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• Zsótér Sándor rendhagyó Falstaff ja
MA

A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZBAN (Magyar u. 14.) 14
órakor sakk-kör és kártyaparti, 18 órakor UNO-klub,
18.30-kor Callanetica.
ÉPÍTÉSZ TANÁCSADÁS 15.30 órától 18 óráig a
Technika Házában (Kígyó
u.4.). Energiatakarékossági
kiállítás hétköznap 8-tól 18
óráig.
A BÁLINT SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
(Temesvári krt. 42.) 16 órakor Holdraszállás - 1969.
címmel dr. Szatmáry Károly
tart előadást.
A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG SZEGEDI CSOPORTJA az
MTESZ-székházban (Kígyó
u. 4. II. emelet 16.) 16 órakor „Kongresszuson Indiában" címmel diaképekkel és
videofelvételekkel illusztrált
előadást tart. Előadó: dr.
Szemere György egyetemi
tanár.
A MÓRA FERENC MÚZEUM II. kiállítótermében
16 órakor Szegedi Kincskeresők címmel kiállítás nyílik. A kiállítást dr. Ványai
Éva alpolármester nyitja
meg.
AZ ARANYKORONÁBAN 19 órakor a Molnár
Dixieland zenekar játszik.
A BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 19 órakor „Dühöngéseink", előadó: Bornemisza
Gergely.
A ZACC KAFÉBAN, 20
órakor Peter Pan (Balázs Péter és Lengyel Tibor) gitárduó fellépése.
A SZOTE-KLUBBAN 20
órakor boogie-woogie tánctanfolyam Kalapos József
vezetésével. 22 órakor UNIVersitas Party. Dj.: Mc.
Fresh.
A
JATE-KLUBBAN
19.30 órakor FÁDÓ -est,
portugál népzenei koncert.
21 órakor student est. Nosztalgiabuli újdonságokkal.
Házigazda: Mátrai Róbert.
A REGHŐSBEN IQ-buli.
Dj.: Káposztával.

HOLNAP

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN
14 órakor fellegvár szerepjáték-klub.
AZ ALKOTOHAZBAN (Árboc u. 1-3.) ma
15.30-kor fazekas szakkör felnőtteknek, 16 órakor alkotó csemeték
klubja és játékkészítő
szakkör. Holnap: 14 órakor, szövő szakkör.

A nyíltság letaglózó erejű"
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Pénteken tartja az
é v a d utolsó b e m u t a t ó j á t
a Szegedi Nemzeti Szính á z : a Falstaff című
Shakespeare-produkciót
Zsótér Sándor rendezi.
Az e g y é n i l á t á s m ó d ú ,
mindig új u t a k a t k e r e s ő
a l k o t ó - akit a t a v a s s z a l
J á s z a i Mari-díjjal tüntettek ki - a régi z s i n a g ó gabeli Jahnn-rendezése
után most a nagyszính á z b a n is kilép a h a g y o mányos dobozszínpadi
keretekből.
# Milyen alapanyagból
készült ez a produkció?
Tudtommal Falstaff címmel Shakespeare nem írt
darabot...
- A IV. Henrik címmel írt
kétrészes drámájából készült
az előadás. Utoljára a '80-as
évek elején kétestés változatban a budapesti Nemzeti
Színház játszotta ezt a daraZsótér Sándor: A címválasztás Király Levente iránti h ó d o l a t o m n a k szól.
bot Zsámbéki Gábor rende(Fotó: Schmidt Andrea)
zésében. Abban az előadásban Kállai Ferenc alakította és Harry kapcsolatának be- gyon ásatag a magyar szín- nülő csoport szerepel benne:
Falstaff szerepét. Azt hi- mutatása kevéssé sérült.
házi élet, mindig ugyanazt a a királyi udvar és az ellenszem, már régen vége annak
• A IV. Henrik abban pár darabot szeretik előven- zék. A két világ - a hercegea boldog békeidőnek, amiis különbözik
a többi ni, ami már bevált, amivel ké, grófoké, főpapoké illetve
kor a kétszer öt felvonást két
a naplopóké, léháké, szélháShakespeare-király drá- tutira lehet menni.
egymást követő estén el lemától, hogy nagyobb sze• Nemrégiben a buda- mosoké, csavargóké és proshetett játszani, ezért készítetrepet kap benne a vaskos
pesti Katona József Szín- tituáltaké - egyáltalán nem
tem belőle egy sűrítettebb
humor.
házban egy másik ritkán érintkezik egymással. Harry
egyestés változatot. A címjátszott
Shakespeare- herceg az egyetlen összekötő
- Ez egyértelműen Falsválasztás pusztán a Falstaf- taffnak köszönhető. Shakesrel, a Pericles-szel hívta kapocs közöttük. Miután ez
fot alakító Király Levente peare az ő figurájában tudta
fel magára a figyelmet. egy hatalmas közreműködői
iránti hódolatomnak szól, ezt a furcsa, hazug szabadsálétszámot igénylő darab,
Shakespeare-sorozatra
valamint annak, hogy sokkal got - amikor valaki azt hiszi,
minden színésznek két figukészül?
vonzóbb címnek tartom, hogy morális korlátok nélkül
- Csupán véletlen egybe- rát kell játszania: majdnem
mint a IV. Henriket. Ez per- bármit megtehet - a legér- esés, hogy így alakult. Ami- mindenkinek van egy szeresze nem azt jelenti, hogy a zékletesebben bemutatni. kor a szegedi évadot tervez- pe a magas világban és az
történet másik szála nem Falstaff annyira nyílt és sza- tük, a Rómeó és Júliát és alvilágban is.
annyira lényeges. Ha meg- bad hazudozó, hogy minden- Falstaffot ajánlottam Szikora
# Első pillantásra talán
maradt volna az eredeti cím, féle ellenérzésünket félre- János művészeti vezetőnek.
meghökkentheti a nézőakkor is Levente lett volna a tesszük a gazemberségével Ő végül az utóbbit választotket, hogy nem szokvácímszereplő, hiszen nemcsak szemben, mert letaglózó ere- ta. Király Levente miatt gonnyos a játéktér kialakítáFalstaffot játssza, hanem IV. je van a nyíltságának, a min- doltam rá, hogy érdemes ebsa sem.
Henrik királyt is.
dent megcsúfolásának, min- be a gigászi vállalkozásba
- A színház gyönyörű páO Miről szól így a darab? dent nevén nevezésének. belefogni. Ha valaha is holysora a díszlet. Az első
- Harry herceg - vagyis a Már-már odáig fajul a dolog, rosszul működött technikai- sorokat dobogó fedi, ott hekésőbbi V. Henrik király - hogy szinte azt mondjuk, jó lag ez a színház, akkor most lyeztem el a kocsmaasztalt.
vívódásáról édesapja, IV. lenne, ha néha mi is ilyen biztosan a mélyponton van. Zömében az előszínpadon
Az új vezetés nem tehet róla, játszunk, ezért a nagyszínpaHenrik és Falstaff között. szabadok mernénk lenni.
Valamint az általuk képvi• Mit gondol, idehaza mert régi terheket cipel. Si- don is lesznek székek. Ropselt két világ között. Alapomiért állandóan ugyan- került kikapnom a legször- pant nehéz dolguk lesz így a
színészeknek, hiszen mind a
san meg kellett húznom az
azt a nyolc-tíz
Shakes- nyűbb váltókorszakot.
eredeti drámát, ezért az elpeare-darabot játsszák a
• A legtöbb színész két négy oldal számára kell játlenzék, az összeesküvők kisszínházak?
szerepet játszik a produk- szaniuk, s ez egészen másféle színészi technikát igényel.
sé áldozatul estek, azaz megcióban. Miért?
- Mert nem olvassák,
rövidült a jelenlétük. Falstaff nem ismerik a többit. Na- Mert két élesen elkülöHollósi Zsolt

