
Kalandozás Odesszában 

Két köszönet 
Mindenkit érhet kellemet-

lenség és milyen jó, ha a 
bajban tapasztalhatja az 
emberiességet, önzetlen se-
gítséget! * 

O Kávéfőzőt vásárolt a 
Centrum Áruházban 

Somorjai Ferencné (Kossuth 
u. 26.) olvasónk február 9-én. 
Fizetett és eljött. Másnap 
számolta össze pénzét és ép-
pen egy százasa hiányzott, s 
mert máshol nem járt, csak 
arra gondolhatott: többet 
fizetett az, áruházban. Meg-
kérdezte hát a pénztárost, s 
a fe le let — amit nem is na-
gyon mert remélni — az 
volt: tegnap éppen 100 fo-
rint többlet volt záráskor, a 
panaszos százasa tehát „ki-
ugrott". Visszakapta a pénzt, 
s mi szívesen megköszönjük 
nevében a becsületes e l -
járást. 

O Minden autóssal meg-
történhet. hogy elszá-

mítja magát, kevés a ben-
zinje. T. Mihály (Kossuth 
Lajos sugárút 18.) éppen így 
kényszerült várakozásra Sze-
gedtől 50 kilométerre, kora 
este. Több autót próbált meg-
állítani, de sokan le sem 
lassítottak, hogy megkérdez-
zék, mi a baj. Végre 8 óra 
körül jött a megmentő az 
A D 92-00 rendszámú War-
szawa. Nem kérdezte, kinek 
is adja, m é g a kannát ls 
otthagyta olvasónknál, hogy 
majd abban kéri vissza a 
benzint. A legjobbkor jött 
segítségért megérdemli az 
ismeretien gépkocsivezető a 
köszönetet. 

Újszegeden, az Odessza 
városrészben a XIX. számú 
háztömböt kellett felkeres-
nem, most már mondhatom, 
hogy felfedeznem. Sem az 
ügyeletes rendőr, s e m a já-
rókelők nem tudtak eligazí-
tani. Amerre mentem, min-
denütt arab számú jélzést 
láttam, római számokkal jel-
zett házat senki sem ismert. 
Végre az utolsó háztömb 

előtt az egyik gyalogos fel-
világosított. hogy ez a XIX, 
számú, biztosan tudja mert 
ő is ott lakik. Panaszkodott, 

, öt é v e várják, hogv házukat 
rendes számtáblával lássák 
el. Úgy tudja, hogy a római 
számozás miatt az idegenek 
állandóan eltévednek. S 
ajánlatos lenne bizony az 
összes épületet egységes 
számtáblával . ellátni. de 
semmi esetre sem római 
számozással — írja Szabó 
Zsigmond (Jósika utca 14.) 
alatt lakó olvasónk. Javasla-
tával egyetértünk. De még 
inkább egyetértenénk azzal, 
ha végre elkeresztelnék 
Odessza utcáit! 

Sándor György 
szerzői estje 

Ki javítja meg? 
Arra kér választ Bezdán 

József (Agyagos út 22.) olva-
sónk. hogy köteles-e a Gelka 
a peremváros! lakókhoz is 
kimenni, ha a tévé a garan-
ciális időn belül romlik el? 
Ok ugyanis január 14-én 
vettek egy tévét, pechjükre 
néhány napon belül elrom-
lott. Hívásunkra a Gelka 
azt mondta, vigyük kl a 
József Attila sugárútig a ké-
szüléket mondván, hogy nem. 
jönnek be az utcába. Kivit-
tük és 8-tól 12.20-ig vártuk 
a szerelőt, aki öt perc alatt 
megjavította. Csakhogy a 

tévé ismét elromlott és 28-án 
ezt bejelentettük. Akkor azt 
ígérték, hogv kedden vagy 
szerdán - jönnek de nem Jöt-
tek, és mert elfogj'ott a tü-
relmünk, február 10-én is-

mét bejelentettük. Ekkor azt 
mondták feleségemnek, hogy 
nem feleitették el. de nem 
jönnek ki. mert sár van. 
Vagy vitessük be. vagy vi-
gyük a kövesút végére és 

