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Jöttek, mentek, maradtak - kitüntetettek 

Színházi szezonvég 
A legnagyobb tapsot még-

sem a kitüntetet tek kapták, 
hanem, „a" művészeti titkár; a 
Szegcdi Nemzeti Színházról 
mindent tudó, ezért a szín-
házért hosszú évek alatt igen 
sokat tett, s közszeretetnek 
örvendő Horkits Erzsébet, aki 
már eddig is a nyugd í j a s 
éveiből dolgozot t , de most 
lejárt a szerződése. 

Folytassuk azokkal, akik 
elszerződtek: a színművészek 
közül Bagó László, Bcde-
Fazckas Annamária, Fazekas 
Andrea, Fekete István, Hege-
dűs Zoltán, Janisch Éva, 
Kovács Zsolt, Mentes József, 
Ragó Iván. Nem szerződtek 
nyolc s túdióssal , elment a 
balcttcgyüttesból Rácz Erzsé-
bet. Elszerződött a pesti Nem-
zeti Színházhoz Varga Mátyás 
d ísze le t te rvező . Nem itt 
dolgozik az új évadtól Pásztor 
Gábor ügyelő, segédrendező, 
Varsa Mátyás j á t ékmes te r , 
Majer Tibor statiszta szervező. 

Nyugdí jba vonult - mint 
már többször hírül adtuk -
Gregor József; rajongóinak jó 
hír: az új szezonban énekelni 
fog a szegedi sz ínházban . 
Ugyancsak vállal szerepet a 
szintén nyugdíjas tenorista, 
Juhász József. Füzesi Margit 
énekkari tag, Györkéi Sándor 
gazdasági igazgató, Rákosi 
Gézáné személyzeti és munka-
ügyi vezető, Zódi István szín-
padfelügyelő és Gábor István 
színpadmester szintén nyug-
díjba mentek. 

Akik ide szerződtek: Pál 
Tamás karmester; Jodál Ágnes 
jelmeztervező, Bérezés László 
dramaturg. Az új tenorista: 
Vadász István. Színművészek: 
Balogh Csilla, Czifra Kriszti-
na, Csarnóy Zsuzsa, Csorna 
Judit, Dégi János, Dobos Ildi-
kó, Galkó Bence, Janik László, 
Kovács Lajos, Kovács Vanda, 
Kövesdi László, Molnár Csa-

„A" művészeti titkár; Horkits Erzsébet elköszönt 

Rövid és jó hangulatú. Ez lenne a két jelző, ha az idei színházi 
szezont záró társulati ülést csak kettővel kellene leírni. 
Pedig nem szokványos évet zártak: félidőben érkezett 
a „rendszerváltás", kicserélődött az egész vezérkar. 

Kormos Tibor, az új igazgató ezért is nem vállalkozott 
az átfogó értékelésre, s bár meghívta elődjét. Nagy Lászlót, 

ő is csak üdvözlő levelet küldött, mert külföldön tartózkodik. 
A volt főrendező, Korcsmáros György szintén levelet írt, 

Győrből, ahol immár ő az igazgató és most éppen próbál... 
így aztán maradt a kellemes kötelesség: átadták a díjakat 

az évadban kiemelkedőt produkált művészeknek. 

ba, Szemán Béla, Zborovszky 
Andrea, Gesztesi Károly, Kar-
czag Ferenc. Szólótáncosok: 
Reszegi Krisztina és Kaprinai 
Tibor. Énekkari tagok: Kovács 
Zoltán, Kcresztury János. Az 
operához tar tozó tánckari 
tagok: Dinnyés Anikó, Gyi-
móthy Barbara, Horváth Gá-
bor, Juhász Katalin, Kopezcny 
Katalin, Major Roland, Varga 
József. 

Tekintsük át mégegyszer az 
immár teljes kinevezési listát: 

igazgató: Kormos Tibor; az 
operatagozat vezetője: Molnár 
László; művészeti vezetője: 
Galgóczy Judit; a prózai tago-
zatvezető főrendező: Árkosi 
Árpád; gazdasági igazgató: 
Balázsné Winkler Zsuzsa; 
market ing menedzser : Jóni 
Gábor; főmérnök: Szűcsborus 
János; műszaki vezető: Iszlai 
Zoltán; szervezési és propa-
ganda osztályvezető: Némcth-
né Bátyai Edina. Fábián Péter 
vezető művészeti titkár lett, 

Török Dóra színházi titkár, dr. 
Bárányi Zsuzsa személyzeti és 
munkaügyi vezető, Toronykőy 
Attila segédrendező, Beret-
halmi András és Tóth Tibor ü 
gyelő, Faragó Attila közönség-
szervező, Kovács Lászlóné 
pénztáros, Csoszor Endréné 
könyvelő, Dékány Tibor kot-
tatáros. 

