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„Tolvaj, 
fogják meg!" 
• Munkatársunktól 

A nyári idegenforga lmi 
szezon ideje alatt megnő a 
zsebtolvajok száma, hívja fel 
a megyébe látogató turisták 
figyelmét a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság bűn-
megelőzési osztálya. A leg-
forgalmasabb helyeken, tö-
megközlekedési eszközökön, 
piacokon, strandokon számol-
ni kell a zsebesek jelenlétével. 
A tolvajok többnyire „műnk.: 
megosz tássa l " do lgoznak , 
vannak köztük végrehajtók, 
figyelők és olyanok is, akik a 
„szajrét" átveszik, ezért na-
gyon nehéz a tettenérésük. 

Néhány rendőrségi jó ta-
nács, amivel megelőzhető a 
baj: pénzt, hitelkártyát, csek-
ket csak a ruha belső zsebé-
ben tartson mindenki! Hasz-
náljanak övtáskát, mert azt 
nehéz észrevétlenül „kirámol 
ni"! A kézitáska mindig zárva 
legyen! Bevesárlókocsiba so-
ha ne tegyen pénztárcát vagy 
kézitáskát! Előre aláírt csek-
ket ne tartson magánál! 

Ha valaki tetten éri a zseb-
tolvajt, hangosan kéije az em-
berek segítségét! 

Forgalmirend-
változás 

• Munkatársunktól 
Május 23-án, szombaton 

Szegeden nemzetközi marato-
ni és félmaratoni futóversenyt 
rendeznek. Emiatt a városban 
néhol megváltozik a forgalmi 
rend. Az Alsó rakparton pén-
tek estétől szombaton 19 órá-
ig nem lehet parkoln i . A 
Roosevel t t é r - O s k o l a ul-
ca-Dóm tér-Aradi vértanuk 
tere JA-TE előtti rész-Tisza 
Lajos körút érintett szakaszát 
szombaton 14.30-tól 19, az 
Alsó rakpartot pedig 8-tól 20 
óráig zárják le a forgalom 
elől. 

A Hősök kapujánál a for-
galomirányító lámpákat 14.30 
és 19 óra között kikapcsolják, 
a járműveket rendőr irányítja. 
A szervezők kérik a lakossá 
got, hogy a verseny ideje alatt 
a Roosevelt téren, az Oskola 
utcában, a Dóm téren és a Ti-
sza Lajos körút érintett szaka 
szán ne parkoljanak. 

Ősbemutató 
• Munkatársunktól 

A szegedi egyházzenei na-
pok keretében május 23-án 19 
órakor a felsővárosi római ka -
tolikus templomban mutatja 
be a Canticum Kamarakórus 
(kórusvezető: Gyüdi Sándor) 
Farkas Ferenc: Ecce mysteri-
um vobis dico című darabját. 
A művet az idős szerző a sze-
gedi egyházzenei hónap alkal-
mából komponálta az együt-
tesnek. 

Az est további részében a 
kórus reneszánsz és XX. szá-
zadi műveket énekel. A követ-
kező évi egyházzenei napokra 
Mohay Miklós zeneszerző ír 
zeneművet a Tömörkény gim-
názium Leánykarának. 

Kalandozások 
a nagyvilágban 
• Munkatársunktól 

Ma este 6 órakor a Royal 
Szállóban a Közéleti Kávéház 
rendezvénysorozata keretében 
„Kalandozásaim a nagyvilág-
ban" címmel rendeznek be-
szélgetést dr. Tekulics Péter 
gyermekszívgyógyásszal , a 
Szegedi Gyermekkórház igaz 
gató főorvosával. A házigaz-
da személye meglepetés... 

Vasúti menetrend CD-n 
Itt az IC, hol az IC? 

