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Világirodalom 
született Szegeden 
Pál József, az SZTE Olasz Tan-
székének vezetője a főszerkesz-
tője a Világirodalom című mo-
nográfiának, amely most jelent 
meg az Akadémiai Kiadó új kézi-
könyvsorozatának első kötete-
ként. 

Az Akadémiai Kiadó tíz kötetből 
álló alaptankönyv-sorozatot indí-
tott Akadémiai kéziköllyyek cím-
mel. Az egyes részek a jelentős kö-
zépiskolai és egyetemi diszciplí-
nák összefoglaló ismereteit tartal-
mazzák, lesz kémia, fizika, törté-
nelem, magyar irodalom és így to-
vább. Az elsőként megjelent kö-
tetnek, a Világirodalom című mo-
nográfiának, amely formai szem-
pontból meghatározza majd a töb-
bit is, Pál ¡ózsef irodalomtörté-
nész, az SZTE Olasz Tanszékének 
vezetője a főszerkesztője. Az 
óegyiptomi piramisszövegektől a 
mai latin-amerikai regényig mint-
egy ötven nyelven írt irodalmat 
tárgyal a kötet, kronológiai rend-
ben nyolc nagy fejezetre osztva. 

- Főszerkesztőként arra töre-
kedtem, hogy egyaránt megfelel-
hessen a szakmai igényesség és a 
népszerű használat követelmé-
nyének. A világirodalmi folyama-
tot ezer oldalba kellett sűríteni, s 
a legkisebb területhez is meg kel-
lett találni a megfelelő specialis-
tát. Közel harmincan írták, négy 
bölcsészkar oktatói, közöttük 
akadémikusok és professzorok. 
Nyilván lesznek kifogások, hi-
szen mindenkinek megvan a ma-
ga „világirodalma", s hiánylistá-
kat állítanak majd fel. Hogy nem 
teljes, tudjuk, de ki tudná egy kö-

Kreutzer 
városában 
muzsikáltak 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Szimfonikus Zenekar 
és a Vaszy Viktor Kórus Német-
országban vendégszerepelt, ahol 
nagy sikerű hangversenyt adott a 
Bodeni-tóhoz közeli Messkirch-
ben. Ebben a városkában szüle-
tett 125 éve Conradin Kreutzer 
zeneszerző, aki sikeres és rendkí-
vül termékeny alkotó volt, töb-
bek között ötven operát és har-
minc misét írt. A komponista 
nevét viseli szülővárosának ora-
tóriumkórusa, mely a mostani 
jubileumi rendezvényekkel - ki-
állítással, Kreutzerről szóló ta-
nulmánykötet kiadásával, kon-
certtel - emlékezett névadójára, 
aki a szintén Messkirchbcn szü-
letett Martin Heideggerrel együtt 
a sváb kisváros büszkesége. A 
hangverseny fő műsorszáma, 
Kreutzer Esz-dúr miséje Szege-
den is megszólal majd: a 2006-os 
egyházzenei hetek záróhangver-
senyén. 

tetben megadni a teljes világiro-
dalom „objektív" történetét? -
mondta Pál József professzor, aki 
tisztában van vele, hogy összeha-
sonlítják majd az új kötetet Szerb 
Antal legendás munkájával. 

- Szerb Antal komoly segítők-
kel csodálatos esszét írt a világ-
irodalomról. Közülünk senki 
sem gondolja magáról, hogy ren-
delkezik Szerb élvezetes stílusá-
val, íráskészségével. A mi köte-
tünk szerényebb vállalkozás: sok 
részből álló, de szándékaink sze-
rint egységes tanulmány a világ-
irodalom történetéről. Sokkal 
több adatot hoz, sokkal inkább 
rendszerező és kevesebb benne a 
szubjektív ítélet, így kevésbé ol-
vasmányos, valamivel több oda-
figyelést igénylő szöveg. A kettő 
szerintem kiegészíti majd egy-
mást: az első olvasmány tovább-
ra is Szerb Antal, de aki nem esz-
szét akar olvasni, hanem alapo-
sabb, pontosabb ismereteket sze-
retne szerezni és korszerű elem-
zéseket is vár, az a mi új kötetün-
ket veszi majd kézbe. 

H . ZS. 

KÖNYVPREMIER 
A Világirodalom című Kötet bemu-
tatóját ma 10 órától a Szegedi Tu-
dományegyetem aulájában tartják. 
Közreműködik: Szabó Gábor rek-
tor, Pál József irodalomtörténész, 
a kötet főszerkesztője, Szörényi 
László és Péter László irodalom-
történész, valamint Bucsi Szabó 
Zsolt és Bajor Péter sorozatszer-
kesztő, az Akadémiai Kiadó mun-
katársai. 

Animációs 
filmfesztivál 
Animációs filmfesztivált rendez 
a Grand Café a világnap alkal-
mából. A köztínség a legújabb és 
legszínvonalasabb hazai alkotá-
sokat láthatja - ingyen. 

