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Lezárják 
a rakpartot 

• Munkatársunktól 
Forgalomkorlátozásra kell 

számítaniuk hét végén a Sze-
geden közlekedőknek. Kon-
cert miatt lezárják a szegedi 
Alsó rakpartot. Vasárnap reg-
gel 6 óráig nem lehet parkolni 
és az átmenő forgalom is szü-
netel. 

Danká Pistára 
emlékeznek 

• Munkatársunktól 
Vasárnap délután 5 órakor 

Dankó Pista szüle tésének 
140. évfordulója alkalmából 
ünnepi megemlékezést és ko-
szorúzást rendez a legendás 
nótaköltő szegedi szobránál 
az Országos Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat, a 100 ta-
gú Cigányzenekar és a Dankó 
Pista Emlékéért Alapítvány. 
Ünnepi beszédet mond Ra-
duly József, az Országos Ci-
gány Kisebbségi Önkormány-
zat alelnöke, dr. Ványai Éva 
alpolgármester és Csemer Gé-
za író. Közreműködik a 100 
tagú Cigányzenekar, a Rajkó 
zenekar és Bangó Margit. 

Idegenforgalmi 
klub 

• Munkatársunktól 
Az idegenforgalmi klub 

soron következő összejövete-
lére szerdán - a Royal Szálló 
különtermében - este 6 órára 
várják, a tagok mellett minda-
zokat, akik a régió idegenfor-
galmi kérdései iránt érdeklőd-
nek. A téma előadója Nacsa 
József, a Matur Csongrád me-
gyei elnöke, a Dél-alföldi Re-
gionális Idegenforgalmi Bi-
zottság alelnöke lesz. 

Permetezés, 
arankairtás 

• DM-információ 
A Növényvédelmi és Ke-

reskedelmi Kft. június 15. és 
30. közötti időszakban Sze-
ged, Szőreg, Sándorfa lva , 
Kistelek, Ásotthalom, Móra-
halom területén és vasútállo-
másain rovarkártevők és kó-
rokozók elleni permetezést 
végez. Az önkormányzatok és 
a MÁV Rt. megbízásából 
végzett védekezés során fel-
használt permetszer emberre, 
á l la tra , méhekre nem ve-
szélyes biológiai szer; az ab-
lakot azért tartsák zárva. Az 
útszéleken, csatornapartokon, 
vasútállomásokon arankairtást 
végeznek, a gyomirtott terüle-
teken ne kaszáljanak és ne le-
geltessenek. 

Közéleti 
kávéház 

• Munkatársunktól 
„Házasság gyermekáldás-

sal, vagy anélkül" címmel 
rendeznek beszélgetést június 
15-én 18 órától a Virág cuk-
rászdában a meddőségről és 
fogamzásgátlásról. Dr. Mi-
hály Mária újságíró vendégei: 
dr. Kovács László professzor, 
a SZOTE Szülészeti-nőgyó-
gyászati Klinikájának igazga-
tója és dr. Lehotzky Helga kli-
nikai adjunktus. 

Díszpolgári cím 
' • Zalaegerszeg (MTI) 

Zalaegerszeg megyei jogú 
város díszpolgára lett Emily 
Dalgarno és Andrew Izsák, a 
világhírű asztrofizikus - a 
szegeden is tanárkodó Izsák 
Imre Gyula - özvegye és fia. 
A kitüntető címet pénteken 
adományozták az egerszegi 
születésű, 1965-ben fiatalon 
elhunyt tudós hozzátartozói-
nak. 

Pál Tamás, Czenéné Vass Mária, dr. Nikolényi István és Szikora János az évadzáró társulati ülésen. 
(Fotó: Mohos Angéla) 

Adatok a szezonról 
A Szegedi Nemzeti Színház 1997/98-as szezonjának 

gyorsmérlege: 
A bemutatók száma: 13. 
A játszott produkciók száma: 25 
Az előadások száma: 264. 

ebből: 63 opera, 169 próza, 32 balett. 
A turnékon játszott előadások száma: 64 opera, 10 

próza, 12 balett. 
A két kőszínház előadásainak átlagos látogatottsá-

ga: 77 százalék. 
Fizető nézők száma: 95 ezer. 
Az eladott bérletek száma: 6 ezer. 

