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• A Furcsa párral búcsúzik Szikora 

Korognál hozza 
„A tizedest" 

A Szegedi Nemzet i 
Színház ebben az évad-
ban is több a lkalommal 
eltért a szezon kezdetén 
meghirdetett műsorter-
vétől. Egyes bemutatók, 
felújítások csúsztak vagy 
elmaradtak, olyan dara-
bok jelentek meg a prog-
ramban, amelyek eredeti-
leg nem szerepeltek ben-
ne. Noha a műsorválto-
zás jogát minden színház 
fenntartja, az új igazgató 
minapi kávéház i estjén 
azt ígérte, a következő 
szezonban sokkal kiszá-
míthatóbb lesz a teátrum 
műsorrendje. 

Az előző két évadhoz ha-
sonfóan idén áprilisban és má-
jusban is csúcsra járatva kell 
üzemelnie a Szegedi Nemzeti 
Színháznak, ha pontosan telje-
síteni akarja a bérletezéskor 
vállalt kötelezettségeit. Úgy 
tűnik, a szeptemberben meg-
hirdetett műsorterv menet 
közben alaposan megválto-
zott. Információink szerint 
nem a március l-jével lezaj-
lott vezetőváltással, hanem 
egyeztetési nehézségekkel 
magyarázható, hogy a Kol-
dusopera és A Mester és Mar-
garita felújítása elmarad. Szi-
kora János két korábbi nagy-
színházi produkcióját az évad 
közepén tervezték elővenni, 
ám a próbálkozások kudarccal 
végződtek. Januárban került 
volna színre Az ezred lánya 
című Donizetti-opera, amely-
nek bemutatójából ebben az 
évadban már biztosan nem 
lesz semmi. Szintén januárban 
kellett volna bemutatni Sziko-
ra János rendezésében Ghel-
derode: Képek Assisi Szent 
Ferenc életéből című drámá-
ját, ami ugyancsak kihullott a 
programból. Breffort-Mon-
not: Irma, te édes című zenés 
vígjátéka helyett a sikerrel fu-
tó Kabarét adta az előző di-
rekció. Eredetileg november 
közepére és december elejére 
tervezték Kovalik Balázs két 
operaprodukciójának, A va-
rázsfuvolának és a Mefistofe-
lének a felújítását, amire ed-
dig szintén nem került sor. Az 
évad végéig hátra lévő rövid 
időben már az új vezetés sem 
vállalkozhat erre. A balett-
együttes ígért három felújítá-
sát - Szilánkok, Sárember és a 
Trallala - sem láthatta eddig 
a publikum, a jövő heti kettős 
premier után valószínűleg már 
csak az egyikre marad ideje és 
energiája a társulatnak. 

A terveknek megfelelően 
március 12-én Telihay Péter 
rendezésében színre kerül a 

Kamaraszínházban Csehov: 
Platonov című drámája, majd 
május 14-én a nagyszínházban 
a Falstaff, amit Shakespeare: 
IV. Henrik című kétrészes 
színművéből Zsótér Sándor 
rendez. A műsortervben nem 
szereplő Neil Simon-vígjáté-
kot, a Furcsa pár női verzióját 
választotta Szikora János bú-
csűrendezéséül. A premier áp-
rilis 16-án lesz a Kamaraszín-
házban. (Ezt a darabot hét év-
vel ezelőtt már nagy sikerrel 
játszották Szegeden Fekete 
Gizi és Dobos Kati főszerep-
lésével.) A jövő hónapban a 
Csipkerózsika című mesejá-
tékkal vendégszerepel a nagy-
színházban a Békéscsabai Jó-
kai Színház. Április 30-án 
tartják Kerényi Miklós Gábor 
rendezésében, Frankó Tünde 
címszereplésével a négy évvel 
ezelőtt bombasikert aratott 
Pillangókisasszony felújítását. 
Május 2-án a Don Pasquale 
díszelőadásán köszöntik Gre-
gor Józsefet pályafutása 35. 
évfordulója alkalmából. Má-
jusban az eredeti elképzelések 
szerint koncertszerű előadás-
ban mutatják be Donizetti: 
Marin Faliero című operáját. 
Május 20-án és 21-én a Do-
bozy Imre és Horvai István A 
tizedes meg a többiek című 
vígjátékával a Kamaraszín-
házban vendégszerepel a Pé-
csi Nemzeti Színház társulata. 
Az előadás érdekessége, hogy 
Korognai Károly, a Szegedi 
Nemzeti Színház új igazgatója 
rendezte, és ő játssza Gálfy 
szerepét (a filmben Darvas 
Iván alakította). Egy másik 
színidirektor is fellép a pro-
dukcióban: Balikó Tamás, a 
pécsi színház irányítója alaklt-
ja a tizedest. 

