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Ma nyílik a kiállítás a szegedi várban 

A francia nagykövet 
megnézte Chagallt 
A francia nagykövet Botka László polgármesterrel 
már tegnap megtekintet te a szegedi várban a 
Chagall-kiállítást, amelynek hivatalos megnyi-
tóját ma délután tartják. A közönség szombattól 
láthatja a tárlatot. 

A tenger végtelen kékjét idéző királykék nehézse-
lyem borítja a szegedi vár falait - ez adja a hátteret 
Marc Chagall nevezetes litográfiasorozatához, az 
Odüsszeiához. Kiemelt helyre, a vár főhajójának 
végén, mélyvörös vászonra illesztett fehér selyemre 
került a három olajkép, az 1976-os Zsidó tórával, 
az 1956-ban született Szerelmespár hegedűssel és 
az 1975-ös keltezésű csendélet, a Virágok. Felettük 
vitorlát imitáló fehér vászon feszül. Nagy Imre mű-
vészettörténész, a kiállítás rendezője kalauzolta vé-
gig a tárlaton tegnap délután Philippe Zellert, a 
Francia Köztársaság magyarországi nagykövetét, 
aki Botka László polgármester társaságában tekin-
tette meg a kiállítást. 

- Örülök, hogy Szeged és francia testvérvárosa, 
Nizza kapcsolatai olyan erősek, hogy egy ilyen 

nagyszerű kiállítást sikerült létrehozni, amit ké-
sőbb, a tél folyamán Magyarország több városában 
is láthatnak majd az érdeklődők. Nagyon tetszik,, 
ahogyan ebben a mediterrán és antik hangulatot 
árasztó közegben, a hely speciális adottságait is jól 
kihasználva megrendezték a tárlatot - mondta a 
nagykövet, aki meglepődött azon, hogy Chagall 
unokájának köszönhetően a nagy mester három 
jellegzetes olajképe is szerepel a tárlaton. 

A kiállítás hivatalos megnyitóját, amelyen csak 
a meghívott vendégek vehetnek részt, a francia 
protokoll szabályai szerint ma délután tartják. A 
közönséget így csak szombaton délelőtt 10 órától 
engedik be a várba. A felnőtt belépőjegyek 1500, a 
diák- és nyugdíjasjegyek 800 forintba kerülnek. 
Tizenöt főnél nagyobb diákcsoportok fejenként 
300 forintért tekinthetik meg a tárlatot. Elővétel-
ben nincs lehetőség jegyvásárlásra, tárlatvezetést 
viszont előre lehet rendelni 4 ezer forintért. A ki-
állított alkotásokat éjjel-nappal biztonsági gárda 
orzi. 

H. ZS. 

Egy kosztól kenődünk 

Eötvös Pál (jobbról) lapunk főszerkesztő-helyettesével, V Fekete Sándorral fog kezet Fotó: Karnok Csaba 

Lakatos fenő: Az én Nagy Könyvem 

A szeretet ereje 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmas szellemi kalandtúrában ismert 
Csongrád megyei közéleti személyiségek, 
tudósok, művészek, üzletemberek, sporto-
lók és újságírók vallanak legkedvesebb köny-
vükről. Lakatos fenő, a Főszer-Elektroprofil 
Kft. ügyvezető igazgatója Jókai Mór A kőszí-
vű ember fiai című regényéről beszél. 

„A kőszívű ember fiaiból kitűnik, hogy aki teljesíti a polgár kö-
telességét, annak megadatik a magánember boldogsága is. Ba-
radlay Ödön és Richárd ezt az utat választja a 'kőszívű apa' vég-
akarata ellenére: a nemes lelkű anya sugallatára minden nehéz-
séget és csábítást legyőzve visszatérnek hazájukba, és polgár-
ként, közemberként szolgálnak. Jenő, a legkisebb a legmélyebb-
ről indul, de a regény végén a tragikus félreértés, pontosabban a 
Jenő és Ödön név félrefordítása következtében hőssé válik. E 
tragikus tévedés felismerése, a jóvátétel felemelő gesztusa, 
amellyel vállalja testvére helyett a halálbüntetést, teszi Jenő 
döntését a legnemesebbé, megmutatva, hogy a szeretet erejével 
a leggyengébb ember is legyőzheti önös egóját. 

