nézőteret, 10x8 méteres színpadot, valamint büfét 
telepítenek a Ságvári udvarára, ahol június 24-e és 
augusztus 13-a között hét produkcióra várják a kö-
zönséget. Játsszák majd az Anconai szerelmeseket, 
amelynek szereplőgárdája új előadással is jelentke-

zik: Megyeri Zoltán rendezésében A szabin nők el-
rablása című zenés bohózatot mutatják be. Ven-
dégprodukcióként jön Jacobi Viktor operettje, a 
Sybill, a Lili bárónő című Huszka-operett, Bencsik 
Imre bohózata, a Kölcsönlakás, valamint a bereg-
szászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház elő-
adásában Csokonai Karnyónéja Vidnyánszky Attila 
rendezésében. Fábry Sándor idén is fellép önálló 
show-műsorával. 

Az Anna fürdőben június 23-án Szélyes Imre 
rendezésében Emmet Lavery Az Úr katonái cí-
mű darabjával indul a Nyári esték sorozata. Mar-
kovits Bori rendezésében szegedi színészek mu-
tatják be Arthur Miller Lefelé a hegyről című tra-
gikomédiáját. /anik László rendezi a Csapodár 
madárka című reneszánsz zenés komédiát, vala-
mint ősbemutatóként kerül színpadra Pozsgai 
Zsolt Ha megjön a Kabos című tragikomédiája a 
szerző rendezésében, Nádas György főszereplésé-
vel. Görgey Gábor Komámasszony, hol a stuk-
ker? című darabja és a Könnyű erkölcsök című 
komédia szerepel még a kínálatban. A program-
sorozatra 1200-2800 forintért válthatók belépő-
jegyek az Átrium Üzletházban, a KM Tours Uta-
zási Irodában és a Dugonics téri Tourinform-iro-
dában. További információk: a 324-366 vagy a 
30/676-88-77-es telefonszámon. 

Elsőáldozó karolinások 

Több mint negyven Karolina-iskolás elsőáldozott vasárnap dél-
után a szegedi fogadalmi templomban. Laurinyecz Mihály atya 
vezette a negyedikes lányok és fiúk ünnepi szentmiséjét, melynek 
végén - a szentatya, XVI. Benedek római beiktatásának tiszteleg-
ve - együtt énekelték a pápai himnuszt Fotó: Karnok Csaba 


