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Színház az életünk... -mmwww%ZM-r ZM~W U B M i i a n a r 

A JATE angol tanszékén néhány éve látogathatják a hallgatók 
a drámapedagógia órákat, ahol a diákok angol vagy amerikai 
szerzők drámáit dolgozzák fel színészként, a tanszék adjunktusa, 
dr. Bódis Klára rendezése, irányítása alatt. Munkájuk sikeressé-
gét bizonyítja egy magyarországi s egy angliai szereplés, no meg 
az új, a következő darab, melynek bemutatóját hamarosan itt. 
Szegeden is élvezhetjük. 

A színházzal, a színészi játékkal kacérkodni - úgy lászik az 
angol nyelv oktatásában/tanulásában is tökéletes eszköz lehet, s 
hogy eközben a színészi alakítás is egyre izgalmasabb, az már 
magának a játéknak és a színháznak a természetéből is fakad. Az 
„amatőrök passziója" ugyan nem fenyegeti a kőszínházak profiz-
musának világát, viszont kölcsönösen felébredhet az egymás 
színtere iránti érdeklődés. Külföldi színházkutatók vagy színházi 
szakemberek látogatásai pedig azt jelzik, hogy egymással is kap-
csolatot, átjárást szeretnének mindazok az emberek, akik anya-
nyelvtől és életkortól függetlenül a játék búvülctébcn élnek. 

A hétfői közéleti kávéház a Virágban ezúttal a „Színház az éle-
tünk" elmet viseli. Az. est vendégei: dr. Bódis Klára, a JATE an-
gol tanszékének adjunktusa, Upták Anikó, Kemény Gabriella, 
Kovács Zsuzsa, Liszi Katalin angol szakos egyetemi hallgatók, 
Piros Ildikó, a Madách Színház, művésznője és beszélgető-
kérdezőtársuk, Forgách Ilona újságíró várja a kávéház régi ked-
ves vendégeit, és a téma iránt érdeklődő újakat. 

• Magyarország ma m Faültetés 

csak a szegediben. Ráadá-
sul cukrozott a tej. Ha óriás mar-

koddal kétoldalt megnyomod, jön ki be-
lőle a szirup. Teheted a kávédba, finom 
lesz tőle. 

Baj csak akkor lenne, ha beleromla-
na, de szerencsére, a cukorszirup tartó-
sít is. 

Egyik olvasónk hívta föl rá a figyel-
memet, hogy ezt a profán dolgot föltét-
lenül meg kellene írnom. Voltak ugyan 
olyan korszakai nemzetünknek, mondja, 
amikor az idegen hadak, például a törö-
kök istállónak is használták a templomo-
kat, de amióta a szegedi dóm megvan, 
ilyen förtelmek nem történtek, nincsen 
tehát jussa rá a szegedi tejiparnak, hogy 
a tubusra kétoldalt is a kéttornyú temp-
lom fényképét nyomassa. 

- Álljunk meg, uram! Szeged jelképe 
lett a kettős torony. A halászlékonzerv 
dobozán is rajta volt, pedig azt se benne 
fűzték. Újságunk fejlécén is ott van, nap-
korongba foglalva, pedig azt se ott 
nyomják. 

- Egy szóval se mondtam, hogy akár-
melyiket helyeslem, de azok mind stili-

zált tornyok, itt viszont a templom fény-
képe látszik, ráadásul a tubus mindkét 
oldalán. 

- És azt kívánja, írjuk meg, hogy ve-
gyék le róla? 

- Nem ezt kívánom. Ha már rátették, 
és ha már maguk is megírták, mekkora 
hatalmas összegekbe kerül a templom 
külső tégláinak cseréje, a háborús rom-
bolások kijavítása, akkor fizessen az 
egyháznak a tejipar a tubusos bevételből 
legalább valami kis részesedést. 

- Sok kávé keseredne meg attól. 
- Nem értem. 
- Az ilyen költségeket minden cég to-

vábbhárítja a fogyasztókra. 
- Fölajánlana, mondjuk, tubusonként 

egy forintot, és a mostani diszkontáron 
az ötvenegy forintból ötvenkettő lenne. 
Luxuscikknek számít, aki megveszi öt-

venegyért, nem menne falnak ötvenkettő-
ért sem. Majdnem tönkrement már a 
templomunk, akár az összes többi, mert 
alig fordíthatott rá pénzt az egyház. Neki 
sem volt. Nagyszerű érzékkel azonnal el-
kezdte fölújítani szinte valamennyit, és jó 
ezt látni. Ha ráírná tubusára a tejipar, 
hogy az árából a dóm rekonstrukcióját is 
támogatja, talán jól is járna vele. Elő-
fordulhatna, hogy többen nyúlnának utá-
na. 

