
l!l9 qqrrrrlt] §vrd, 
^lEEcsZrL-Ve Gajdos János képbe vésett

gondolatával: .Itt éltem és itt
szeretnék élrri." Elindultam
szép hazámból, yisszaszáll-
nék százszor is, végül is. Egy

rro, muveszettort€nész mu-
tatta be, az életútból íaga-
dunk ki íészleteket.

- A cipészsegédként mun"
kát keíesó Gajdos János ko-
rábban szerencsét próbált

főiskolára, de nem élvezhet-
te kí az új lehetőséget: egy
év múlva, 1950. július 3-an
meghalt. Életműve befeje-
zetlen ]ett, ám azt így is teljes
értékúnek kell tekintenünk -

éIet bebizonyítja, ho+y
igenb lehet. Ezért kelek es
fekszem Babits MiháIy sza-
vaiyal: -Legyen vége már!"

M. MAoYAR tÁsztó

Etőadás, kiállítás a Lónyayakról Pesten
Tállatvezetést tart a csa]ádról szóló vándorkiállí- ,,.*--;";fjp,- -r *e"§"ffibd,

Takarító
pozícióba keíe§ünk új munkatá.la|

Az állá9tloz áflom
ervfuások:

- 8 általárw iskolai vógz.irjág
. Ii§ría§ág, ,end srareteta

" - Mqbízhaló, munkáj&a igányes
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Tállatvezetést tart a csa]ádról szóló vándorkiállí-

Klicsu Ferenc közataoít_ Lfot is. Köszöntőt mond Tóth--;-i -.-;--- ---------- Csaba Csongor, az oktatási in-
vanyl elnox' tézmény igázgatója és klicsu
TUZ9ÉR, BUDAPE§T. A Lónyay Felenc, a TuzséI Közsé8ért
2oo Emlékév keletében nem- Közalapítvány elnöke, A 2oo
csak megyénkben, hanem éve született Lónyay Meny-
Budapesten ís vannak ren- hértról ü. Cieger Anüás törté-
dezvények, megemlékezések. nész taít előadást, aki könwet
Éppen a mai napon a Lónyay is írt a gróf életéről és mun-
Utcai Református Gimnázium kásságáról. A vándoTkiállítást
és Kollégiumban B.45-től is- me8lyitja és táílatvezetést
meíetteiesztő előadás hang- tart Klicsu Felenc köza]apít-
zik el a Lónyayak letűnt világa ványi elnök, Tuzsér alpolgár-
címmel valamint me8rryiüák mestere. K}t

A hála é5 atisztelet koszon l a sí]emléken

A vándoíkiállítást me8yénkb€n mártöbb helyen 15 bemutatták FoTól KM- rloúák, kaizii8s!á9i h.ry,iróg.&
alád!őteí l*a$lá§

(sapá,s, lollzo*b. pndanft,ás, §zclmálkivílp,l)
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- llat&ozatlan id€!ú muak's'ÍÍlődé*
- c§rródi8 

'tangüráí 
naqwárrarfiai kön y.2cfu|

Fényképes önóletrajzodat, BÉRrcÉNY FELTüNTETÉSSEL a
kattieí@lemezcenüum.hu e-mail címre vájuk|

,:,, _" ;1.-,,,JilJ A romantika két zenei arca
Chopin és Brahmsszer-
zeményeicsendülnek
fel Botos Misihangveí-
senyén.

yíREoyHÁzA. A szakemberek
a csodagyerek titulust adták
a 2oo3-ban született BoTos
Misinek, miután zot4-ben -
vagyis ú évesen - megny€rte
a virtuózok című televíziós
komolyzenei tehetségkuta-
tó elsó évadát, és felvételt
nyelt a Liszt Feíenc Zenemú-
Vészeti Egyetem Rendkívüli
Tehetségek osztályába. A
Fílhalmónia Magyarország

szervezésében a zongoramú-
vész november 29-én 19 órá-
tól Nyííegyházán a Kodály
zoltán Altalános Iskolában ad
koncertet.

kaíakgles külünbsések
A hangversenyen Chopin és
B,rahms szerzeményei csen-
dülnek fel, A két zeneszeízó
művein keresztiil a romantika
két külónböző aícát mutatja
be, hiszen Brahms a súlyosan
könnyed, zseniális klasszi
kus műfajt képviseli, chopin
pedig a könnyedén súlyos
folmateremtő sűlusáva] viY-
ta ki a zenebarátok elismeré-

sét. ,,olyan műveket válasz-
tottam a két zeneszerzőtól,
amelyekben a különbözőség,
a személyiség, az egyediség
karakteresen kifejeződik"
- nyilat}ozta a műsorválasz-
tással kapcsolatban a Juniol
Prima díjas zongoraművész,
aki fiatal kora ellenére kon-
certezett máI többek között
Londonban, NeW Yolkban,
Milanóban, Párizsban, stock-
holmbaa, Göteborgban,
Bíüsszelben, Valamint lszlá-
mábádban, Lahorban, Kara-
csiban, Tokióban, oszakában,
Pekingben, sanghajban, sáopaulóban. kil
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