
Bejárták egész Európát, vendégeskedtek Egyiptomban, Algériában, 
japánban, Kanadában is - vitték a város hírét. Alapításának 50. 
évfordulóját ünnepli a Szeged Táncegyüttes, az alkalomra a nép-
táncosok több nemzedékét hívták meg, saját szabadtéri szín-
padukra. 

Az idei nyár a néptánc jegyében 
telik Szegeden, hiszen több, or-
szágos és nemzetközi fesztivál is 
lesz. Időben a legközelebbi a város 
rangos néptáncegyüttesének egy-
hetes jubileumi rendezvénysoro-
zata, amely pénteken kezdődik. 

A Szeged Táncegyüttes 
1955-ben alakult, s mint akkor 
számos más művészeti csoport-
nak, ennek is a szakszervezet 
volt a fönntartója, méghozzá az 
élelmiszer-ipari dolgozóké. A 
rendszerváltásig ezt az együttes 
neve is mutatta - Édosz Szeged 
Táncegyüttes - , az azóta eltelt 
15 évben viszont sok minden 
változott. Jelenleg a Tfcrületi Mű-
velődési Intézmények Egyesüle-

tének, a Teminek a művészeti 
csoportja a Szeged Táncegyüttes. 
1992 óta alapítványa is van, 
amely alapfokú művészeti isko-
lát működtet. 

A Kálvária sugárúti székház-
ban, ahol az évtizedek során 
nemzedékek tanulták meg szé-
pen beszélni a néptánc nyelvét, 
az utóbbi évek beruházásainak 
eredményeként sok minden 
megszépült, átalakult, de a leg-
fontosabb, hogy a ház udvarán 
fölépült a szabadtéri színpad és a 
350 főt befogadó, mobil nézőtér. 
A jubileumi rendezvényeket itt 
tartják: pénteken este 7-kor az 
egykori alapítók és a későbbi tán-
cosok, több nemzedék folklórbe-

mutatója lesz, amit vasárnap 
megismételnek. Szombaton 
egész estét betöltő előadást tart a 
Magyar Állami Népi Együttes. A 
következő pénteken és szomba-
ton, június 17-én és 18-án a je-
lenlegi felnőtt tánccsoportok és 
vendégeik szerepelnek: a határon 
túlról, Romániából és a Vajdaság-
ból érkező magyar együttesek 
mellett román és német, sőt a ro-
mániai Óbesenyőről bolgár cso-
port is fellép. Nagy Albert, a Sze-
ged Táncegyüttes vezetője és 
munkatársai ugyanis már évek 
óta nemcsak az egész Dél-Alföl-
dön, hanem a Bánságban, Er-
délyben és a Vajdaságban is dol-
goznak, a határon túl is taníta-
nak. 

A jubileum mindig számvetés-
sel jár: a Szeged Táncegyüttes az 
eltelt évtizedek alatt megkapott 
minden kitüntetést, amit Ma-
gyarországon nem hivatásos mű-

vészeti csoport megkaphat. Mai 
neves koreográfusok, együttesve-
zetők, táncpedagógusok, tánco-
sok, akik az ország minden ré-
szében dolgoznak, itt szerezhet-
ték meg a szakmai alapokat. 
Nagy Albert folyamatosan kap-
csolatokat ápolt az ország legjobb 
szakembereivel, együttese bejár-
hatta egész Európát, de vitték a 
magyar folklórt és Szeged hírét 
távolabbi országokba is, például 
Egyiptomba, Japánba, Kanadába, 
Algériába. Az együtteshez jelen-
leg négyezren tartoznak, mint ta-
gok vagy pártoló tagok, a szegedi 
csoportok létszáma is közelíti az 
ezret. Hogy Szeged a néptánc vá-
rosa is lett az elmúlt évtizedek-
ben, hogy több ezer fiatal tanulta 
meg, szereti, őrzi, színpadon 
népszerűsíti a folklórt, az jórészt 
a jubiláns együttesnek köszön-
hető. 
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Elindult lapunk nagy Szín 5-ös játéka 

...Ó! 
Kedves olvasóink, diákok, szülők, nagyszülők, tanárok! 

Képzeletbeli iskolai táblánkon mi is megkezdtük a vissza-
számlálást: ma az ...Ó!-nál járunk, ami azt jelenti, már csak 6 
tanítási nap van hátra az idei tanévből, június 15-én hivatalo-
san is kezdődik a VAKACIÓ! Addig azonban még tetőfokára 
hághat az izgalom a bizonyítványokért, már csak azért is, mert 
a kitűnő tanulók ismét nevezhetnek a Délmagyarország és a 
Délvilág legnépszerűbb társasjátékára, a Szín 5-ösre. 