• majd 8 és 12 óra között jön 
a szerelő. Most kérdezem — 
folytatja olvasónk — ha 
6400 forintot költ a z ember 
egy tévé-készülékre, amely-
nek az árában az is benne 
van hogy a garanciális időn 
belül ingven megjavítják, s 
akkor még cipekedjem és 
fé lnaoot ácsorogjak ve le az 
utcán várva az arra jövő 
szerelőre, alti szíveskedik 
megtekinteni a készüléket? 
Vagy nem az a baja a Gel-
kának. hogy túlságosan is 
egyédül van a városban?! 

„A humorista olyan em-
ber, ki humort űz szakérte-
lemmel" — irta egykor Hel-
tai Jenő. És a humoralista? 
Nyilván olyan, aki a humort 
morállal toldja. 

Sándor György műfaja az 
„one man show". Szerzői 
estjein — rövid időn belül 
immár a másodikon •— két 
órán keresztül beszél és ját-
szik egyedül a színpadon; 
saját szövegét saját rendezé-
sében adja elő. Kellékei: 
egy üres bérlettok, egy ska-
tulya gyufa a közönség köré-
ből, egy fél boxkesztyű. egy 
lavór, egy ócska vulkánfiber 
AMI GO HOME felirattal. 
Bevallom, az est legfőbb csa-
lódása volt, hogy ebből a 
koferből nem került elő egy 
csomag AMIGÓ kávé. Mert 
Sándor György műfajába ez 
is belefér. Képtelen képzet-
társítások, játék a szavak-
kal és azzal, ami mögöttük 
van. Ahol az abszurdig megy, 
ott a legjobb: mikor a bör-
tönrácsokat levegőszínűre és 
a közöket rácsszfnűre festi, 
vagy amikor az est második 
részében telefon nélkül tele-
fonál. 

S ha már hasonlítani kell 
valakihez — régi és szívós 

kényszerképzetünk folytán 
— hát én vem Karinthyhoz, 
hanem inkább Kurt Tuchols-
kyhoz hasonlítanám, aki a 
lyukak társadalmi lélektaná-
ról írott eszmefuttatásában 
például akár eszmei előfutár-
ja is lehetne Sándor György-
nek. Annál is inkább igaz 
lehet ez, mert a Fi lm-Szin-
ház-Muzslka riportere is ezt 
írja róla: „hézagot talált mai 
művészeti életünkben és azt 
tölti be." Így hát a lyuk 
már nem is kérdéses. 

Ami pedig a morált Illeti: 
a lavórban esti lábéztatását 
végző kisember politikai 
éleslátása, csípős nyelve és 
elmefuttatása a hatalmasok-
ról és egyéb tiltottnak vélt 
területekről váltotta ki a 
legzajosabb sikert. Csiklan-
dós borzongással: nahát, 
hogy ilyeneket színpadon ki 
lehet mondani-! S végül né-
hány szó Sándor Györgyről, 
az előadóról: szinte eszköz-
telen kifejezőkészsége, gyors 
és biztos váltásai kiváló szí-
nészi erények. Kár, hogy az 
egyetemisták számára rende-
zett hétfő esti előadás az au-
lában — optimistán szólva 
— félig volt tele. 

Kulka Eszter 

Előadások 
olajipari 

párttitkároknak 
A Szeged környékén mű-

ködő olajipari üzemeknél a 
közelmúltban jöttek létre a 
párt-csúcsvezetöséeek és több 
új alapszervezet is alakult. 
A két csúcsvezetőség, vala-
mint az olajtröszt köteléké-
ben működő üzemek és vál-
lalatok párt-alapszervezeti 
titkárai é6 vezetőségi tagiai 
részére tegnap, kedden elő-
adássorozatot rendezett az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottsága. Deák Béla. a városi 
párt-végrehajtóbizottság tag-
ja, a pártbizottság osztály-
vezetője pártszervezeti kér-
désekről, Prágai Tibor osz-
tályvezető a gazdasági szer-
vező munkáról és el lenőrzés-
ről. Dékány László osztály-
vezető pedig a párt gazda-
sági tevéken vségéröl. Hor-
váth Lászlóné. a pártbizott-
ság munkatársa pedig idő-
szerű tömegpolltikal és agi-
tációs kérdésekről tájékoz-
tatta az egybegyűlteket. 