Kőszínházi évadzáró 
és szabadtéri évadnyitó 
ünnepi társulati ülést tar-
tottak tegnap délelőtt a 
Szegedi Nemzeti Szín-
házban, amelyen dr. Ni-
kolényi István igazgató 
ismertette a szezon sta-
tisztikáit, értékelte a há-
rom tagozat művész i 
munkáját, majd átadták 
a legjobb művészi telje-
sítményekért jpró szak-
mai- és közönségdíjakat. 

A színidirektor indítványá-
ra először néma felállással 
emlékezett a társulat a napok-
ban fiatalon elhunyt kiváló 
rendezőnőre, Gaál Erzsébet-
re, aki a Bernarda Alba háza 
című produkciójával két éve 
Szegeden is nagy sikert ara-
tott. Ezután a Népszabadság 
kritikusának a legutóbbi sze-
gedi Kovalik-produkcióról, a 
Sevilla, se borbélyról szóló, 
A világ közepe címmel meg-
jelent írásából idézett a szín-
ház igazgatója, hangsúlyoz-
va: a kritika bizonyság arra, 
hogy nem jogos Szegeden az 
operajátszás válságáról be-
szélni. Az utóbbi időben há-

rom revizori vizsgálatot is 
folytattak a színházban, ame-
lyek - minden egyéb híresz-
teléssel szemben - azzal a 
megál lapí tássa l zárul tak , 
hogy a színház gazdálkodása 
nyugodt, kiszámítható. Mű-
vészi szempontból igazán ki-
emelkedő produkció ebben az 
évadban nem született - foly-
tatta értékelését Nikolényi -
ám kiegyensúlyozottság jelle-
mezte a szezont:, „az előadá-
sok inkább meg voltak ren-
dezve, mint el voltak játsz-
va", azaz rendezői, látvány-

centrikus színháznak nevez-
hető a szegedi. 

Arról nem esett szó, kik 
távoznak a színháztól, illet-
ve kik szerződnek ide, de a 
jövő évadra tervezett dara-
bokat felsorolta a direktor: 
Don G iovann i , A m e r i k a i 
Elektra, Lili bárónő, Háry 
János, Az ezred lánya, Pla-
tonov, Nabucco , I rma, te 
édes , Képek Assis i Szent 
Ferenc életéből (Gheldero-
de), Marin Faliero (Donizet-
ti operája koncertszerűen) és 
két új balettprodukció. 

Vastapssal köszöntötte a 
társulat az idei kitüntetette-
ket: a Vaszy Viktor-díjat To-
ronykőy Attila segédrendező, 
a Makó Lajos-díjat Mészá-
ros Tamás színművész, az 
Imre Zoltán-díjat Zarnóczai 
Gizella b a l e t t m ű v é s z , az 
énekkari nívódíjat: Lőrincz 
Zoltán énekkari szólista, a 
Varga Mátyás-dí ja t Szabó 
Kálmán gépkocsivezető ve-
het te át. Az olasz operák 
népszerűsítéséért járó díjat 
Timothy Bentch magánéne-
kesnek ítélték. A Tisza Vo-
lán Rt. közönségdíját Pataki 
András balettművész kapta. 
Wil ly Loman sze repében 
nyújtott nagyszerű alakításá-
ért Király Levente mindkét 
szegedi egyetem, a SZOTE 
és a JATE közönségdíját is 
elnyerte. A JATE hallgatói-
nak szavazata alapján Hőgye 
Zsuzsanna kapta a színész-
nőknek járó közönségdíjat. 
A kőszínházi évad ugyan be-
fejeződött, de a jövő héten 
máris elkezdődnek a szabad-
téri e l ső p r o d u k c i ó j á n a k , 
Kodály Háry Jánosának pró-
bái. 

H. Zs . 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat Újszászi 
Ilonával, újságíró munkatársunkkal oszthat-
ják meg. aki munkanapokon reggel 8 és 10 
óra között, vasárnap 14 és 15 óra között hív-
ható 06-20-432-663-as rádiótelefon-számon. 
Elveszett tárgyaikat keresd, illetve talált tár-
gyakat visszaadni szándékozó olvasóink in-
gyenes hirdetésben tehetik közzé mondandó-

jukaL Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld 
számon, illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetó'irodáinkban. 

Csomópontok. A Kálvá-
ria sugárúton fölújították a 
kőburkolatot, de bosszantó, 
hogy éppen a Dugonics téren 
hagyták abba? - háborgott 
Ördögh László (319-560). 
Ugyanilyen bosszantóak az 
Anna-kúti csomópont hepe-
hupái - folytatta olvasónk. A 
Dugonics tér felújítását "99-
ben folytatják, az Anna-kút 
előtti kereszteződés újjávará-
zsolását nem tervezik - tud-
tuk meg a polgármesteri hi-
vatal műszaki irodáján. 