Természetesen nincs okunk kételkedni a szegedi terü-
leti igazgatóság magyarázatában, amely szerint a túlzsú-
folt InterCity szerelvényekre már nem fértek föl a ké-
nyelmes utazás örömeit megízlelő utasok. De talán más 
oka is van annak, hogy elviszik tőlünk a szép lC-vonato-
kat. Tegnap este olyan híreket hallottunk, amelyek sze-
rint a harciasságukról régóta híres egrieknek is részük 
van a dologban. Állítólag a törökverő város önkormány-
zata jelentős összeggel támogatta az egri pályaudvar föl-
újítását. Cserébe csak annyit kértek, legyen nekik is egy 
InterCity járatuk, mert ők is szeretik a szépet, meg a kel-
lemes ringatózást a formatervezett kupékban. És lőn. 

Mi meg csak nézünk a szép vonat után, és úgy érez-
zük magunkat, mint akit az IC szele megcsapott. 

A késő este kapott hírnek ma utánajárunk. 
Ny. P. 

Vasárnaptól Szeged és 
Budapest között - a va-
súti pálya állapota miatt 
- lassabban járnak a vo-
natok. Szűkösségük mi-
att elviszik a Szeged-Bu-
dapest vonalon közleke-
dő, új InterCity motorvo-
natokat. Helyükre a régi 
IC-kocsikat állítják be. Az 
új menetrendet kétféle 
kötetméretben, valamint 
számítógépes lemezen is 
kiadták. 

A vasárnap é le tbe lépő 
idei vasúti menetrend a MÁV 
Rt. Szegedi Területi Igazga-
tóságának is hozott újdonsá-
gokat. A vasúti pálya állapota 
tovább romlott: emiatt Sze-
ged és Budapest között las-
sabban járnak a vonatok. Az 
InterCity (IC) járatai öt perc-
cel korábban indulnak el a 
két végállomásról. A többi 
gyorsvonat öt-tizenöt perccel 
indul hamarabb, vagy érkezik 
később, mint eddig. 

A Szegedről 6.30-kor in-
duló Napfény IC a nyáron 
Kőbánya-Kispesten is meg-
áll: itt át lehet szállni a Bala-
tonra tartó gyorsvonatokra. A 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
előadásai után idén is indíta-

nak vonatokat Budapestre, 
Szentesre, és Makóra. 

Elvitték a Szeged és Bu-
dapest között közlekedő, új 
InterCity motorvonatokat , 
amelyek közül az utolsó teg-
nap délután futott be a Nagy-
állomásra. Helyüket a régi 
IC-szerelvények vették át. Az 
elegáns IC-vonatok az újon-
nan indí tot t In terCi ty vo-
na lakra ke rü lnek : Buda-
pest-Nagykanizsa, és Buda-

p e s t - E g e r közöt t j á r n a k 
majd. 

Két kötetben (kis- és nagy-
alakban, tavalyi áron), vala-
mint CD-lemezen is kiadták 
az új vasúti menetrendet. • 

Megkérdeztük Szabó Gyu-
lát, a MÁV Rt. területi igazga-
tóját, miért vették el a Sze-
ged-Budapest vonalról az ele-
gáns InterCity motorvonatokat. 

- Kényszerűségből - vála-

szolta Szabó Gyula. - Akkora 
igény mutatkozott az IC-jára-
tokra, amelyet ezekkel a 230 
férőhelyes villamos motorvo-
natokkal nem tudtunk megfe-
lelően kielégíteni. Rendszere-
sen előfordult, hogy ötven-
hetven utas már Szegeden 
sem fért föl a vonatra, Kecs-
keméten pedig újabb tizenöt-
húsz utasnak nem tudtak je-
gyet adni. Különösen pénte-
ken, vasárnap és hétfőn mutat-
kozott kicsinek a szerelvény, 
amely nem bővíthető, ezért új 
kocsik beállításával nem tud-
tunk segíteni. Utasaink min-
den héten panaszkodtak az ál-
landó zsúfoltság miatt. 