Korognai Károly határozott 
ígéretet tett arra, hogy a jövő 
évadban stabil műsorrenddel 
biztosítja a működést, és szi-
gorúan ragaszkodik az évad 
elején meghirdetett program-
hoz. A társulati színházban 
hisz, ezért tíz új taggal növeli 
a prózai tagozat létszámát; az 
új színészek közül hárman 
friss diplomával jönnek a főis-
koláról. A következő évad 
műsorterve 90 százalékban el-
készült, már biztosnak tűnik, 
hogy a Rómeó és Júlia nagy-
színházi bemutatójával indul 
az új szezon. A klasszikus 
szerelmi históriát a direktor 
rendezi, a szereposztásról 
egyelőre annyit lehet tudni, 
hogy Rómeót a Vígszínházból 
hazatérő Király Attila játssza, 
akinek édesapja, Király Le-
vente is részt vesz a produkci-
óban. 

Hallási Zsalt 

r'Boldog nőnapot kívánunk! 
SPECIÁLIS AJÁNLATAINK: 

RAFFAELLO T15 499Ft 

MON CHERI szívdesszert 599Ft 

STEP borospohár 3 db-os 499Ft 

EDÉNYKÉSZLET 12 db-os 8990FÍ 

Kerámia leveses csésze 289Ft 

Mokkás készlet 6 db-os 699Ft 

• Szegedi iskolaügyek 

Hiányzik majd a Móricz 

Képesek lesznek-e a gyermekek megrázkódtatás nélkül átvészelni a családias légkörű iskola elvesztését? 
(Fotó: Karnok Csaba) 

B á r a z o k t a t á s i bi-
zottság határozati javas-
l a t á b a n s z e r e p l ő k é t , 
megszüntetésre ítélt is-
kola közül az újszegedi 
Móricz Zsigmond Altalá-
nos I s k o l a k é t s z á z főt 
a l i g m e g h a l a d ó g y e r -
meklétszámával a legki-
sebb oktatás i intézmé-
n y e k k ö z é t a r t o z i k , 
mégis sokan úgy hitték, 
b e z á r á s á n a k h i re na-
gyobb vihart kavar . Az 
iskola igazgatója azon-
ban maga is elismerte: a 
Mór icz m e g s z ü n t e t é s e 
jár a legkisebb vérvesz-
teséggel, és a tiltakozás 
helyett már a határozati 
j a v a s l a t megszületésé-
n e k p i l l a n a t á b a n el-
kezdte az egyeztetést az 
intézmény egész osztá-
lyait fogadni képes isko-
lákkal . 