Valóban előfordulhatna ez is, és nem 
is rossz ötlet, de van aggodalmam is. Ha 
én ezt leírnám, vérszemei kapna a pince-
gazdaság, és ha a szegedi szemeli riz-
lingre is ráírná ugyanezt, hiszen az is 
nevében hordja szegediségét, és rátehet-
né palackjaira ilyen erővel a kettős tor-
nyot is, akkor kiderülhetne az idülten 
dinka kocsmatöltelékek előtt, hogy a 
poklok erői tartják fönn a templomot. A 
halászlékonzerv pedig akár halászcsár-
dává is tehetné előttük, másodállásban. 

De ezt már csak az ördög mondatja 
velem. 

Hétfőn este 18 óra 15 perc-
től a TV2-n Mi lesz veled Em-
berke? címmel vetítik azt a do-
kumentumfilmet, amelyet a 
szegedi stúdió készített Ritá-
ról, a szemetes konténerben ta-
lált kislányról. A film nem 
csak Rita első egy hónapját kí-
séri nyomon, hanem az örök-
befogadás, az állami gondozás 
lehetőségeit is taglalja. A fil-
met a szerkesztő - Gellérfy 
László - ajánlja figyelmükbe. 

Traffipax 

Csongrád megyében 
ma az alábbi városok 
körzetében számíthatnak 
jelentős közlekedési ak-
cióra a járművezetők -
Szeged: 5 cs 7, valamint 
15 és 23; Makó: 9 és 14; 
Szentes: 6 és 22 óra kö-
zött. A rendőrség a vál-
toztatás jogát fenntartja! 

Több tucat palesztin gyü-
mölcsfákat ültetett az izraeli 
hadsereg által Ciszjordánia 
északi részén útépítés céljából 
elkobzott területeken. A jelké-
pes ültetések a telepek bővíté-
sével szembeni palesztin nem-
zeti kapány keretében „a pa-
lesztin fa napján " öt helyen 
folytatódtak. A katonák elvet-
ték az ültetők papírjait, s állító-
lag azzal fenyegetőztek, hogy 
nem adják vissza, amíg a pa-
lesztinok ki nem húzzák a fa-
csemetéket. A palesztin tilta-
kozásnak ennek a formája egy-
beesett a fák hagyományos 
zsidó ünnepével. 

IV. külkereskedelmi konferencia Szegeden 
január 25-26-án, sztárelőadókkal. 

Amit az új engedélyezésről, devizaszabályozásról 
és a vámról tudni kell - ELSŐKÉZBŐL TRIPLAX Stúdió 

06-20/421-509, 62/320-093, 62/330-275 

ALAPFOKÚ és SZÖVEGSZERKESZTŐ 
számítógép-kezelői t anfo lyamukat indí tunk. 
Jelentkezni: szerdán, pénteken 8 - 1 2 óráig, kedden 8 - I 6 ó r á i g 
TIT, 32 l-090-es telefonon 

EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐT indít a T I T 
szombati napokon, minden tantárgyból . Érdeklődni: 321-090, 321-733 

• Iráni fordulat 
Irán azt tervezi, hogy részben 

privatizálja olaj- és petrokémiai 
iparát. Az olaj- és petrokémiai 
ipar mindazon szektorát priva-
tizálnák, amelynek magánkézbe 
adását az alkotmány tiltja. Az 
ország napi 3,6 millió hordós 
termelésével a világ egyik 
legnagyobb olajtermelője. 

LOTTÓSZÁMOK 

• Gyorsétkeztetési vendég-̂  
látó eladó szakmunkás tanfolya-
mot indftunk. KIT Szeged, Deák 
F. u. 22. Tel.: 62-325-805. (x) 

• Vendéglátó üzletvezetői tan-
folyamot indftunk KIT Szeged, 
Deák F. u. 22. Tel.: 62-325-805. (x) 