Ezen felül az egybeépített 
szerelvényben nem volt étke-
zőkocsi: ezt is sokan hiányol-
ták. Az IC-járatok beindítása 
óta kialakult az állandónak 
mondható utazóközönség. So-
kuknak hiányzott, hogy nem 
tudnak asztalhoz ülve dolgoz-
ni, amíg a vonat célba ér. A 
most elkerülő vonatok helyére 
lépő régebbi, de a forgalom-
nak megfelelően bővíthető 
IC-szerelvények mindegyiké-
hez kapcsoltunk étkezőkocsit, 
ezért úgy véljük, nem csök-
ken a szolgáltatás színvonala. 

Ny. P. 

Halmi Zoltán: „Azon dolgozom, hogy a néptánc 
méltó helyet kapjon a mozgásmüvészetek között." 

(Fotó: Nagy László) 

• Nívódíj a Szeged Táncegyüttesnek 

Aki visszafelé 
táncol 

• Kristó Gyula: „Mindig a város adósának ériem magam" 

Elismerések az ünnepen 

Szeged díszpolgára: dr. Kristó Gyula. A Pro Urbe-díjasok: dr. Bor Zsolt és dr. Csillik Bertalan. 
Az Egészséges Szegedért Alapítvány kitüntetettjei: Kiss Gábor és dr. Palásthy Pál. (Fotó: Nagy László) 

Térzenével köszöntötte 
Szeged város napján a 
polgárokat a Király-Kö-
nig Péter Zeneiskola fú-
vószenekara a városhá-
za előtt, majd felvonták 
az országzászlót és meg-
kezdődött a képviselő-
testület ünnepi közgyűlé-
se, amelyen dr. Sza lay 
István polgármester is-
mertette az egykori sza-
bad királyi város évszá-
zada i t , majd á tadta a 
hagyományos városnapi 
kitüntetéseket. 

A díszpolgári oklevelet és 
emlékplaket tet az idén dr. 
Kristó Gyula akadémikus, a 
József Atti la Tudománye-
gyetem történész professzora 
vehette át. A magyar közép-
kor történetének kiváló kuta-
tója, oktatója és népszerűsí-
tője, az iskolateremtő, Sze-
geden sok közszereplést vál-
laló, köztiszteletnek örvendő 
professzor Orosházán szüle-
tett; amint a kitüntető címet 
megköszönő beszédében ki-

fejezte, a szomszéd megyei 
kisvárosból mindig is Szeged 
jelentette számára a Várost, a 
nagybetűst, ahol életében el-
őször európai színvonalú szí-
nielőadást látott, ahol diplo-
mát szerzett, melynek egye-
temén tanít, ahol írásai meg-
jelennek, amely igényt tart a 
közéletben való részvételére. 
Szeged történeti monográfiá-
jának szerzője és szerkesztő-
j e m e g h a t o t t a n m o n d t a : 
„Mindig a Város adósának 
éreztem magam, és a meg-
tisztelő kitüntetéssel az adós-
ságom csak nőtt; de ez olyan 
tartozás, melynek terheit 
mindig büszkén és emelt fő-
vel hordozom." 

Hagyományosan a város 
napján adják át a Pro Urbe-
díjat olyan kiemelkedő alko-
tómunkát végző személyisé-
geknek, akik tevékenységük-
kel, eredményeikkel emelik 
Szeged rangját, öregbítik hír-
nevét. Ezúttal dr. Bor Zsolt 
akadémikus , a tudomány-
egye tem lézer f iz ikus pro-
fesszora, valamint dr. Csillik 

Bertalan anatómus, az or-
vostudományi egyetem eme-
ritus professzora vehetett át. 
A városért végzett tevékeny-
ségük elismeréseként Szege-
dért Emlékérem kitüntetést 
kaptak: dr. Bódis Lajos szü-
lész-nőgyógyász orvos, dr. 
Csernay László orvos-kutató, 
a SZOTE professzora, Erdős 
János ka rnagy , a Florin 
Vegyipari és Kereskedelmi 
Rt., Fritz Mihály szobrász-
művész , dr. Gallé László 
egyetemi tanár (JATE), dr. 
Merényi Kálmán megyei fő-
ügyész, Rátkai Sándor pa-
pucskészítő mester és Vajda 
Júlia énekművész. 