Az előadássorozat Kovács 
Attilának, a pártbizottság 
munkatársának zárszavával 
ért véget. 

Felesleges kiadás 
Évek óta nem oldja m e g 

problémánkat a házkezelő-
ség — írja Farkas Antalné 
és még hat lakó a Zoltán 
utca 8. számú házból. 1987. 
márciusában az IKV felsze-
relte házunkban a három 
földszintt és a három eme-
leti lakásba a konyhai víz-
csapot. de a magasnyomású 
víz a mai napig sincs beve-
zetve. íttv három év alatt 
csak a víz leöntésére tudták 
használni a kagylót. De há-
rom-négy hónapja már erre 
sem alkalmas, mert a le-
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folyócsőből az udvaron fel- ! 
tört a szennyvíz a felszínre 
és éppen az egyik földszinti 
lakó ajtajánál. Az IKV sze-
relői többször is kint voltak, 
de nem javították meg a mai 
napig sem. „Szeretnénk, ha 
nemcsak dísz lenne laká-
sunkban a vízcsap, hiszen 
állandóan bosszúságot okoz 
nekünk még a látványa is. 
arról nem Is beszélve, hogy 
tulajdonképpen felesleges 
kiadás és anyagpazarlás volt 
felszerelni." 

Zenei naptár 

Három fiatal művész 
Három rokonszenves, f ia-

tal művész lépett pódium-
ra hétfőn este a Tisza Szál-
ló nagytermében. A hazai 
koncertéletben Perényi Esz-
ter a rádió tavalyi orszá-
gos hegedűversenyének tró-
feájával hívta fel magára a 
f igyelmet; Perényi Miklós 
Mainardi és Casals mester-
kurzusainak meghívott részt-
vevője, a római Santa Ce-
cília Akadémia művészdip-
lomása volt, sikeres kül-
földi hangversenyutak szó-
listája. Szűcs Lóránttal pe-
dig az elmúlt hónapokban 
a szegedi publikum is több-
ször találkozott, általában 
kamarakoncerteken, egy íz-
ben zenekari matinén ját-
szotta Schumann a-mol l 
zongoraversenyét. A három 
fiatal e lőadóművész Schu-
mann d-moll trióját, a Peré-
nyi-testvérek Kodály hege-
dű-gordonka duóját mutat-
ták be, Perényi Eszter Bach 
E-dúr, Perényi Miklós 

Magas zsírtartalmú, ió mi-
nőségű 
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vaj 
februártól áprilisig 

I kg 36- Ft 
áron kerül értékesítésre az 
élelmiszer-boltokban. Közü-
letek és élelmiszer-boltok 
részérő minden mennyisé-
get biztosítunk. Rendelést 
Tejüzem Szeged. Párizsi 
krt . 16. címre kér jük 
leadni. 

Cs. m. Tejipari Vállalat 
Szeged 

Brahms e-moll szonátáját 
játszotta Szűcs Lóránttal. 

Hármójuk közül kétségte-
lenül Perényi Miklós a leg-
eredetibb tehetség. Ösztönös 
muzikalitása egészen magas 
fokú zenei intell igenciával, 
fö lényes hangszertudással 
párosul. „NéhaAjazt gondo-
lom, hogy úgy ömlik hang-
szeréből a zene, mint némely 
nap a csendes eső." Lukács 
Pál mélyhegedű-játékát jel-
lemezte így Füst Milán: a 
mondat olyan szép és találó, 
hogy Perényi Miklós fájdal-
masan zengő Brahms-szoná-
tájához is ideidézhető. 