Maguk az érintettek is el-
ismerik, helytállóak azok az 
érvek, amelyekkel az oktatá-
si bizottság az újszegedi Mó-
ricz Zsigmond Általános Is-
kola megszüntetésének szük-
ségességét indokolja. Az in-
tézményben fo lyó szakmai 
munka színvonalát senki sem 
kérdőjelezi meg, ám az tény, 
a városban sok az üres isko-
lai férőhely, ez pedig szük-
ségszerűvé teszi a bezáráso-
kat. A Móriczra azért esett a 
választás, mert kis létszám-
mal működik, s osztályait 
képes fogadni a másik két új-
szegedi iskola, a Fő fasori és 
az Odessza II., fordítva azon-
ban ez a nagyobb gyermek-
létszám miatt nem lenne le-

hetséges . Simon Márta, a 
Móricz igazgatónője az okta-
tási bizottság ülésén maga 
sem cáfolta: a Móricz meg-
szüntetése jár a legkisebb 
megrázkódtatással, s eleddig 
a szülők sem jelezték, hogy 
másképpen vélekednének. 

A napokban azonban Stie-
nerné Dinnyés Edit, a Mó-
ricz szülői munkaközössége 
elnökének vezetésével né-
hány szülő kereste föl szer-
kesztőségünket. Bár elmond-
ták, nem sok esélyt látnak az 
iskola megmenekülésére, ám 
kételyeiknek mindenképpen 
hangot akarnak adni. 

Első kérdésük - amelyre 
az oktatási bizottság elnöke 
saját elmondása szerint csak 
a beiskolázásokat követően 
tud válaszolni - , hogy mi-
lyen nagyságrendű megtaka-
rítást eredményez a Móricz 
bezárása. Szerintük ez az 
összeg, csak kevéssel halad-
hatja meg az évi ötmillió fo-
rintot. Az iskola költségveté-
se ugyan 35 millió forintot 
tesz ki, ám az épület tovább-
ra is oktatási célokat szolgál 
majd, és néhány'pedagógusi 
álláshely is megmenekülhet, 
így csak az elbocsátandó tan-
árok bérén tud spórolni az 
önkormányzat a szülők szá-
mításai szerint. 

A szülők képviselői elis-
merték: tudják, csak úgy 
menthetnek meg pedagógusi 
állásokat, ha egész osztályo-
kat visznek át a két kijelölt 
újszegedi iskolába, ám eled-
dig csak a 3. és az 5. osztá-
lyok együtt maradása tűnik 
biztosnak. A többi, s z ü l ő 
ugyanis úgy véli, a fogadó 

iskolákban nem a megszo-
kott színvonalon tanulhatna 
gyermeke, ráadásul nincs ar-
ra biztosíték, hogy hosszú tá-
von is együtt maradjanak az 
osztályok. Ha viszont nem 
egész osztályok mennek az 
Odessza II. és a Fő fasori is-
kolákba, akkor csak korláto-
zott számú gyermeket tudnak 
átvenni, a már meglévő osz-
tályok létszámának feltölté-
sével. Ha ez Így lesz, akkor 
jogos az aggodalom: csak a 
legjobb tanulókat veszik föl, 
a többiek pedig kereshetnek 
más iskolát. 

A szülők kevesebbet fog-
lalkoztak a megszüntetésről 
szóló javaslat gazdasági in-
dokainak bírálásával. Ennél 
nagyobb jelentőséget tulaj-
donítottak az intézményben 
folyó munka magas szakmai 
színvonalának, amely szerin-
tük pótolhatatlan. A Móricz 
családias, nem teljesítmény-
centrikus légkörét hiányolni 
fogják a gyermekek, s közü-
lük többeket a változások je-
lentősen visszavetnek majd a 
fejlődésben. Éppen ezért me-
rült fel bennük, hogy alapít-
ványi iskolaként próbálják 
működtetni a továbbiakban a 
Móriczot, ám az oktatási bi-
zottság elnöke fölhívta a fi-
gye lmüket : sz inte kizárt, 
hogy a v é l h e t ő l e g magas 
bérleti díjjal együtt fedezni 
tudnák az intézmény kiadá-
sait. 