A közgyűlésen is köszön-
tötték az alkotói és pálya-
kezdői, valamint ösztöndíj-
ban részesült művészeket , 
akiknek dr. Ványai Éva al-
polgármester az ünnepi ülés 
előtt adta át a díjakat. Alko-
tói támogatást kapott Pataki 
Ferenc festőművész, Huszár 
Imre grafikus, Kovács Anita, 
aki egy öntevékeny színházi 
csoportot vezet. Pályakezdői 

támogatásban részesültek a 
következő fiatal művészek: 
Barnácz Erzsébet hegedű-
művész, Csabán András fes-
tőművész-tanár, Halász Gá-
bor színész. Kelemen Zoltán 
költő, Majzik Andrea grafi-
kus, illusztrátor, Székó Gá-
bor szobrász. Városi ösztön-
díjas lett két fiatal zenemű-
vész: Nagy Gabriella énekes 
és Pavlovits Dávid gitáros. 
Az E g é s z s é g e s Szegedér t 
Alapítvány díját ezúttal dr. 
Palásthy Pál nyugalmazott 
testnevelő tanár és Kiss Gá-
bor főiskolai docens kapta. 

Az ü n n e p d é l u t á n j á n 
könyvpremier volt a város-
háza dísztermében, ahol be-
mutatták az alkalomra meg-
jelent köteteket: a Tanulmá-
nyok Csongrád megye törté-
netéből című levéltári soro-
zat 26. kiadványát. Dorogi 
Imre festőművész albumát, 
amely dr. Laczó Katalin 
munkája, valamint dr. Apró 
Ferenc Szögedi olvasóköny-
vét. 

S. E. 

ber egész élete kevés lenne ah-
hoz, hogy ezt a kincset - ami 
csak a miénk, magyaroké - a 
hozzá kapcsolódó szellemiség-
gel valaki a magáénak mond-
hassa. Minél inkább elmé-
lyedsz benne, annál inkább ér-
zed, milyen parány vagy, és 
mennyit kell még tanulnod. 

# „Csak" ennyi? És mi 
kell a koreografáláshoz? 
- Napestig sorolhatnám. 

Bármilyen tehetségesnek érzi 
magát valaki, az idősebb mes-
terek véleményéből mindig ta-
nulhat. A megjelenítés forté-
lyait csak az idővel, a tapasz-
talattal lehet megismerni. Fon-
tos, hogy értsek a táncosok 
nyelvén, ismerjem őket, tud-
jam eldönteni, melyek azok a 
szerepek, amelyek illenek az 
egyéniségükhöz. Legyen egy 
szép vagy aktuális gondola-
tom, tudjam, hogy kritikával 
vagy humorral fejezhető ki in-
kább. De a térformák változa-
tosságának, logikai sokszínű-
ségüknek a megmutatása érde-
kében is érdemes színpadi pro-
dukciót komponálni. 

t Táncosként kiket tekint 
mestereinek? 
- Gyerekkoromban Zsoldos 

Ildikó szerettette meg velem a 
néptáncot, rengeteget tanultam 
Nagy Alberttől, az együttes 
művészeti vezetőjétől, vala-
mint a nálunk vendégeskedett 
táncpedagógus-koreográfusok-
tól, Nóvák Ferenctől, Tímár 
Sándoríól, Varga Gusztávtól, 
Erdélyi Tibortól, Varga Zol-
tántól, Végső Miklóstól. Aztán 
úgy adódott, hogy teljesen ön-
állóan is kipróbálhattam, mire 
vagyok képes. Öt évig voltam 
a SZOTE Táncegyüttes művé-
szeti vezetője és nem csak az 
amatőr együttesek irányításá-
val járó nyűgöket-ktnokat ta-
pasztalhattam meg, hanem a 
kemény munka árán előálló 
eredményesség örömét is. 