Jókai nem a gyűlöletek, félelmek, agressziók, devianciák és hi-
bák, hanem a szeretet mentén építkezik. A szépséget, az igazsá-
got, a jóságot hirdeti és jeleníti meg fantasztikus képzelőerővel, 
nyelvi gazdagsággal és szeretetre méltó szelídséggel. Szeretem 
ezt a könyvet, mert a történelmi tabló, a szabadságharc küzdel-
mei, az egyéni erkölcsi próbatételek, a gazdag cselekmény kere-
tében érzékletesen, szuggesztív erővel fejezi ki azt, hogy Barad-
lay Kazimírok kőszívű elvárásai, a kegyetlen akarnok nagyravá-
gyása milyen értéktelenné válik az igazság pillanatában. Halála 
az a szikla, amelyre a regény építkezhet. 

Szeretem ezt a könyvet, mert a kiegyensúlyozott családi 
kapcsolatban élő szeretet erejét mutat ja meg. A kőszívű em-

ber a polgár eposza. A polgári ér-
tékrend, amelynek alapja a család 
és a szolgálat, ebben a regényben a 
történelmi viharok, az egyéni hős-
tettek sorozatában mint színes 
festmény rajzolódik ki. A ma em-
berének, aki körül van véve a rek-
lámok, a jelszavak, a gyűlöletek, a 
hibák, a betegségek kultuszával, 
megmutatja, mi a normális. Lé-
lekrajza olyan fürdő, amelyben 
megmártózva mi, ennek a mani-
pulált világnak a gyermekei, ismét 
visszatalálhatunk önmagunkhoz, 
többek lehetünk és jogosulttá vál-
hatunk a boldogságra." 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Múzeumlátogatást 
szervez Szegedre a művészkör 
szeptember 22-én csütörtökön a 
Móra Ferenc Múzeum tárlatainak 
megtekintésérc. Jelentkezni lehet 
Bereczné Lázár Nóra kulturális 
főmunkatársnál a faluházban a 
62/517-173, 70/249-8556-os 
telefonszámokon. 

ÁSOTTHALOM. Megváltozott a 
holnapi, Az ifjúsági 
önkormányzat hatékony 
működése címmel 
megrendezésre kerülő ifjúsági 
tréning helyszíne. A homokhát i 
ifjúsági önkormányzatok, 
ifjúsági civil szervezetek 
képviselőit a művelődési házba 
várják 10 órára. 

DOMASZÉK. Az 
önkormányzatnál a 
62/284-011 -es telefonszámon 
várják a bejelentéseket kiil- és 
belterületi utak közlekedési 
problémáiról; szemétszállítási 
problémákról; parlagfüves és 
gyomos területekről; vízelvezetési 
problémákról; árkok, csatornák 
rossz állapotáról; kóbor 
kutyákról. Névtelen 
bejelentéseket nem fogadnak el. 
A bejelentéseket az 
önkormányzat munkatársai 
megvizsgálják, és mielőbb 
intézkednek. 

MÓRAHALOM. Befejezték a 
könyvtár homlokzatának 
felújítását. Az épülete az 
1900-as évek legelején készült 
Szeged-alsótanyaközponton -
banknak. 2004 őszén jutott a 
város birtokába az a fotó, 
amelyen az eredeti épület látható 
gyönyörű oromzataival, 
díszeivel. A felújításnál ezt is 
figyelembe vették. Az épület 
tetőszerkezetén elhelyezett 
oromzatot az eredeti fotó alapján 
állították helyre. A műszaki 
átadás és átvétel ma lesz. 

PUSZTAMÉRGES. Ma és 
holnap rendezik meg a X. szüreti 
fesztivált és kakaspörköltfőző 
versenyt Pusztamérgesen. Ma 
délután 2 és este 8 óra között 
bort kóstolhatnak meg az 
érdeklődők a Farkas Testvérek 
pincéjében. 4 órakor kezdődik a 
Kappan Kupa focidélután. 5 
órától szentmisét tartanak a 
római katolikus templomban. 
Szombaton zeneszóra ébrednek 
a lakosok és a még élő kakasok, 
majd 10 órakor nyitják meg a 
fesztivált a parkban. 11 órától 
szólótaposás, mustkóstolás, 
néptánc és népzene a Piactéren, 
valamint Pick-Szeged 
SC-Pusztamérges Öregfiúk 
kézilabda-bemutató. Déltől jó 
ebédhez szól a nóta, 
ebédlehetőség vendégfogadó 
házaknál és a téren. 3 órától a 
Pergő színpadon: óvodások 
műsora, népdalok, slágerek, 
cigánydalok, Happy lumpers 
ugrókötélcsoport, hastánc. Fél 
5-kor kezdődik a főzöverseny 
eredményhirdetése, majd fellép 
Pepi bohóc. Ezt követően Szól a 
nóta címmel magyar nóta, 
mulatós zenék. Este 8 órától 
Rádió 88 szabadtéri party Nacsa 
Norberttel és Patkós Attilával. 9 
órakor kezdődik a tűzijáték, 
majd fél 10-től a Crystal ad élő 
koncertet. 