A korábbi színházi díjakat 
az idén kettővel gyarapította az 
önkormányzat, valamint kiegé-
szítette (pénzzel) a Makó- és a 
Vaszy-díjat - jelentette be az 
ünnepségen dr. Ványai Éva 
alpolgármester. 

A társulat szavazatai alapján 
ezúttal Hegedűs Zoltán szín-
művész kapta a Makó Lajos-
díjat - sajnáljuk, hogy a na-
gyon tehetséges, fiatal művész 
Győrbe szerződött. Szilágyi 
Erzsébet magánénekes a Vaszy 
Viktor-díjas, az olasz operák 
népszerűsítéséért járó kitün-
tetést pedig Matkócsik Éva 
kapta. A Varga Mátyás-díjas: 
Krizsán István főgépész. Az 
újonnan bevezetet t k i tün-
tetések közül az énekkar i 
nívódíjat Herczeg Ferenc, a 
balett nívódíjat Péntek Kata 
kapta. 

A közönségdíjasok: a József 
Attila Tudományegyetem díját 
Juronics Tamás táncművész és 
koreográfus nyerte el; a Szent-
Györgyi Albert Orvostudomá-
nyi Egyetem kura tór iuma 
Frankó Tünde énekművésznek 
szavazott díjat; az Operaba-
rátok Egyesüle te az év ki-
emelkedő teljesítményét nyúj-
tó énekesnőre és énekesre 
szavazott: Szilágyi Erzsébetre 
és Juhász Józsefre. A Tisza 
Volán közönségdíját Janisch 
Éva színművész, a Ruhagyárét 
Vajda Júlia operaénekes nyerte 
el. 

S. E. 
tmmmmmmmmmmm 

A kormány nem veszi magára... 
A magyar kormány nem 

veszi magára a Nemzetközi 
Sajtóintézet minapi kongresz-
szusán kiadott határozatot , 
amely szerint a vasfüggöny 
lerombolása után a közép-
kelet-európai országokban a 
sajtószabadságra új veszélyek 
leselkednek az új kormányok 
beavatkozó törekvései miatt. A 
kabinet meggyőződése, hogy 
hazánkban korlátlanul érvé-
nyesül a sa j tószabadság -
hangsúlyozta László Balázs 
szóvivő szokásos pénteki 
tájékoztatóján. 

Hozzátette mindehhez azt is, 
hogy a kormány a Keresztény-
demokra ta Néppárt ál lás-

pontjával szemben nem tekinti 
belügyeinkbe való beavatko-
zásnak a nemzetközi sajtószer-
vezet elnökének a kongresszus 
záróestjén elhangzott beszédét. 
(Cushrow Iráni elismerően 
nyilatkozott Göncz Árpádnak a 
rádióelnök leváltását megta-
gadó lépéséről.) A kabinet ezt 
a véleményt egy indiai újság-
író álláspontjának, egy kellően 
nem ismert eseményhez fűzött 
kommentá r j ának , a sa j tó-
szabadság részének tekinti. -
Gombár Csaba felmentésének 
megtagadásáról egyébként 
nincs további mondanivalónk -
tette hozzá László Balázs. 

T — 
ÉPÍTŐANYAGOK 
ALAPTÓL A TETŐIG! 
Kunszentmártoni TÜZÉP -telep ajánlata: 
E R E D E T I , E R I S S , O R O S Z 

F E N Y Ő F Í J R É S Z Á R I J K 
Borovi-, lue-. KENYŐLAMBÉR1A 3 m-től 

440 Ffhm+áfa 
Nagy tételben kapható 
viszonteladók részére. 

Kis tételben: 470 Ft/nm+áfa 
"Továbbá nagyker áron viszonteladóknak: 

Tetőléc 24x48 mm-es 3-6 m-ig 
Fenyőfürészáru 25,50o mm-es 

Farostlemez I 
1700x2450x3,2 mm vastag ] 

Érdeklődni lehet: 
110. sz. TÜZÉP-telep, Kunszentmárton | 

Telefon: Kunszentmárton 530. 