A feltételek hasonlóak, mint tavaly, semmi más nem kell hozzá, 
| mint egy színjeles általános iskolai bizonyítvány, illetve az elsősök-
I nél a legmagasabb szintet jelző szöveges értékelés. Van azonban 
[ egy nagy különbség a tavalyi játékunkhoz képest: a fotók minősé-
[ gét idén nem bízzuk a véletlenre, egységesen, szépen, színesben 
I szeretnénk megmutatni minden derék Szín 5-ös diákarcot. Ezért a 
[ képeket mi készítjük el. A megadott időpontokban és helyszíne-
| ken a megye valamennyi városában fotóriportereink várják a je-

lentkezőket. 
A nevezés egyszerű, nem kell mást tenni, mint kitölteni a 

lapjainkban többször is megjelenő nevezési szelvényt, és a kitű-
nő bizonyítvánnyal vagy annak másolatával felkeresni a lak-
hely szerinti legközelebbi fotózás helyszínét. Természetes elvá-
rásnak gondoljuk, hogy a velünk játszók családjában legyen va-
lakinek Délmagyarország- vagy Délvilág-előfizetése. 

Ami a díjakat illeti, velünk mindenki nyer! Már a fotózásnál 
valamennyi diákot megajándékozunk egy kis szuvenírrel, majd 
fotóikat megjelentetjük az újságban. Közben sorsolunk. A fődí-

Í
i jas elviheti családját a Párizs melletti gyermekparadicsomba, 

Eurodisneybe. 

I Figyeljék a Szín 5-össel kapcsolatos felhívásainkat, és nevez-
| zenek! Legyünk közösen büszkék a legkiválóbb tanulókra! 
I 

Klebelsberg-díj 
A Gróf Klebelsberg Kunó Alapít-
vány és a Klebelsberg Történeti 
Intézet holnap délután 2 órától 
rendezi meg a kistelepülések ok-
tatási és kultúrintézményeinek 
2005. évi díjátadó ünnepségét a 
Klebelsbergtelepi Tagiskolában. 
Az ünnepséget T. Molnár Gizel-
la, a Dél-dunántúli Klebelsberg 

Társaság elnöke nyitja meg. A 
kitüntetést, amely egy gróf Kle-
belsberg Kunót ábrázoló bronzre-
lief, Klebelsberg Éva adja át. Ezt 
követően az iskola tanulói adnak 
furulyaműsort, köszöntik a díja-
zottat, majd Altorjai Tamás, a 
Szegedi Nemzeti Színház művé-
sze énekel. 

Fellép a Magyar Állami Népi Együttes - Nemzedékek a néptáncszínpadon 

Szeged Táncegyüttes: 50 

A tavalyi nyárelőn már az új színpadon táncoltak a kicsik, a Szeged Táncegyüttes utánpótlás csoportjai Fotó: Gyenes Kálmán 

Szegeden a Petőfi Irodalmi Múzeum multimédiás vándorkiállítása 

József Attila megidézése a várban 

SZERETNÉNK, HA ÖRÖMÉT LELNÉ AUTÓJÁBAN 

OOOF* 35 VtártY® benxiri 

Átvizsgálás és finanszírozás - A Lombard ezt kínálja önnek. 

A szegedi várban tegnap nyílt meg a Petőfi 
Irodalmi Múzeum Eszmélet című multi-
médiás vándorkiállítása, a múzeumban pe-
dig vetélkedőt rendeztek József Attiláról 
általános iskolásoknak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kecskés György kürtművész az év zenésze 

Szimfonikus évzáró 

A gyerekeknek tetszett a 21. századi technikát fölvonultató rendhagyó tárlat Fotó: Frank Yvette 

