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AZ IFJÚSÁGI IRODÁ-
BAN (Dózsa Gy. u. 5.) 13 
órától Alba óra; 16.30 órától 
17.30 óráig mobilitás (spe-
ciális külföldi csereprogra-
mok); 17 órától Amiga-klub. 

A TECHNIKA HÁZÁ-
BAN (Kígyó u. 4.) 15.30 
órától 18 óráig energiataka-
rékossági tanácsadás. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 
16.30 órakor ingyenes jogi 
tanácsadást tart dr. Eperjesi 
Ágnes. 

A JATE-KLUBBAN 22 
órától nosztalgia buli Poór 
Zsolttal. 

V Á R O S N É Z É S nyitott 
panorámabuszon, idegenve-
zetővel a Klauzás térről, na-
ponta 10 és 18 óra között. 

O 
SZEGEDI 
VAKÁCIÓ 

csütörtökön: a Pedagógi-
ai Központban 9 órától szó-
rakoztató szórakosgató - já-
tékos nyelvi fejlesztés nagy-
csoportos óvodásoknak; a 
Vadasparkban 10 órakor 
Zuzu, a füles címmel játé-
kos foglalkozást; a Csillag 
téri fiókkönyvtárban (Ke-
reszttöltés u. 29.) kézműves 
foglalkozás a mindent tudó 
papír címmel; 10 órakor a 
Móra Ferenc Múzeumban 
Láss, ne csak nézz címmel 
tárlatvezetés dr. Csizmazia 
György vezetésével. 

1 1 

y lg] napló 

MA 

DR. VÁNYAI ÉVA álta-
lános alpolgármester, a 18-as 
választókerület képviselője 
15-től 16.30 óráig fogadóórát 
tart a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálati irodájában 
(Széchenyi tér 11.). 

MÉSZÁROS ATTILA, a 
25. választókerület (Tápé) 
képviselője fogadóórát tart 
13 órától 17 óráig a tápéi 
ügyfélszolgálaton (Honfogla-
lás u.). 

DR. BÁLINT JÁNOS, a 
szocialista párt jogtanácsosa 
15 és 16 óra között ingyenes 
jogi tanácsadást tart Szege-
den, a Szilágyi u. 2. II. eme-
let 204-es szobában. 

Ötvenkét pontos 
csökkenés 

• Budapest (MTI) 
A Budapesti Értéktőzsde 

részvényindexe kedden 
7809,03 ponton zárt, ami 
52,79 pontos és 0,67 százalé-
kos csökkenés. Ugyancsak 
csökkentek a határidős BUX-
lejáratok értékei, az idei de-
cemberi BUX értéke 8472,5 
pont, ami 78 pontos csökke-
nés. A jövő évi decemberi le-
járat 49,50 ponttal gyengült, 
értéke 10 ezer 60 pont. A 
Mol 30 forinttal, 6005 forint-
ra gyengül t . A vegyipari 
részvények a 20 forint tal 
4280 forintra mérséklődő 
TVK kivételével erősödtek. 
A BorsodChem öt forinttal 
6660 forintra, a Graboplast 
ára pedig 215 forinttal, 5220 
forintra emelkedett, ez utóbbi 
részvény erősödése 4,29 szá-
zalékos. Gyengültek a banki 
papírok árai: az OTP 10 ezer 
570 forinton zárt, ami 130 fo-
rintos csökkenés. 

• Háry János szerepében: Kaszás Attila 

„Varázslatos fegyver a naivitás" 

Kaszás Attila: Ha a darabból sugárzó tisztaságot színházi értékké tudjuk növelni, 
akkor szép előadás születhet. (Fotó: Nagy László) 

A jövő héten csütörtö-
kön Kodály Zoltán Háry 
János című dal játéká-
nak bemutatójával indul 
a Szegedi Szabadtéri Já-
tékok idei szezonja. A 
Szikora János rendezé-
sében, Pál Tamás dirigá-
l á s á v a l sz ínre kerülő 
produkció Dóm téri pró-
bái tegnap kezdődtek. A 
hagyományokkal szem-
ben a főszerepet ezúttal 
nem egy operaénekes, 
hanem Vígszínház nép-
szerű művésze, Kaszás 
Attila a l a k í t j a , ak ive l 
még a kőszínházi pró-
bák alatt beszélgettünk. 