A Szegedi Akadémiai Bizottság rendezvényei 
A modern európai történelem tanítása: tapasztalatok és lehetőségek 

címmel nemzetközi szemináriumot rendez a JATE Új- és Legújabbkori 
Egyetemes Történeti Tanszéke és a TEMPUS JEP május 23-tól 27-ig; 
hétfőn és kedden délelőtt 9-tól 17 óráig a SZAB- székházban tartanak 
előadásokat a hazai és külföldi szakemberek. 

A S Z O T E Női Kl in ika ku ta tó i t a r t anak b e s z á m o l ó k a t ú j 
eredményeikről 26-án kedden délután 2 órától. 

A Modern Filológiai Társaság üléséésn, 27-én 17 órától ketten 
tartanak előadást: Fejér Ádám Mítosz és kultúrtörténet, Szőnyi György 
Endre A hermeneutizmus kultúrtörténeti szerepe címmel. Ugyanezen a 
napon 16 órától a SZAB nyelvésze t i munkab izo t t sága a Magyar 
Nyelvtudományi Társasággal közösen szervez szimpóziumot. 

Környeze t i s z e n n y e z é s e k és mérések c í m m e l e l ő a d á s o k és 
eszközbemutató lesz május 28-án 9 órától. Ugyanaznap fél 3-kor a 
képességzavarok óvodáskori felderítésére szerveződött bizottság soros 
előadásán a kisiskolások beilleszkedési zavarairól beszél az érdeklődő 
pedagógusoknak Iványi Józsefné és Havasi Valéria. 

A biológiai szakbizottság 29-én 14 órától rendkívüli ülésre hívja 
tagjait. 

A székházban működő klub - a nemrég átadott kerthelyiséget is 
beleértve - mindennap 15 órától 22 óráig a klubtagok rendelkezésére áll, 
kivéve a vasárnapot. 

GYERMEKHET 
A CENTRUMBAN 

május 25-31-ig 
EGY HÉT JÁTÉK 

ÉS NEVETÉS, AJÁNDÉK 
ÉS SOK-SOK MEGLEPETÉS! 

Active gördeszkák 1699 Ft-ért 
görkorcsolyák 1590 Ft-ért 
vásárolhatók a Divat Centrumban 
és áruházunk sportosztályán. 
Videofilmeket 50 Ft-ért kölcsönzünk. 
(mese-, ifjúsági, zenés és kalandfilmek) 

^ É&MddJ.ll 

Centrum 
S^ Áruház 

Májusi Tiszatáj 
Három költő: Marsall László, Utassy József, Szöllősi Zoltán 

verseivel, hagyományos versbeszédével indul a májusi Tiszatáj. 
Tandori Dezső Madárzsoké című prózája címében is összegzi a 
két állandóan visszatérőt: a verebet és a lóversenyt. Krausz 
Tivadar verseibe a „gyöngyöket csodáló disznó". Kántor Zsolt 
szövegeibe Kierkegaard „fészkeli" be magát. Petri Csathó Ferenc 
négy költeményében (címmontázs): „egy szines dián a háttérben, 
Einstein vall kudarcot a kö té len" . Rencz Antal egy 
Weöres-balet tvázlat történetét í r ja meg; csatolva eredeti 
kézirattal. 

Szigeti Lajos Sándor: Úton Nakonxipánba, Széles Klára: 
Regény Csiki-módra címmel írt tanulmányt. Szondi György két 
bolgár költőt vezet föl, Borisz Hrisztov és Hriszto Fotev verseit a 
fölvezető, Kiss Benedek és Utassy József fordította. Tüskés 
Tibor Csoóri Sándor: Nappali hold című könyvéről, mint a 
gyakorlati cselekvés esszéiről írt kritikát. Fűzi László és Bod 
Tamás Márai Sándor műveket „elemez". Hévizi Ottó és Csuhai 
István: Szilénosz-gyakorlatok című közös művét mutatja be 
Szincsok György. A Művészet rovatban Erdély Miklósról 
beszélget - mint egy mélyinterjú alászállásában - Beke Lászlóval 
Kurdy Fehér János. A májusi számot Várnai László fotógrafikái, 
Tardi Sándor és Molnár Dénes metszetei illusztrálják. 