SZŐREG. Ma délután 2 órakor a 
kezdődik a művelődési házban 
az asztalitenisz-edzés, 5 órától a 
csuhészakkör foglalkozása. 
Délután 4 órától a községházán 
Újhelyi István országgyűlési 
képviselő tart fogadóórát. Este 7 
órától az általános iskolában 
intervallfoglalkozást tartanak. 

ÜLLÉS. Az egészségvédelmi hét 
keretében ma gyógynövényeket és 
gyógyhatású készítményeket 
vásárolhatnak a művelődési 
házban 8 és 13 óra között. A 
szemvizsgálatot és szemészeti 
szűrést 8 és 12 óra között tartják. 
A természetes gyógymódokkal 10 
és 14 óra között ismerkedhetnek 
meg az érdeklődők. Az óvodában 
vetélkedőt és gyümölcsnapot 
tartanak 10 órától. 

Hagyományteremtő médiadél-
utánt rendezett tegnap a sze-
gedi Pálma Reklámstúdió és a 
gyálaréti Borostyán Birtok. A 
kötetlen találkozóra eljött Eöt-
vös Pál, a Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetségének elnöke. 

- Közös érdeklődésünkről és ér-
dekeink védelméről ejtettünk 
szót, hiszen egy kosztól kenő-
dünk. Mi értjük egymást a leg-
jobban - foglalta össze jövetele 
célját Eötvös Pál, a Magyar Új-
ságírók Országos Szövetségének 
jMUOSZ) elnöke. Úgy fogalma-
zott, a szakma szétzilált, pedig 
valamennyi újságíró érdeke, 
hogy a szövetség helyi szinten is 

Egyetemi 
fesztivál 
és közélet 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ma kezdődik a háromnapos I. 
szegedi egyetemi és VSI extrém-
sport-fesztivál, melynek lesznek 
közéleti, nem csupán a sporthoz 
köthető programjai is. Az egyik 
fő helyszínen, a Kisstadionban, 
valamint a sportcsarnokban és a 
Játékok Kertjében zajlanak még 
az események 15 órától. 

A fesztiválok ifjúsága cím-
mel aktuál is kérdéseket fesze-
gető pódiumbeszélgetésre ke-
rül sor, melynek a házigazdája 
Újhelyi István országgyűlési 
képviselő, a résztvevők pedig 
dr. Gábor Kálmán kutatásve-
zető és Gergely Andrea kuta-
tási igazgató. 

A kínálatból a zene sem hiá-
nyozhat, az érdeklődőket több 
koncert is várja, ezek közül ki-
emelhető a Volvox (21.30) és a 
'Bikini (23 óra) szombati fellépé-
se a Kisstadionban. 

rendezze sorait. Olyan fontos 
kérdésekben kell például állást 
foglalniuk a sajtómunkások-
nak, mint a választás: eva vagy 
ekhó? 

A MUOSZ-nak jelenleg orszá-
gosan hatezer, Csongrád megyé-
ben megközelítőleg hetven tagja 
van. - A tagokat szerettem volna 
egy asztalhoz ültetni azokkal, 
akik nem tagjai a szövetségnek, 
mert úgy éreztem, némi feszült-
ség lappang a szegedi sajtóban 
dolgozók között - fogalmazott 
Nagy Péter, a Borostyán Birtok 
tulajdonosa. 