• Sok zenés produkció-
ban bizonyított már - lát-
hatta a közönség Tony-
ként a West Side Story-
ban, Professzorként a 
Miss Saigonban vagy 
Bicska Maxiként a Kol-
dusoperában -, mégis 
meglepő volt, hogy önre 
esett a választás... 
- Bevallom, én is meg-

lepődtem, amikor Szikora 
János fe lké r t a sze repre . 
Igaz, a gyerekkori emlékké-
peim nem vol tak olyan 
erősek a darabról, hogy ne 
tudtam volna elképzelni ma-
gam Háry Jánosként. Több-
nyire ugyan operisták szok-
ták alakítani, de volt már rá 
precedens, hogy prózai szí-
nész j á t s zo t t a . Például a 
Dóm téren 1975-ben Besse-
nyei Ferenc volt Háry, és 
Bubik Pista is játszotta né-
hány éve Gyulán. Szikora 
János erősen prózai irányult-
ságú r endező , fon tosnak 
tartja, hogy a negyvenöt ol-
dalnyi prózai szöveg is au-
tentikusan szólal jon meg. 

Talán ezért esett a választá-
sa rám. 

• Hezitált vagy rögtön 
igent mondott a felkérés-
re? 
- Azonnal igent mond-

tam, mert ez egy olyan ne-
mes alapanyag, amiért érde-
mes csinálni a pályát. Érde-
kes kaland számomra. Lehet, 
hogy lesznek olyan zenei el-
várások, amelyeknek nem 
biztos, hogy maradéktalanul 
meg tudok felelni, de egy 
ilyen kihívásnál szembe kell 
nézni ezzel is, és mindent 
meg kell próbálni. 

• Vállalható a darab na-
ivitása? 
- A naivitás egy varázsla-

tos színházi fegyver, amit ha 
az ember őszintén fel tud 
vállalni, akkor a nézők ho-
norálják. Ha a darabból su-
gárzó tisztaságot színházi ér-
tékké tudjuk növelni, akkor 
szép előadás születhet. Szi-
kora János arról szeretne 
mesélni, hogy milyen fontos 
az embereknek a j illúzió. A 
mese szükséges az életünk-
höz, hogy a fantáziánk ki-
nyíljon, hogy túl tudjuk élni 
a súlyos élethelyzeteket. A 
daljáték nem arról szól, hogy 
Háry hazudik. Nem is hazu-
dik, csupán „háryzik"! Vi-
harvert nemzetünk az ilyen 
meséken keresztül tud ja 
szebbé tenni magát, a múlt-
ját, és ezek segítségével tud 
szebb jövőképet alkotni. 

• Szereti Kodály muzsi-
káját? 
- Az autentikus népzenét 

nagyon kedvelem, de a nép-
zenei feldolgozásokkal kap-
csolatban mindig averzióm 
van. Tudom, hogy Kodály 
remekül meghangszerelte a 
darabot , biztosan érdekes 

lesz a szólamot zenekarral 
énekelni. A daljáték műfaját 
eddig nem kedveltem külö-
nösebben, remélem, most 
megszeretem. 

• Néhány hete adta ki a 
BMG a „Tomboló hold" 
című önálló CD-jét. Mit 
kell tudni a lemezről? 
- Nagyon fon tos szá-

momra , hogy egy másik 
műfajban, a rockban is ki-
próbálhatom magam. Új cé-
lok, új dimenziók nyíltak ki 
ezzel. A Patika című tévéso-
rozat alapján készült lemez 
hatalmas sikere után kaptam 
felkérést a BMG Kiadótól 
egy önálló album készítésé-
re, de különböző okok miatt 
sokáig nem jött össze a do-
log. Tavaly májusban kezd-
tem intenzívebben foglal-
kozni vele, amikor régi ko-
marnói gimnáziumi bará-
tommal, Skuta Miklós zon-
goraművésszel találkoztam, 
aki felajánlotta, hogy ír ne-
kem néhány dalt . Később 
egy egész kis csapat jöt t 
össze, Presser Gábor, Fekete 
Tibor és Gerendás Péter is a 
szerzőgárda tagja lett. A dal-
szövegek többségét én frtam, 
mert szerettem volna, hogy 
személyesek legyenek, ma-
gamról meséljek bennük, és 
az életről szóljanak. A rock 
őszinte műfaj, nem viseli el 
a hazugságot. Az album cí-
me arra az uralhatatlan szen-
vedélyre utal, amit szeretnék 
fe lvá l la ln i . Mert h iszem, 
hogy csak a szenvedélyes 
életnek van értelme. 

9 Lesz a lemeznek foly-
tatása? 
- Attól tenném függővé, 

hogy milyen lesz a fogadta-
tása. Ha a közönség rábólint, 
és azt mondja, kell ez a fajta 

rockzene, akkor nagyon szí-
vesen újra belefognék. Sok 
dal kimaradt az első album-
ból, hamar összeállhatna egy 
újabb CD anyaga. Boldog 
lennék, ha siker lenne, úgy 
érzem van négy-öt olyan dal 
ezen a lemezen, amiért érde-
mes volt megcsinálni. 