Perényi Eszter a Kodály-
kettősben igazolta átlagon 
felüli muzsikus képességeit. 
Bár tónusa, atmoszférate-
remtő ereje még jelzi a pá-
lyakezdet nehézségeit; tech-
nikai képzettsége, alapos he-
gedűiskolá.ia ha felszabadul-
tabban kibontott zenei kö-
zegbe kerül, tisztábban ér-
vényesül . Csak felsőfokon 
szólhatunk Szűcs Lóránt 
zongorázásáról: a szimpati-
kus művész ismét arról 
győzte meg hallgatóságát, 
igazi területe a kamarazene. 
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Tanácskozás 
a növény-
védelemről 

Dr. Soós Gábornak, a me-
zőgazdasági és é lelmezés-
ügyi miniszter első helyet-
tesének megnyitójával ked-
den délelőtt a Technika 
Házában megkezdődött a 
XX. növényvédelmi tudo-
mányos értekezlet. 

Megállapította, hogy az 
utóbbi Időben erőteljesen 
megnövekedett a mezőgaz-
daság igénye a növényvéde-
lem tudományos eredményei 
iránt. Része volt ebben a 
mezőgazdaság szocialista át-
szervezésének, a különböző 
nemzetközi szerződésekben 
vállalt kötelezettségeknek és 
nem utolsósorban az újabb, 
nagy veszteségeket okozó 
kártevők megjelenésének. A 
kemizálás fokozódó elterje-
dése tette lehetővé új nö-
vényvédelmi módszerek be-
vezetését. 

A miniszterhelyettes meg-
nyitója után megkezdődött a 
szakmai tanácskozás. 

Magyarországi Dürrenmalt 
. _ ^ János királya OSbemutatO Szegeden 

Végre egy igazi ősbemuta-
tó! Az általános gyakorlat-
tól eltérően olyan dráma ke-
rül március 7-én a szegedi 
színház színpadára, amel ly-
lyel ténylegesen itt találkoz-
hat először a néző. Nem ol-
vasott, esetleg megvitatott, 
sőt talán egy kicsit már meg 
is unt, hanem valóban új 
anyaggal, tehát a világhírű 
svájci író. Dürrenmatt leg-
újabb drámájával, a János 
királlyal. A modern m ű v e k , 
nek az év elején megkezdő-
dött bemutatósorozata ezzel 
újabb produkcióval gyarap-
szik. 

A vállalkozás azért is ér-
dekes, mert Szegeden még 
nem játszottak Dürrenmatt-
darabot, noha az író több 
drámája, a Milliomosnö lá-
togatása, a Fizikusok, a Me-
teor, az V. Frank és a Nagy 
Romulus, sikerrel szerepelt 
az ország több színházában. 
Szeged adósságot törleszt. 

Dürrenmatt, a modern 
dráma egyik jellegeztes kép-
viselője. új darabját Shakes-
peare János királyából írta. 
Komor Istvántól a szegedi 
előadás rendezőjétől először 
is afelől érdeklődtünk, ho-
gyan változott meg a svájci 
író keze alatt az eredeti 
dráma? 

— A szereplők zömében 
ugyanazok, s ugyanaz ter-
mészetesen a kor, amelyben 
a dráma játszódik. Az első 
angol alkotmány, a Magna 
Charta kora ez, amely nagy-
jában-egészében megfele l a 
mi Aranybullánknak. Je-
lentősen átalakította viszont 
Dürrenmatt a cselekményt. s 
a figurákat, elsősorban a fő-
szereplőket új megvilágításba 
helyezte. 

— Milyen ez az új megvi-
lágítás? 

— Abból a történelmi arc-
képcsarnokból, amely Sha-
kespeare János királya, egy 
éles szituációban, groteszk 
helyzetekben bővelkedő mo-
dern hangvételű és a mának 
szóló politikai drámát írt. 

Mint a legtöbb Dürrenmatt-
darabban, ebben is megta-
lálható az egész emberiség-
hez szóló figyelmeztetés, 
amely most így hangzik: em-
berek vigyázzatok, mert ha 
nem az értelemre hallgatva 
csináljátok a dolgaitokat, 
utatok anarchiához, háború-
hoz és pusztuláshoz vezet. 
Értelemmel kormányozni a 
világot: ez Dürrenmatt mos-
tani f igyelmeztetésének lé-
nyege. 