P S z ! 

Könyvek Szegedről 
Farkasok órája 

Természetesen ez egy 
verseskötet címe, melyért majd 
Baka István lesz a felelős. A 
könyvkiadás vá lságos idő-
szakában rekordidő alatt je-
lenik meg, a könyvnapra már 
kapható lesz ez a kötet, mely a 
a költő utóbbi két évben írt 
verseit tartalmazza. A kiadó 
ezúttal Szekszárd városának 
könyvtára , s a megje lenés t 
nagyban segítette Szeged város 
önkormányzata, amely támo-
gatást nyújtott a könyv nyom-
tatási és szerkesztési költsé-
geihez. 

Szeresd meg 
a matematikát! 

Ez a célja a Radnóti gimná-
zium három tanárának, Kosz-
tolányi Józsefnek, Mike János-
nak és Vincze Istvánnak, akik 
Érdekes matematikai feladatok 
címmel írtak könyvet a témá-
ban. Az e lső kiadást , mely 
szeptemberben je lent meg, 
most követ te a második . A 
feladatgyűjtemény elsősorban 
az általános iskola felső tago-
zatosainak, valamint a közép-
iskolák első két évét végzők-
nek készül t , és kedvező 
szakmai fogadtatásban része-
sült. (Mozaik Oktatási Stúdió) 

Nyelvkönyv 
felvételizőknek 

Galgóczi László, a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 
nyelvésze A nyelvi rendszer, A 
szöveg, a mondat és a szófajok 
c ímmel írt olyan korszerű 
nyelvszemlélettel rendelkező 

tankönyvet, amely igazodik a 
középiskolai tananyaghoz, és a 
főiskolák felvétel i követel-
ményeihez. A könyv azt vizs-
gálja, hogy egy adott nyelvi 
elem hogyan funkc ioná l a 
beszédben, a kommunikáció-
ban. A szerző leginkább felvé-
telizőknek, nyelvi fakultáci-
óban tanulóknak a ján l j a 
könyvét, sőt főiskolások és 
egyetemisták is hasznát vehe-
tik. (Mozaik Oktatási Stúdió) 

A Középkorász Műhely 
kiadványa 

A Szegedi Középkorász 
Műhely , melynek tagjai az 
elmúlt évtizedekben is több-
ször je lentkeztek a magyar 
régmúlt t émakörébe vágó 
kötetekkel, most önálló soro-
zatot indítottak Szegedi Kö-
zépkortörténeti Könyvtár cím-
mel. A sorozat első kötete a 
Középkori his tór iák okle-
velekben 1002-1410 címmel 
172 oklevél elbeszélő részének 
magyar fordítását tartalmazza. 
Az előszót és a jegyzeteket 
í r ta : Kristó Gyula. Formá-
lódnák a sorozat további kö-
tetei is. Monográf ia tekinti 
majd át a magyar külpolitika 
alakulását a honfoglalástól III. 
Béla haláláig. Kiadásra készen 
áll Kun László király alakját és 
korát a történelmi források tük-
rében bemutató kötet is. A 
tervek szerint monográf ia 
készül majd a magyar ősval-
lásról, a magyar egyháztörté-
netről és a székelység korai 
történetéről is. (Szegedi Kö-
zépkorász Műhely - Gondolat) 

DAL 

AZ INTER-CHANCE BT. 
EXKLUZÍV AJÁNLATA! 

Egy helyen dupla sansz! 
* 

- A DÉL-MAGYARORSZÁGI SZÉPSÉGKIRÁLYNŐ-
választás elöntő gálaműsora: 1992. május 23-án. 

A kezdés Időpontja: 20 óra 
Helyszíne: Szeged, Deák Ferenc Gimnázium 

színházterme. 
Május 24-én, 20 órakor: SZUPERGÁLA. 

Belépőjegyek a helyszínen válthatók, ára 1000 Ft 
(svédasztal, 2 db tombolajegy) 

* 
- KIÁLLÍTÁSSAL egybekötött VÁSÁR (23-án, 24-én), 

egész nap. 
SZÉLES ÁRUVÁLASZTÉK, jelentős árkedvezmény. 

Belépőjegy: felnőtt 100 Ft, diák 50 Ft. 
Fiatalkorúak, nyugdíjasok részére ingyenes. 

* 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁR 
A RENDEZŐ CÉG! 