• Segítheti egy lemez a 
színész pályáját? 
- Minden magyar szí-

nésznek szüksége van minél 
több színházon kívüli meg-
muta tkozás i lehetőségre , 
mert egyre kevesebb a film, 
a tévéjáték, színházba pedig 
egyre szűkebb réteg jár. Egy 
sikeres CD-album szélesebb 
körű népszerűséget, ismert-
séget hozhat. Magyarorszá-
gon az számít színésznek, 
aki a tévében, moziban lát-
ható. Aki csak színpadon 
szerepel, hiába képvisel ér-
téket, nem tekintik igazi szí-
nésznek. Máshol ez nem így 
működik, a jelentős angol 
színészek közül sokan soha 
nem szerepelnek filmekben, 
mégis az egész ország tudja 
róluk, hogy nagy művészek. 

9 Milyen feladatokra ké-
szül a következő hóna-
pokban? 
- A Háry-bemutató után 

néhány hetet pihenek, majd 
augusztus végén Győrbe me-
gyek, ahol Tordy Géza Füst 
Milán IV. Henrik című drá-
májá t rendezi , amelynek 
címszerepére engem kért fel. 
Utána a Pesti Színházban 
Szigethy András Kádár Já-
nos életéről szóló Kegye-
lem című darabjában Rajk 
Lászlót játszom, majd Alföl-
di Róber t r endezésében 
A vihar Calibanját alakítom. 

Hollós! Zsolt 

9 Közgazdász vándorgyűlés 

Napirenden 
a felzárkózás 

O Nyíregyháza (MTI) 
A társadalmi-gazdasági 

felzárkózás lesz a központi 
témája az augusztus 26-28. 
között Nyíregyházán lezajló 
36. o rszágos közgazdász 
vándorgyűlésnek - közölte 
Mádi Zoltán, az eseményt 
szervező Magyar Közgazda-
sági Társaság Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei szerveze-
tének titkára. Mint elmondta: 
a közgazdász szakma hagyo-
mányos tanácskozása ezúttal 
a szokásosnál izgalmasabb-

nak ígérkezik, hiszen a ren-
dezvény fő témái közé tarto-
zik az új kormány gazdaság-
politikája. A tervek szerint 
ennek vitáját Orbán Viktor 
miniszterelnök „Mit ígér az 
új kormányzat a közgazdász-
társadalomnak és mit vár tő-
le?" című előadása vezeti be. 
A kormányfő után, a már 
véglegesnek tekinthető prog-
ram szerint, Járai Zsigmond, 
az új pénzügyminiszter fejti 
majd ki az új kormány gaz-
dasági stratégiáját. 

Ezredfordulós bikavér 
• Eger (MTI) 

Az évtized legjobb vörös-
borának tartják a szakembe-
rek az 1997 őszén Eger hatá-
rában szűrt bikavért. A ki-
emelkedő évjáratú nedűt az 
„Ezredforduló Bikavére-
ként", 1999 decembere és az 
államalapítás 2000. évi ün-
nepnapja között értékesíti 
majd az Egri Hegyközség -
közölte Dula Bence hegybí-
ró. Elmondta azt is, hogy a 
különlegességhez valameny-
nyi egri termelő 50 litert 
ajánlott fel a legjobb borából. 
Ennek felhasználásával, szi-
gorú válogatás után, a borvi-
dék legképzettebb borászai 
készítik majd az „Ezredfor-

miről írt a DM? 

9 75 éve 

Az e rdé ly i 
m a g y a r fö ldek 

A Nemzetek Szövetsé-
gének Tanácsa Genfben 
ma délelőtt tartott ülésén 
tárgyalás alá vette a ma-
gyar kormány tiltakozását 
a romániának jutott erdé-
lyi magyar földbirtokok 
kisajátítása ügyében. Ap-
ponyi Albert gróf, a ma-
gyar kormány képviselője 
kijelentette, hogy a kisajá-
títás ellenkezik a két or-

szág által kötött szerződé-
sek rendelkezéseivel, jogi 
és politikai lehetetlenség 
nemzeti kötelezettségeket 
a román a lko tmánnyal 
megszüntetni. Tulajdon-
képpen a földbirtokok el-
kobzásáról van szó. Ap-
ponyi azt kéri, utalják az 
ügyet véleményadás vé-
gett a hatósági nemzetközi 
bíróság elé. (1923) 

9 50 éve 

Szovjet guminövény 
A városi üzemek ve-

zetői jelentést tettek a pol-
gármesternek arról, hogy 
üzemükben melyek a leg-
közvetlenebb tennivalók. 
A városi kertészetben a 
korai paradicsomfajták ki-
termelése folyik, s ennek 
magjaival ellátják majd a 
szegedi gazdákat. 