Tegnap már az első percekben 
tizenöt helyi médium képviselői 
üdvözölték egymást. Kötetlen 

beszélgetés kezdődött, néhányan 
lovagolni és sétakocsizni is bene-
veztek. Csala Gabriella, a városi 
televízió ügyvezetője kivételes al-
kalomnak nevezte a gyálaréti 
médiarandevút. Az újságírók ál-
talában elhiszik, hogy nincsen 
idejük egymásra; most egy kívül-
álló bebizonyította az ellenkező-
jét - mondta. Sebők Zoltán, a 
Rádió 88 cégvezetője osztotta a 
véleményét, és remélte, jövőre 
még ennél is színesebb, népe-
sebb társasággal találkozhat. Hó-
di József operatőr és Fábián Bar-
na rovatvezető, az MTV munka-
társai a közvetlen kapcsolatok 
értékét emelték ki. 

DOMBAI TÜNDE 

Regióra 
Szegedről 
Ma 13 órakor láthatják a Regióra 
Szegedről című műsort az MTV 
műsorán. Az adásban szó lesz a 
Dél-Alföld 2007 és 2011 közötti 
fejlesztési terveiről, az elismert 
természetes gyógymódokról, 
melyeket a Szegedi Tudomány-
egyetem Gyógyszerésztudomá-
nyi Karán is oktatnak. Tímár Pé-
ter új filmjének, A herceg haladé-
kának főszereplőjét, Szabó Gabit 
is vendégül látják a stúdióban. 
Bemutatkozik a békésszentand-
rási Szécsi Balázs, aki drofa nevű 
találmányával környezetvédelmi 
díjat nyert. A nézők láthatják a 
Chagall-kiállítás képeit is, a ze-
néről a Gőzerő együttes gondos-
kodik. 

HÍREK 
KARDOSKÚTI KIRÁNDULÁS 
A Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatósága szombaton tartja a 
Csongrád és Békés megye határán 
lévő Kardoskút-
Pusztaközpontban a kardoskúti 
Fehér-tó napját. A nemzeti park 
szakemberei reggel 9-től várják a 
Kardoskúti Múzeumban ás a 
madármegfigyelő torony mellett a 
érkező látogatókat; a gyerekeknek 
délelőtt játékos programokat is 
szerveznek. 

TANSZEREK CSÁNGÓFÖLDRE 
Brassótól délkeletre, a 
Nagykőhavastól a Csukás 
kanyarig húzódó erdős tájon hét 
faluban élnek a csángók. Az egyik 
település, Tatrang polgármestere 
két alkalommal már járt 
Szőregen. Kiss József 
kezdeményezte: hozzanak létre" 
partnerségi kapcsolatot. A 
csángók támogatására Iványi 
Aurél önkormányzati és Újhelyi 
István országgyűlési képviselő 
gyűjtést kezdeményeztek. 
Tatrangon és a szomszédos két 
településen 8500 magyaréi, s egy 
magyar általános iskola működik. 
Ennek gyűjtenek didaktikai 
eszközöket, magyar tankönyveket 
és szépirodalmi könyveket. A 
lakosság a csángó falvakba szánt 
adományokat még ma leadhatja a 
polgármesteri hivatal szőregi 
kirendeltségén. 

TRIANON ÁRNYÉKÁBAN 
Az országos Veres 
Péter-pályázatra beküldött, 
Gombos falu szegénységéről szóló 
irodalmi szociográhája 
elismeréseként emléklapot lcapott 
a Szegeden élő Bródy Sándor-díjas 
írónő, Pásty Júlia. A pályázatokat 
Székelyhidi Ágoston író, 
irodalomtörténész bírálta el. A 
szegedi szerző a vajdasági faluban 
töltötte gyermekkorát, emlékeit is 
felelevenítve született meg 
Trianon árnyékában című írása, 
amely A mai magyar falvak a mai 
Európában című kiadványban 
jelent meg. 

Festmények és szobor 
a gyermekek kórtermeibe 

Három festményt és egy szobrot ajándékozott tegnap a Szegedi Tüdományegyetem főiskolai karának 
rajz-művészettörténet tanszéke a végzős hallgatók munkáiból a gyermekklinika onkológiai osztályá-
nak. A mesejeleneteket ábrázoló alkotások célja, hogy egy kis vidámságot vigyenek a súlyos beteg 
gyerekek napjaiba, amelyeket a klinika falai között kell töl teniük. Az osztályon kiállí tandó művek 
létrehozásához a mórahalmi önkormányzat nyúj tot t anyagi támogatást Fotó: Miskolczi Róbert 