Simon Márta, az iskola 
igazgatónője hangsúlyozta: 
„nem adtam föl a küzdelmet 
az iskola megmentéséért, de 
be kellett látnom, hogy nincs 
más megoldás". Az igazga-

tónő elmondta, a tantestület-
tel együtt döntöttek úgy , 
hogy az eddigi példák alap-
ján nem túl sok sikerrel ke-
csegtető tiltakozás helyett a 
f o g a d ó i n t é z m é n y e k k e l 
egyeztetve próbálják a legki-
sebb megrázkódtatással leve-
zényelni az iskola bezárását. 
Megerősítette: eddig két osz-
tály sorsa biztos, ám bíznak 
abban, hogy más tanulócso-
portok is együtt mennek a ja-
vasolt iskolákba. így sérül 
legkevésbé a sikeres pedagó-
giai program, s így nyílik 
mód minél több pedagógusi 
állás megmentésére. Arról 
azonban csak a beíratásokat 
követően, tehát csak június-
ban tudna nyilatkozni, a 16 
közül hány tanárnak lesz ál-
lása. Simon Márta leszögez-
te, döntése előtt tájékozódott 
az önkormányzat által közölt 
adatok valódiságáról, és a 
számításokban nem fedezett 
fel hibát. Ezek szerint Újsze-
gedre is érvényes az a gyer-
mekszám-csökkenési tenden-
cia, amely az egész várost 
jellemzi. Elmondta, tud arról 
a szülői felvetésről, amely 
szerint alapítványi iskolaként 
kellene működtetni az intéz-
ményt , ám ennek a j e l e n 
helyzetben nincs racionalitá-
sa. Mindezekhez a közel há-
rom évtizede a Móriczban ta-
nító igazgatónő hozzátette, 
bármennyire is elkerülhetet-
len lépés az iskola megszün-
tetése, ez nem változtat azon, 
hogy a város széles oktatási 
palettájáról hiányozni fog az 
intézmény szellemisége. 

Kéri Barnabás 

Belvíz . Mayer István 
azt panaszolta, hogy már 
két alkalommal jelezték a 
szentmihálytelki belvíz-
gondokat, de a mai napig 
nem érkezett segítség. 

Virágárusok. K. J.-né, 
az egyik virágüzlet ve-
ze tő je azt k i f o g á s o l j a , 
hogy a Csillag térre vi-
rágárusok telepedtek ki, 
akiknek nem valószínű, 
hogy van engedélyük. így 
bevé te lük adómentes , 
tiszta hasznot hoz nekik. 
Olvasónk ezt igazságta-
lannak tartja a - bérleti 
dijat, illetve az adót meg-
fizető - hivatásos virág-
kötőkkel szemben. 

csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problé-
máikat, észrevételeiket, tapasztalataikat az 
elmúlt héten N. Rácz Judittal oszthatták 
meg. A mai naptól Nyilas Péter fogadja hí-
vásaikat. Újságíró munkatársunk munka-
napokon reggel 8 és 10 óra között, vasárnap 
14 és 15 óra között fogadja hívásaikat a 06-
209-432-663-as rádiótelefon-számon. Elve-
szett és talált tárgyakat keresd olvasóink in-
gyenes hirdetésben tehetik közzé mondani-
valójukat. Hirdetésfelvétel 8 és 18 óra kö-
zött a 06-80-820-220-as zöld (ingyenes) szá-

mon, illetve személyesen a Sajtóházban és a hirdetűirodáinkban. 

zó Gézának, Márta Ist-
vánnénak (Tápé), Halkó 
Tamásnak, Kalmár Fe-
renc k é p v i s e l ő n e k , a 
Mentái Családsegítőnek, 
a Kálvária cukrászdának 
és Rózsa Editnek - kö-
szönik a segítséget. 

Játszóterek. Kisgyer-
mekes szülők kérik a ku-
tyájukat sétái tatókat , 
hogy állataikkal kerüljék 
el a játszótereket. A négy-
lábúak nem csak megi-
jesztik a kicsiket, de be-
piszkítják a homokozókat 
is. 