Furcsának tűnik ma még egy olyan kiállítás, 
amelyen a maga valóságában egyetlen tárgyat 
sem láthat az érdeklődő. Korabeli dokumen-
tumok, fotók, relikviák helyett szinkronve-
zérelt videó- és hanglejátszók működnek, hét 
hatalmas plazmatévén és két számító-
gép-képernyőn villannak fel az archív képek, 
filmek, levelek, kéziratok. Spéci audioeszkö-
zök segítségével meghallgatható versek, da-
lok segítenek megidézni József Attila költé-
szetét. Hiába, ez már a 21. század. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum Eszmélet című 
multimédiás, interaktív József Attila-vándor-
kiállítása tegnap érkezett meg Szegedre. Simái 
Mihály szegedi költő nyitotta meg sok-sok ér-
deklődő kisdiák jelenlétében a várban, ahol a 
Móra Ferenc Múzeum Az én József Attilám cí-
mű vetélkedőjének eredményhirdetését is 
megtartották. A viadalon 14 szegedi és makói 
általános iskola diákjai mérték össze tudásu-
kat, felkészültségüket, tehetségüket több kate-
góriában. A csapatversenyben első lett a szege-
di Béke utcai iskola gárdája; amely a budapesti 
kirándulás mellé Péter László dedikált új Jó-
zsef Attila-kötetéből egy-egy példányt és 55 
gombóc fagyit is kapott. A versmondás kate-
gória győztese a karolinás Barta Borbála lett, a 
legjobb versillusztrációért járó díjat pedig Ta-
kács Alexandra, a makói Kertvárosi-iskola di-
ákja kapta. A rendhagyó kiállítás július 2-áig 
várja az érdeklődőket a várban. 

című Strauss-operettel pedig a 
németországi Stettenben ven-
dégszerepelnek. Eredményként 
számolt be arról is, hogy két 
CD-felvételt készített az együt-
tes, és a zenekari tagok átlagfize-
tése az elmúlt években a munká-
val arányban jelentősen növeke-
dett, a 2000-es bruttó 56 ezer fo-
rintról mostanra 155 ezerre. 

A jövő szezon terveiről elhang-
zott: az október 31-én Pál Tamás 
vezényletével induló koncert-
évadban tizenkét vendégkarmes-
terrel dolgozik a zenekar, vala-
mint vendégül látják a turkui 
szimfonikusokat. A szegedi fellé-
péseken kívül Németországban 
és Spanyolországban is turnéz-
nak. Végül jubileumi jutalom-
mal tüntették ki Arany László 
kürtművészt, aki 25 éve az 
együttes tagja, valamint titkos 
szavazással Kecskés György 
kürtművészt választották az év 
zenészévé, aki 2002-ben a szín-
házi zenekarból igazolt át a szim-
fonikusokhoz. Az elismerést a 
hagyományokhoz híven október-
ben, a zene világnapján adják át. 

Magánszemélytől akar használt autót vásárolni részletre? 
Ne járja ie a lábát, keresse fel a Lombard Lízing Csoport irodáját! 
A kedvező részletfizetési feltételeken túl dí jmentes eredetiség-
vizsgálattal és Lombard-szakértői szemlével állunk rendelkezé 
sére. Ne késlekedjen, mert első 30 ügy fe lünk 15 ezer for in tos 
benz inkár tyá t kap a jándékba! 
A résileteket keresse Irodánkban! Az akció 2005. május 15-től 200S.|üllus Mg tart. 
A Lombard Pénzügyi és Uzlng Rt. a/ akció feltételeinek változtatási jogát fenntartja. 

LOMBARD 
t i Z I N C C S O P O K t 

Szeged, Tel: 62/564-702 
www.lombard.hu Hódmezővásárhely, Tel.: 62/533-594 

A korábbinál több feladata lesz a 
Szegedi Szimfonikus Zenekar-
nak ezen a nyáron: a szabadtéri 
öt produkciójában vesznek 
részt a muzsikusok - hangzott 
el a tegnapi évadzárón. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az önkormányzatnak két alap-
vető célja van a Szegedi Szimfo-
nikus Zenekar fenntartásával: az 
együttes elégítse ki a szegediek 
igényeit a szimfonikus élet, az 
operajátszás és az ifjúság zenei 
nevelése terén, valamint idehaza 
és külföldön sikereivel öregbítse 
a város jó hírét a nagyvilágban -
hangsúlyozta a tegnapi évadzáró 
társulati ülésen köszöntőjében 
Pászti Ágnes tanácsnok, aki gra-
tulált a muzsikusoknak a sikeres 
szezonhoz. 

Gyüdi Sándor igazgató-kar-
nagy elmondta: az évad során 
294 szolgálatot teljesítettek ed-
dig, és további 84 vár az együt-
tesre a nyáron. A szabadtéri játé-
kok öt produkciójában vesznek 
részt, a tavalyi Egy éj Velencében 

http://www.lombard.hu