A szegedi Tóth Pál „híja" segítsé-
gével többnapos programot állí-
tottak össze. Ma este héttől a hat-
vanas évek hazai terméséből cse-
megézhetnek, csütörtökön pedig 
francia és kínai alkotásokat lát-
hatnak a nézők. A Kecskemétfilm 
Kft. műhelyeiben készült mun-
kákból ad válogatást a csütörtö-
kön kilenctől induló vetítés. A 
rendezvény pénteki vendége lesz a 
Magyar Népmesék-sorozat leg-
újabb epizódjait jegyző Horváth 
Mária, akinek filmjeit este hét és 
kilenc órától láthatja a közönség. 
A 7. kecskeméti animációs film-
fesztivál díjnyertes alkotásaiból ad 
ízelítőt szombaton héttől a Grand 
Café, utána pedig a tavaly elhunyt 
Reisenbüchler Sándorról emlé-
keznek meg kisfilmjei vetítésével. 
A Grácia alkotócsoport szerzői 
filmjeinek válogatása zárja. 

T. R. 

Tanulásmenedzsment program segíti a Ságvári gimnázium ta-
nulóinak közösségépítését és tanulmányait . A zárt rendszerbe, 
melyet osztályok és tantárgyak szerint osztottak fel, csak a kóddal 
rendelkezők tudnak belépni. Ennek segítségével a IX/C osztály 
például már beiratkozás előtt elkezdhetett ismerkedni, és azóta is 
szinte mindent a fórumokon és a csetszobákban intéznek. 

Mai módiját választották a Sze-
gedi Tudományegyetem Ságvári 
Endre Gyakorló Gimnázium c 
osztályos gólyái a megismerke-
désnek: már a beiratkozás és az 
első tanítási nap előtt rendszere-
sen eseteitek egymással. A világ-
háló olyannyira közösségépítővé 
vált ebben az osztályban, hogy 
ma már iskolaidő után is rend-
szeresen itt „lógnak". Mindezt 
az iskola saját rendszere teszi le-
hetővé, melybe csak a diákok és 
tanáraik tudnak belépni. 

A Woodle nevű tanulásme-
nedzsment programot, melyet a 
ságvárisok használnak, az or-
szágban még kevesen ismerik, 

holott rendkívül széleskörűen al-
kalmazható. - A tanárok ezen 
keresztül adhatnak feladatokat, 
közzétehetnek forrásanyagokat, 
akár még dolgozatot is írhatnak 
az internet segítségével - mond-
ta Fodor Zsolt rendszergazda. -
Iskolánk tavaly október óta hasz-
nálja a programot. Vannak tan-
tárgyak és osztályok szerint elkü-
lönített oldalak, sőt létezik egy 
iskolai szintű is, melyre bárki be-
léphet, ha rendelkezik azonosí-
tóval. Ezt a beiratkozáskor min-
den diákunk megkapta. 

Egy éve működik tehát a zárt 
rendszerű program, melyre akár 
otthonról is fel lehet csatlakozni, 

mégis kevés olyan osztály van, 
mint a IX/C, amely szinte min-
dent ennek segítségével intéz. 
Különböző fórumokat nyitottak: 
szervezik a hétvégi programokat, 
meghatározzák a történelem-
órán előforduló fogalmakat, de 
felteszik a leckét is a hiányzók-
nak, és a gólyapróba feladatait is 
az ide beérkezett ötletek alapján 
válogatják össze a jövő évre. 

- Amikor beiratkozáskor meg-
kaptuk a kódunkat, azt hittem, 
nem lesz semmi értelme ennek 
az internetes osztályoldalnak, de 
már az elején kiderült, hogy na-
gyon hasznos - mesélte Keresz-
túri Márk, az egyik legaktívabb 
csetelő. 

Azóta mindenki rászokott a 
modern kapcsolattartás lehető-
ségére. Ahogy mondják: egy nagy 
családot kovácsolt belőlük a 
program, hiszen éjjel-nappal 
„együtt lehetnek" és beszélget-

hetnek. - Más osztályokban már 
kialakultak a klikkek, de nálunk 
ilyenről szó sincs. Biztos, hogy 
ebben nagy szerepe van az inter-
netnek is - mondta- jávor Deni-
za. 

Matyuska Marianna osztályfő-
nök elmondta: a program segít-
ségével sokkal hamarabb és job-
ban megismerte új tanítványait. 
Ha nem találkozik velük, akkor 
is szinte azonnal elérheti őket. -
Nem kell más, mint hogy a fon-
tos információkat feldobjam az 
oldalunkra - mondta. A tanárnő 
hozzátette: bízik benne, hogy a 
rendszert nemcsak négy évig 
használják majd a diákok, ha-
nem utána is hosszú ideig kap-
csolatban maradhatnak. Szeme 
előtt lebeg saját fia példája, aki a 
mai napig nem szakadt el egyko-
ri barátaitól - hála az internet-
nek. 