Igen érdekes kísérlet 
folyik, amennyiben szov-

jet guminövény termesz-
tésével p róbá lkoznak , 
amelye t az e lköve tke -
zendő években rendszere-
sen termelnének. 

A guminövény terme-
lésében siker esetén ki-
zárólagos magtermesztés-
re rendezkednének be és 
az ország más részeibe 
is szállítanának a magok-
ból. (1948) 

9 25 éve 

Magyarok Mongóliában 
Szombaton helyi idő 

szerint tizenhat órakor a 
mongol fővárosba érke-
zett a miniszterelnök-he-
lyet tes veze t te magyar 
k o r m á n y k ü l d ö t t s é g , 
amely résztvesz a hazánk 
segítségével épült szongi-
nói állati gyógyászati, ol-
tóanyag- és tápszergyár 
á tadásán és a m a g y a r -
mongol gazdaság i és 

m ű s z a k i - t u d o m á n y o s 
együttműködési kormány-
közi bizottság VII. ülés-
szakán. A repülőtéri cere-
mónia után a főváros ven-
dégházába hajtatott a kül-
döttség, majd este vacso-
rán látták vendégül őket. 
A Nagy Népi Hurál épüle-
tében mongol kormányki-
tün te téseke t adtak át a 
magyar építőknek. (1973) 

Új emlékpénz 
• Budapest (MTI) 

Az MNB Érmekereske-
delmi Rt. megjelente t te a 
Régi balatoni hajók elneve-
zésű sorozatának második 
érméjét, amely az 1797-ben 
vízre bocsátotí Phoenix vi-
torlást ábrázolja. Az érme 
925 ezre lék f inomságú 
ezüstből készült, súlya 31,46 

gramm, átmérője 38,61 mil-
liméter, széle recés. Az érme 
előlapján a középmezőben 
egy balatoni tájrészlet látszik 
előtérben a vízen lévő vitor-
lásokkal, háttérben pedig a 
Tihanyi-félsziget látképének 
egy része látható. Hátlapján 
a vízen úszó Phoenix vitor-
lás hajó látszik. 

duló Bikavérét". A munka 
valamennyi fázisát személye-
sen ellenőrzi a hegybíró. Ez 
utóbbit szánják garanciának 
arra, hogy maradéktalanul 
betartják majd a hegyközség 
által megalkotott bikavérsza-
bályzat valamennyi előírását. 
A hegybíró hangsúlyozta, 
hogy már most óriási az ér-
deklődés az ezredfordulós bi-
kavér iránt. Összesen 20 ezer 
palackot töltenek meg vele, s 
szinte már most minden pa-
lackra van vevő. Kivétel -
nem eladó - az utolsó, mint-
egy ezer palack. Ezt, a tervek 
szerint a 2000. esztendő au-
gusztusának 20. napján, árve-
résen értékesítik majd. 

VÁROSHÁZI ESTÉK 
1998 

J ú l i u s 1 1 — 1 5 . 

a városháza udvarán 
a Hóra Színház és Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata rendezésében 

Július 11., szombat, 
este 9 óra: 
T Ű Z U G R Á S 
Rituális játék 

A Közép-Európa 
Táncszínház előadása 

Július 12., vasárnap, 
este 9 óra: 

Broadway musical show 
musical-összeállítás 

Július 12., vasárnap, 
este fél 11 óra: 

Csi l lagfény-pódium 
Baka István: 

Szekszárdi mise 
pódiumjáték 

Előadja: Orbán György 
T á m o g a t ó k : 

Szeged Megyei |ogú Város Önkormányzata, Délmagyarország Kft.. 
Dél-Magyarországi MÉH Rt., Tisza Volán Rt.. Déltáv Rt.. OTP Bank. 

Mol, Magyar Rádió Szeged, Démász. Dégáz, MVK, Sade, 
Szegedi Vízmű. 

t i Szegedi Környezetgazdálkodási Khr., 
I AlUf Partiko, Alliance Francaise, Institut Franrais 
L / l I en Hongrie, Bartók Béla Művelődési 

Központ, Tisza Reklám Műhely. 

Július 13., hétfő, 
este fél 9 óra: 

„PLACE DES FETES" 
francia könnyűzenei est 

a Széchenyi téren 

Július 14., kedd, 
este 9 óra: 

Murray Schisgal: 
A kínaiak, avagy: 
aki zavart lélekkel 

lép ki a világba 
Egyfelvonásos komédia 

Július 15., szerda, 
este 9 óra: 

KOMOLYAN? 
Fél-komolyzenei est 