— Kik a dráma főalak-
jai? 

— A darab cse lekménye a 
hatalmasok körében játszó-
dik A főalak János angol 
király, valóságos történelmi 
alak. aki a Magne Chartát 
kiadta. A darab másik király-
alakja, Fülöp, francia ural-
kodó. Richárd, a fattyú, 
Oroszlánszívű Richárd fia 
és végül a milánói bíboros, 
a pápa követe: ők a legfon-
tosabb szereplők. 

—- Kik játsszák ezeket a 
szerepeket? 

A darabnak húsz szereplő-
je van. János király Bicskey 
Károly, Fülöp Bángyörgyi 
Károly, Richárd Janka Béia 
és a milánói érsek Iványi 
József. A női szerepek alakí-

tói közül Slefanik Irén ezen 
az előadáson mutatkozik be 
a szegedi közönségnek. A 
díszleteket Gergely István 
tervezte. A közönség a Hét 
pofon tervezőjeként találko-
zott vele még az évad ele-
jén. Mostani díszletei a lé-
nyegre szorítkozó puritán 
jelzések. 

— Végül is mi a vélemé-
nye a rendezőnek a darab-
ról? 

— Mindenki tudja, hogy 
Dürrenmatt nagyon okos író. 
Ez a rendkívüli értelmesség 
különösen erre a darabjára 
vonatkozik. Ilyen okos szín-
darabot szerintem mostaná-
ban nem írt senki. S persze 
mint minden Dürrenmatt-
darab, ez is rendkívül for-
dulatos, mozgalmas, a szín-
padon egy perc nyugalom 
sincs, egyik pillanatról a 
másikra következnek a 
meglepetések, a fordulatok. 
Szinte valósággal szikrázik a 
levegő, az első perctől az 
utolsóig. Ez a darab atmosz-
férája. Görgey Gábor rpmek-
bekészült fordítása, kitűnően 
adja vissza nyelvileg ls a 
verses drámának ezt a szik-
rázását. 

0. L . 

Nyereség, áremelés nélkül 
Tegnap délelőtt a dorozs-

mai ifjúsági presszóban tar-
totta évt rendes küldöttgyű-
lését három község, Kiskun-
dorozsma. Bordány és 
Zsombó Altalános Fogyasz-
tási és Értékesítő Szövet-
kezete. Dómján József igaz-
gatósági elnök beszámolóját 
azért hallgatták megkülön-
böztetett f igye lemmel a kül-
döttek, kiváló dolgozók és 
szocialistabrigád-tacok. mert 
jelentós nyereségbevételről 

adott ugyan számot, de hoz-
zátette rögtön, hogy nem 
áremelésből, hanem több-
letforgalomból adódik a be-
vételnövekedés. 

A hozzászólók elismeréssel 
nyilatkoztak a szövetkezet 
jó munkájáról, de kérték a 
szolgáltatások körének bő-
vítését és sürgették egy 
ABC-áruház felépítését Do-
rozsma központjában. 

Az 1945-ben alakult Sán-
dorfalvi Áfesz, tegnap dél-

után 6 órakor kezdte meg 
25. küldöttgyűlését. Itt is 
kedvező eredményekről, 1 
millió 702 ezer forintos nye-
reségről adott számot Takó 
Klára elnöki beszámolója, 
szintén kiemelve, hogy a 
bev4étel-növekedés nem a ta-
gok érdekéit sértő áremelé-
sekből adódott, inkább a 
többletforgalomnak. élén-
kebb üzleti tevékenységnek 
és a költségek ésszerű fel-
használásának köszönhető. 

\Pzeyed szobrai 

T a v a s z 

(175.) Az újszegedi liget '0 
egyik szobordísze Tápai An-
tal alkotása Az 1963-ban 
felállított munka címe: Ta-
vasz. 
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