Ma: Strauss-koncert 
Ma este fél nyolckor osztrák vendégkarmester dirigálásával ad 

koncertet a Szegedi Nemzeti Színházban a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar. A Népszerű Zenekari Esték sorozatban január másodikára 
meghirdetett, de elmaradt újévi hangversenyt pótolják a Fricsay-
bérlet tulajdonosai számára. A zenekart vezénylő Wolfgang Gröhs 
Bécsben él, korábban a grazi operaház, majd a klagenfurti operaház 
karmestereként dolgozott. Jelenleg az osztrák kulturális minisz-
térium által támogatott Music Forum Európa nevű zenei alapítvány 
vezetője, amely saját zenekart is fenntart. A koncert énekes szó-
listája lett volna Olga Warla, aki azonban betegsége miatt lemondta 
a fellépést, ezért módosult a műsor. A vendégkarmester - akit 
egyébként Strauss-specialistának tartanak - a két Strauss fivér, Jo-
seph és Johann Strauss legnépszerűbb műveit választotta. Elhang-
zik többek között a Terefere-polka, a Delirien-valcer, a Női szivek 
polkája és a Pletyka-polka. Az est műsorvezetője: Meszlényi László. 

Elálltak a fülei -
belehalt a műtétbe 

Egy 14 éves 
brit lány az észak-
angliai Manches-
terben elálló fülei 
miatt plasztikai 
műtétnek vetette 
alá magát, de az 
altatás után többé 
nem ébredt fel. 
Janine Connor az 
operáció után hat 

nappal halt meg a 
beavatkozás nyo-
mán fellépő komp-
likációk következ-
tében. Janine csa-
ládja röviddel a 
műtét előtt utasí-
totta el, hogy he-
lyi érzéstelenítést 
alkalmazzanak a 
lányon. Az orvo-

sok közlése sze-
rint a beteg tüdeje 
az operáció végén 
felmondta a szol-
gálatot. Az azon-
nali újraélesztési 
kísérletek ellené-
re visszafordítha-
tatlan agyi káro-
sodás keletkezett, 
és ez vezetett a 
halálhoz. A kór-
ház elrendelte a 
tragikus baleset 
körülményeinek a 
kivizsgálását. 

• „Nyelt" a dino 
Szlovákiai lapok szerint a 

bősi erőmű építése és üzemel-
tetése során eddig 15 ember 
vesztette életét. Legutóbb, az 
új kapuszárny terhelési próbáit 
megelőzően az egyik szerelő 
megcsúszott az álványzaton, és 
18 métert zuhanva esett a kam-
ra fenekére, majd kórházba 
szállítás után meghalt. Ugyan-
ezen az éjszakán egy másik 
kollégájával szívroham végzet. 
Az utolsó simításokat végzőket 
a pénteken, 13-án történt ese-
ménysor lelkileg rendkívül 
megviselte. 

Hatoslottó 
10,18, 27, 32, 43, 
a pótszám: 8 

Hattalálatos szelvény nem volt; a 3 darab 5 plusz I talá-
latosra, egyenként 885.746; a 82 darab 5 találatosra 
48.608; a 2.916 darab 4 találatosra 1.367; a 45.021 darab 3 
találatosra 159 forintot fizetnek. A következő hétre átvitt 6 
találatos - nettó - nyereményösszeg: 27.388.281 forint. 

Ötöslottó 
II, 27, 57, 68, 78. 

a jokerszám: 333 728 
Öttalálatos szelvény nem volt; a 44 darab 4 találatosra, 

egyenként 448.498; a 4.110 darab 3 találatosra 4.001; a 
111.392 darab 2 találatosra 188 forintot fizetnek. A kö-
vetkező hétre átvitt - nettó - nyereményösszeg: 
100.767.109 forint. A kisorsolt Joker-szám alapján telita-
lálatos sorsjegy nem volt. A következő hétre átvitt telitalá-
latos Joker - nettó - nyereményösszeg: 2.061.583 forint. 

Ausztria lottó 
6, 7, 9, 30, 33, 40 

a pótszám: 5 
a jokerszám: 142131 

• Orokbe-örökre 
a vtv-ben! 

Csongrád megyében jelen-
leg 76 magyar és 53 külföldi 
család vár arra, hogy örökbe-
fogadhasson gyermeket. Közü-
lük sokan évekkel ezelőtt je-
lentették be szándékukat a 
Gyermek- és Ifjúságvédő Inté-
zetnél, s mégsem tudják, mikor 
vihetik haza sajátjukként a vár-
va várt apróságot. A Városi 
Televízió Hétfői Magazinjának 
vendégei, a GY1V1, a gyámha-
tóság munkatársai az örökbefo-
gadás lehetőségeiről, nehézsé-
geiről beszélgetnek. A műsor 
este fél 8-kor kezdődik. Az 
adás ideje alatt a nézők is el-
mondhatják véleményüket, fel-
tehetik kérdéseiket a 493-693-
as telefonszámon. 