• A Hammido művészeti 
iskola tanáraként csopor-
tokat vezet a Szeged Tánc-
együttesben, öt osztályt ta-
nít a Hunyadi iskolában, 
táncol, koreografál, ver-
senyt nyer és közben a ta-
nárképző főiskola hallga-
tója. Tervez még valamit? 
- Folyamatos néprajzi 

gyűjtést. Most éppen a ma-
gyarországi román falvak tán-
cait, amelyek eltűnőben van-
nak. Azt tervezem, hogy el-
végzem a néprajz szakot az 
egyetemen. Jelentkeztem a 
táncművészeti főiskola kore-
ográfus szakára. De leginkább 
folytatni szeretném, amit most 
csinálok. Szeretem a tanítvá-
nyaimat. Remélem vagyok, le-
szek olyan tehetséges, hogy a 
gondolataimat, az álmaimat 
táncnyelven meg tudom fogal-
mazni és akikkel előadom, 
azok a továbbiakban is hisz-
nek benne: ez jó. 

Sulyok Erzsébet 

Olyasmit szeretek csi-
nálni, amit előttem még 
senki sem - mondja ma-
gától értetődő ambícióval 
a fiatal táncos, táncpeda-
gógus és koreográfus 
Halmi Zoltán. A Szeged 
Táncegyüttes az idei zala-
egerszegi kamaratánc-
fesztiválon két Halmi-ko-
reográfiával versenyzett 
és együttesi n ívódí jat 
szerzett. 

• Mi volt a zsűri indoklá-
sában? 
- Az előadók technikai tu-

dását nagyra értékelték. Négy 
fiú és két lány táncolta a kalo-
taszegi román anyagból ké-
szült koreográfiámat, amely a 
táncok örök témájáról, a férfi-
nő kapcsolatokról szól, techni-
kailag azonban roppant igé-
nyes, hiszen a nyolc perces da-
rabban egyetlenegy motívum 
sem ismétlődik. A másik kore-
ográfiámban alighanem az ak-
tualitást érzékelték és talán há-
lásak voltak az iróniáért. 

• A darab címe - Igy lát-
tok ti - azt sejteti, hogy a 
szakma humorérzéke állí-
tódott itt próba elé. 
- Az volt a szándékom, 

hogy egyes táncpedagógusok 
munkájáról olyan képet fes-
sek, amely felébreszti az ezen 
a területen működők felelőssé-
gérzetét. Gombos András ba-
rátom „alakította" a táncpeda-
gógust, a tanítványa szerepé-
ben Sári Balázs táncolt, jóma-
gam pedig az adatközlő figu-
ráját mutattam. A pedagógus 
videón nézi az adatközlő tán-
cát, összevissza kapcsolgat, 
előreszalad, visszateker, vagy-
is nekem meg kellett tanulni 
például visszafelé táncolni... A 
lényeg ezúttal mégsem a tech-
nika. A tanár felületesen tanul-
ja meg az anyagot, el lehet 
képzelni, mi lesz belőle, mire 
a tanítvány előadja. A koreog-
ráfia végén a háromféle tánc -
az eredeti, a rosszul tanult és a 
tanítvány esetlenségével elő-
adott - egymás mellett jelenik 
meg: egyszerre nevettető és el-
rettentő megelevenedése ez a 
felelőtlenségnek, az értékkel 
való visszaélésnek. Kesernyés 
önirónia, amellyel mindannyi-
unk felelősségtudatát szeret-
tem volna ébreszteni. 

• Ennyire szigorú? 
- Lehet felületesen is tanul-

ni. táncolni, de nem színpa-
don. Aki színpadi táncra vál-
lalkozik, annak pontosan és 
szépen kell tudni, tökéletesen 
ismernie kell a táncnyelvet, az 
adott táncterület teljes anya-
gát, ismernie kell a néprajzot, 
a szokásokat, a viselkedés sa-
játosságait és nem árt, ha szu-
verén személyiség, valamint 
tehetséges. A mozgása nem 
csap át ízléstelen modorosság-
ba. Kellő alázattal nyúl az ere-
deti anyaghoz, hiszen az em-