Köszönet. A Hunyadi téri 
óvodába járó gyermekek és 
szüleik a farsangi mulatságot 

szponzorálóknak - a Pick 
Rt.-nek, a Mars téri gokart-
pálya üzemeltetőjének, Ono-

napló 

Ma 
A SZOCIALISTA PÁRT iro-

dáján (Tisza L. krt. 2 -4 . 1/122.) 
dr. Bálint János 15-16 óráig in-
gyenes jogi tanácsadást tart. 

A MUNKÁSPÁRT 16 órakor 
nőnapi ünnepsége t rendez a 
Munkás Művelődési Otthonban 
(Fő fasor 9.). 

Holnap 
A MUNKÁSPÁRT belvárosi 

a lapszervezete 16 órakor tag-
gyűlést tart a Munkás Művelődési 
Otthonban (Fő fasor 9.). 

A FÜGGETLEN Kisgazdapárt 
Belvárosi Alapszervezete 17 órai 
kezdettel taggyűlést tart. Vendég: 
Antal József a Csongrád megyei 
FM hivatal vezetője, aki tájékozta-
tót tart a mezőgazdasági támogatá-
sok igénylésének módjáról és fel-
tételeiről. 

TÖRÖK CSABA, a 10-es vá-
lasztókerület (Belváros egy része) 
képviselője fogadóórát tart 14-15 
óráig a Zrínyi Ilona Általános Is-
kolában (Mérey u.). 

DR. BEREKNÉ DR. PETRI 
ILDIKÓ, a 1 l-es választókerület 
(Belváros egy része) képviselője 
fogadóórát tart 16-17 óráig a Szé-
chenyi tér 11. szám alatt (bejárat a 
sóhajok hídja alatt), a jegyzői iro-
da önkormányzati csoportjának 
helyiségében. 

TÓTH JÓZSEF, a 16-os 
választókerület (Kiskundorozsma) 
képviselője fogadóórát tart 16 
órától a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban. 

Gutenberg-hét 
• Munkatársunktál 

A Gutenberg János Általá-
nos Iskola hagyományaihoz 
hűen március 8-12. között ren-
dezi meg a Gutenberg-hetet, 
melynek megnyitóján hirdetik 
ki a megyei történelmi verseny 
végeredményét. A tartalmas 
programsorban irodalmi vetél-
kedő, angol-, szaktárgyi- és 
mesemondó verseny, activity 
vetélkedő is helyet kapott, de 
az iskola diákjai ellátogathat-
nak az MTV stúdiójába, a Dél-
magyarország szerkesztőségé-
be és a Vadasparkba is. A hét 
eseményeit a játékos sportver-
senyek és a kézműves foglal-
kozások teszik még színesebbé. 

Kozmetikusok 
napja 

• Munkatársunktól 
A Csongrád Megyei 

Kézműves Kamara vasárnap 
kozmetikus szakmai napot 
rendezett Tisza Lajos körúti 
székházában. Először Novákné 
Halász Anna, a Szegedi Kon-
zervgyár marketing igazgatója 
a vevőlélektanról, majd Sol-
tész Anikó, a SEED Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány ügy-
vezető igazgatója A minőség 
terVezése az üzleti tervben 
címmel tartott előadást. A Dr. 
Belter professzionális kozme-
tikát és a német kezelési meto-
dikát mutatta be Póder Éva 
ügyvezető igazgató. 

Halpusztulás 
• Lakitelek (MTI) 

T ö m e g e s ha lpusztu lás 
történt a lakitelek-szikrai ti-
szai holtágnál. 

A katasztrófát a feltétele-
zések szerint az váltotta ki, 
hogy még januárban illeték-
telen személyek kinyitották 
a holtág zsilipjét. Vélhetően 
azért tették ezt , hogy a 
mezőgazdasági művelésű te-
rületekről mielőbb levonul-
jon a víz. 

Tesco Szeged 
62/560-900 -6720 Szeged, Rókusi krt. 42-64 

NYITVA TARTÁS: hétfő-szombat: 7-21 vasárnap: 9-18 