• Továbbtanulási lehe-
t ő s é g e k a SZOF1 Számítás-
technikai Oktatóközpontban -
számítógépkezelő; - számító-
gépes szaktitkárnő (alapfokú) -
szoftverüzemeltető (középfo-
kú) - rendszerprogramozó, -
rendszerszervező (felsőfokú) 
állami szakképesítést nyújtó 
tanfolyamok. Intenzív számi-
t ó g é p - k e z e l ő - s z ö v e g s z e r -
kesztő, Windows, Winword, 
Excel tanfolyamok már 4900 
Ft-tól. Telefon: 62/322-859. 

(x) 

„Minitehén". Génmanipuláció segítségével a világ legki-
sebb tehenét sikerült kitenyésztenie egy argentin gazdának. Igna-
cio Bergmann tehene mindössze 45 kiló és 67 centiméter ..ma-
gas". A gazda azonban sikere láttán sem nyugszik: a „minite-
hén", Rosita állítólag júliusban ellik, Bergmann reményei szerint 
egy olyan borjút, amely felnőve még anyjánál is kisebb termetű 
lesz. Bergmann tehene - az állat teljesen szabályos testfelépltésű, 
egy normális méretű szarvasmarha kicsinyített mása - jelenleg a 
Buenos Aires-i állatkertben látható. 

,490-490. 
5 0 F t / k m ! 

G y o r s , p o n t o s , o l c só ! 

Csapdába esett autótolvajok 
Két fiatal gépkocsitolvajnak a rendőrség 

sietett a segítségére Svédországban, miután a 
zsákmányul kiszemelt autó foglyul ejtette a 
botcsinálta bűnözőket. A södertaljei rendőr-
ség járőrei szokásos ellenőrző útjukon éppen 
egy parkoló mellett haladtak el, amikor 
észrevették, hogy villog az egyik Volvo 
fényszórója. A rendőrök furcsának találták 
az esetet, ezért közelebb mentek, és azt látták, 
hogy két f iatalember bezárta magát a 
gépkocsiba. Később derült ki, hogy az ifjak 

az áramkör rövidre zárásával próbálták meg 
elindítani az autót, ám a Volvo központi 
zárrendszere elromlott. Mivel sem az ajtókat, 
sem az ablakokat nem lehetett kinyitni, a két-
balkezes bűnözőknek végül a napfénytetőn 
sikerült kimászniuk. A járőrök azonnal a 
rendőrkapitányságra kísérték a két 20 éves 
fiatalembert, és gépkocsilopás kísérlete miatt 
feljelentést tettek ellenük. A különös eset 
színhelye, Södertalje a teniszcsillag Björn 
Borg szülővárosa. 

• Százéves 
a Jacobs kávé 

1895. január 15-én rakta le 
Johann Jacobs a brémai város-
háza mellett - anélkül, hogy 
akkor tudta volna - a ma hat-
ezer dolgozót foglalkoztató Ja-
cobs Suchard élelmiszer- és él-
vezeticikk-konszern alapjait. 
Üzlete a Kávé-, Tea-, Kakaó-, 
Csokoládé- és Piskóta-szaküz-
let nevet viselte. Amikor a 26 
éves kereskedő beszállt a ká-
véüzletbe. a kávéivás Német-
országban még luxusnak szá-
mított. Egy jól fizetett szak-
munkásnak 1 font kávéért, ami 
akkoriban 2 német márkába 
került, 4 órát kellett dolgoznia. 

A RÁDIÓ „PARTISCUM" 
kereskedelmi adása 

„ H a l l g a s s a Ö n is , 
Ö n n e k is s z ó l ! " 

mindennap 16-18 éta kivött a 64,9 MHz-en 
(a DANUBIUS hullámhosszán) 

Hirdetésfelvétel: 
Szeged, Párizsi krt. 32. 
Tel.: 325-930, 323-811 
Tel./Fax: 491-119 

VÁRHATÓ IDÖIÁRÁS 

p mm 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint 

ma estig folytatódik az igazi téli időjárás. Hajnalban és a reg-a 
geli órákban gyakori lesz a ködképződés. A napsütést több-
ször szakítja meg erős felhősödés, ködszitálás és hószállingó-
zás előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet nulla 
és mínusz 5 fok között alakul. 

RENDEUE MEG LAPUNKAT TELEFONON: 

(1323) íM^QQ^Q 