Biciklisek. Az újszegedi 
autóforgalmat levezető Fő fa-
soron az úttesten kerekeznek 
a biciklisek is, annak ellené-
re, hogy ez balesetveszélyes. 
Az ok - véli Szűcs László - : 
a kerékpárút kátyús, ezért 
szinte veszélyesebb, mint ha 
az autóút szélén biciklizik va-
laki. A szükségesnél jóval ke-
vesebb a pénz az útfenntar-
tásra - hangzik a polgármes-
teri hivatal műszaki irodájá-
nak válasza. 

Füvek. Az Ág és a Gáspár 
utca sarkán álló üres telken 
embermagasságú a gaz, az ar-
ra hivatott kht. csak a járda 
melletti 1 méteres sávon nyír-
ja a füvet - tette szóvá Papp 
István (472-236). A Bécsi 
körút és az Alföldi utca sar-
kán is méteres a (parlag)fű -
„csörgött" B. I.-né. 

Kutyák. Sok a kóbor ku-
tya Rúzsán, ijesztgetik a gye-
rekeket és a bicikliseket, vo-
nyításukkal zavarják az éjsza-
kai pihenést - panaszkodott 
a polgármesteri hivatal után 
a „Csörög"-nek is Gy-né 
a 285-252-es telefonszám-
ról. 

Tévék. Mikor fogható a 
Szegedi Kábeltévé Rt. háló-
zatán az új szegedi tévé, a 
Média 6 műsora? - kérdezte 
Holovár Edit a Gál utca 4-
ből. A tárgyalások hamarosan 
elkezdődnek - válaszolt a 
Csábi László, a kábeltévés 
cég igazgatója. 

Pol i t ikusok. Nem va-
gyunk közömbösek, ha politi-
káról esik szó - véli Kiss Fe-
rencné (460-975), aki örül, 
hogy a Póda-ügyről véle-

ményt mondtak az emberek a 
„Csörögben" is. Mindegy, 
melyik pártban, a lényeg, 
hogy képviselői tapasztalatát 
hasznosítsa, a mi javunkra -
ez Németh Lajosné (499-987) 
álláspontja. Az Orbán-Tor-
gyán titkos találkozóról Ma-
ród Ferenc (255-610) nyilvá-
nított véleményt: szerinte ez a 
Canossa-járáshoz hasonlatos, 
de a leendő miniszterelnök 
szempontjából nem indokolt. 
A módszer pedig nem etikus. 

Piacok. A dorozsmai 
nagybani piacot üzemeltető 
kft. mire költi bevételeit? -
kérdezi Kissné, aki szerint az 
átkelőket addig kellene meg-
építeni. míg tragédia nem 
lesz a piacos napokon mindig 
zsúfolt bevezető úton. Szer-
dán koccanásos baleset is tör-
tént - toldotta meg a hallotta-
kat Gárdián Ildikó (314-755), 
s kérdezte: addig várnak, míg 
valakinek az életét követeli a 
hanyagság?! Komoly beruhá-
zásokkal törekszenek arra, 
hogy a 750 parkolóhelyre vá-
rakozó 1500 autót elhelyez-
zék - tudtuk meg a Szegedi 
Vásár- és Piacigazgatóság 
ügyvezetőjétől, Katona And-
rástól. 

Medencék. Ha sajnálják a 
vizet a fürdőzőktől, akkor 
legalább csökkentsék a belé-
pőjegyek árát - mérgelődött 
Szovics Gyuláné (475-090), 
aki kifogásolta, hogy a part-
fürdőn csak két medencében 
találtak vizet, de azokat is a 
kánikulában nem túl kellemes 
termálvízzel töltötték föl. 
Hétvégén, illetve június 15-
től hétközben is mind az öt 
medence a strandolok rendel-
kezésére áll - válaszolt olva-
sónknak Dóra József, a Sze-
gedi Fürdők és Hőforrás Kft. 
marketing igazgatóhelyettese. 
- A medencék közül még 
csak egyet sikerült kicsem-
péztetni, de a többi felújítását 
is folytatjuk. Egyébként pe-
dig 16 órától kedvezményes 
belépőkkel váijuk a fürdőző-
ket. 