T Í M Á R K R I S Z T A 

Országos Baka-verseny Szekszárdon 
A szegedi Baka István Alapítvány és a szek-
szárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár meghir-
deti a harmadik országos Baka István vers-, 
énekelt vers- és prózamondó versenyt, amely-
re középiskolások és felnőttek nevezhetnek. 
Jelentkezni saját névre megcímzett, felbélyeg-
zett válaszborítékkal a következő e-mail cí-
men lehet: baka-alapitvany(5 axelero.hu vagy 
tolnalib(ó igyuk.hu. A jelentkezőknek négy 
verssel, megzenésített verssel vagy prózával 

kell készülniük. Az előadandó művek között 
szerepelnie kell Baka István egy művének és 
egy fordításának, egy klasszikus magyar iro-
dalmi, valamint egy 1945 után írott kortárs 
magyar irodalmi alkotásnak - ezek előadása 
nem haladhatja meg egyenként az 5 percet. 
Nevezési határidő: 2005. október 31. A ver-
seny időpontja: 2005. november 12., 10 óra, 
helyszíne: Német Színház, Szekszárd, Garay 
tér 4. (Baka István művei és műfordításai a 

megjelent köteteken kívül az alábbi címen is 
elérhetők az interneten: http://www.bibl.u-
szcged.hu/bibl/exib/liaka/; http://www.c3.hu/ 
—baka/. 

A nevezéshez szükséges a név, az életkor, az 
iskola, a lakcím, a telefon, az e-mail, a felké-
szítő tanár, a szállásigény és a választott mű-
vek címe. Szállást pénteken és szombaton a 
versenyzők (középiskolások esetén egy kísérő 
is) ingyen kapnak. 

Zárt rendszerű internetes program segíti a kapcsolattartást 

Csetközösség a Ságváriban 

A Ságvári gimi IX/C osztálya egy igazi, nagy család Fotó: SchmiJt Andrea 

Kettővel kevesebb! 
Akciós Raiffeisen Személyi Kölcsön 

Ennél aligha talál kedvezőbbet! A kezes és fedezet nélkül 
felvehető Raiffeisen Személyi Kölcsön induló kamatát 2%-kal* 
csökkentettükl 

Előzetes hitelbírálatért hívja a 06-40-48-48-48-as kék számot, 
vagy látogasson el bankfiókunkba. Kérésére mobilbankárunk 
személyesen felkeresi Ont. 

Péidák az egyhavi töHesztör észletekre: 
Hatéves futamidejű, akciós, svájci frank alapú, forintban folyósított 
kölcsön esetén, az első hat hónapban. 

kölcsön összege havi törlesztőrészlet 
440 000 Ft 9 889 Ft 
660 000 Ft 14 834 Ft 

1 000 000 Ft 22 475 Ft 
2 000 000 Ft 43 197 Ft 

A torleszlőrészlet pontos összegét a folyósítás napján állapítjuk mag. 

THM: 13,32% - 43 ,50% 

Bankfiókjaink: Hódmezővásárhely, Andrássy út 5-7. • Makó, 
Széchenyi tér 9-11. • Szeged, Széchenyi tér 15. • Szeged, Kossuth 
Lajos sugárút 9, • Szentes, Kossuth Lajos u. 13 
*A 2% kamatkedvezmény a 2005 októbei 17. és december 30. között .genyelt, 
forint és deviza alapú akciós Személyi Kölcsönök első kamafperiódusára vonotkozik. 
A kamatkedvezmény a mindenkor érvényes Kondíciós listában szereplő. Személy» 
Kölcsönre vonatkozó kamatertékbö! kerül levonásra. _ . . . . 

Raiffeisen 
BANK VELÜNK KÖNNYEBB X 

© 0 6 - 4 0 - 4 8 - 4 8 - 4 8 hi lelek.raiHeison.hu 

„Mikor?", 

Kellemes éjszaka egy kellemetlen, rohanó nap után? A merevedési zavar nem csak az Ön 
problémája. Van megoldás, keresse fel orvosát! Mikor? Akár már most 

Kis narancssárga - dupla öröm! 
Ráadásul, azok között akik október 24. és november 30. között regiszt-
rálnak a www.narancssarga.hu oldalon, és ott válaszolnak néhány 
kérdésre, egy csábítóan narancssárga smart-ot sorsolunk kí! 
A sorsolás időpontja: 2005. december 7., 9:00. A nyereményjáték 
szabályzata a www.narancssarga.hu oldalon, vagy a Népszava 
2005. október 24-ei számában olvasható. EÜSA 

www.narancssarga.hu,www.merevedes.hu 
Infovonal : 0 6 - 3 0 - 4 4 - 4 4 - 3 3 3 

http://www.c3.hu/
http://www.narancssarga.hu
http://www.narancssarga.hu
http://www.merevedes.hu