IMÜAIRRÉI 

• A színiévad gyorsmérlege: 95 ezer néző 

Rendezői színház a szegedi 

• Moana-délelőtt> Geszti Péterrel 

Mosóporok koalíciója 
Talán legsikeresebb, de 

mindenképpen legnagyobb ér-
deklődéssel kísért rendezvé-
nye volt a Moana szakmai 
délelőtt sorozatnak a tegnapi, 
„Ügynökségi kapcsolatok, si-
keres reklámkampányok" cí-
met viselő előadás, melyen 
Balaton Anita cégvezető az 
Akció (Produkció) Reklám-
ügynökség két frontemberét, 
Angyalosi László ügyvezetőt 
és Geszti Péter kreatív igazga-
tót mutathatta be. 

Az ügynökségi kapcsola-
tokról az ügyvezető beszélt, s 
ezt meglehetősen gyakorlati 
megközelítésben tette. Nem is 
kerülhette meg az alapkérdést, 
miszerint érdemes-e reklám-
ügynökséggel dolgoztatni a 
hatékony kampány érdekében. 
Sok szó esett a pontos megbí-
zásról, eligazításról, a brie-
fingről, amely a reklámügy-
nökségekkel történő sikeres 
munka és hosszú távú együtt-
működés alapfeltétele. Vagy-

is, hogy a megbízó világosan 
kommunikálni tudja elvárása-
it. 

Geszti Péter a cég sikeres 
reklámkampányaiból mazso-
lázott - volt miből - , s első-
sorban a Postabankkal történő 
hosszú együttélés különböző 
állomásait elevenítette fel, 
képben és hangban. Kitért ar-
ra. hogy azt a szolgáltatást is 
el kell adni, ami nem jobb, 
mint a versenytársaké, s ilyen-
kor bizony „maszatol" egy ki-
csit reklámügynökség. Az 
összehasonlító reklámról szól-
va elmondta, hogy nem is tar-
taná szerencsésnek, a magyar 
ember amúgy is szeret valami 
ellen menni - lásd az utolsó 
két választást - , s az mégsem 
járja, hogy létrejöjjön a mosó-
porok koalíciója, természete-
sen valami ellen. 

(A Geszti Péterrel történő 
beszélgetésünket lapunk egy ké-
sőbbi számában olvashatják.) 

K. A. 

Új játszótér 
Tápén 

• Munkatársunktól 
Egy esztendeje vetődött 

fel, hogy Tápén - a Zsukov 
téren - játszóteret kellene ki-
alakítani a gyermekek részé-
re. Az ötletet tett követte. A 
polgárőrség vezetőjének, dr. 
Timárné Horváth Magdol-
nának a közreműködésével 
kezdődött el a szponzorok 
felkutatása, hiszen más se-
gítségre aligha lehett számí-
tani. Természetesen a jó és 
hasznos elképzeléshez a he-
lyi lakosság jelentős része is 
társult. Többen - az anyagi 
hozzájárulás mellett - a már-
ciusban megkezdett kivitele-
zési munkából is kivették a 
részüket. így kerülhet sor a 
vasárnap 16 órakor kezdődő 
játszótér avatóra. A program 
a Tápéi Asszonykórus - Kő-
rössortól a Zsukov térig tartó 
- felvonulásával indul, 15 
óra 30 perckor. Az ünnep-
élyes avató után óvodások és 
iskolások műsora szórakoz-
tatja a jelenlévőket, majd a 
tápéi dzsesszbalett, illetve a 
ma jo t e t t ek e lőadása teszi 
színessé az eseményt. 

Lidicére emlékeztek 

Minden év júniusában megkoszorúzzák a szegedi Stefánián a fasiszták által a 
második világháborúban elpusztított kis cseh falu, Lidice emlékére állított 
márványkövet . Heydrich német helytartó merénylet á ldozata lett, ezért 
megtorlásként 1942. június 10-én a fasiszták földig lerombolták a falut, a férfiakat 
kivégezték, a nőket és a gyerekeket pedig elhurcolták. Tegnap délután Richárd 
Prazak cseh nagykövet és felesége (képünkön), valamint dr. Tóth László jegyző 
Szeged városa, Juhász Antal és Molnár Imre a Munkáspárt, Habina Péter pedig az 
MSZP nevében helyezett el koszorút az emlékmúnél. (Fotó: Miskoiczi Róbert) 