Hetvenéves
• Munkatársunktól
A József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának szerves kémiai tanszéke tudományos
ülést rendez május 14-én,
pénteken délelőtt tíz órakor

a tanszék Dóm tér 8. szám
alatti épületében. Ezzel az
üléssel, amelyen nyolc előadás hangzik el, Vincze Irén
egyetemi tanár előtt tisztelegnek hetvenedik születésnapja alkalmából.

Ablakunkból
• Munkatársunktól
Ma, csütörtökön 19 órakor
ismét jelentkezik „A mi ablakunkból" című magazin a Telin
tévén. A műsorban szó lesz a
szerződéses katonai szolgálatról,
az idei szegedi fürdőárakról,

miről írt a DM?
• 75 éve

A jó v e z é r

Fátum nincs, csak ügyetlenség van - mondta Bethlen István a hódmezővásárhelyi pódiumon, és mindjárt
meg is magyarázta, mi az az
ügyetlenség. Ha a nemzetnek van jó vezére és a nemzet nem követi a jó vezért,
az az ügyetlenség, aztán azt
szépítik azzal a szóval, hogy
fátum. Ebben a szentenciában, amelyet a vásárhelyi
kurucok természetesen zajos
lelkesedéssel tettek magukévá, tulajdonképpen súlyos
kegyetlenség foglaltatik ha-

zai történetünk egynémely
korszakával szemben. A
nemzet követte Kossuth Lajost és elbukott vele együtt,
Tisza Istvánt is tűzön-vízen
keresztül követte a nemzet
egész addig, hogy lementünk a „patrulnak rendet csinálni a szerb csárdába",
aminek az lett a következménye, hogy szegény Tisza
István és a nemzet is elpusztult. Engedje meg Bethlen,
hogy a nemzet maga döntsön arról, ki a jó vezér.
(1924)

• 50 éve

Ünnepre készül az orszég

Volt már sokféle választás Magyarországon. Volt
már királyválasztás is, követválasztás is, képviselőválasztás is, de olyan választás még nem volt, amelyet a magyar nép ünnepnapnak érezhetett volna.
Mert vagy az urak választották meg magukat külön-

böző méltóságokra, vagy a
néppel választatták meg elnyomóikat. 1949. május 15e az első választás Magyarországon, amelyen a jelöltek között nem kapnak helyet a nép ellenségei, csak a
haladó erők egyesülnek a
Népfront zászlaja alatt.

Bli

(1949)

• 25 éve

• Munkatál

Olaszorszégi népszavazés

A választásra jogosultaknak arról kellett dönteniük,
támogatják-e a jobboldali
erők azon követelését, hogy
hatálytalanítsák a válást lehetővé tevő, 1970-ben hozott törvényt, vagy - mint a

Az iskolai
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ILONA, a Munkáspárt jogta- ban Aranypi
nácsosa 13-15 óra között in- deznek, ame
gyenes jogi tanácsadást tart a ling Blues a
Munkás Művelődési Otthon-'mint a Blue
ban (Fő fasor 9.).
Padra. Este
AZ INGATLANTULAJ- Tónkban a
DONOSOK és Birtokosok szó miskolci
Csongrád Megyei Egyesülete mkoztatja a 1
közgyűlést rendez 17 órától
Május
Szegeden, a megyeháza föld- este 7 órától
es
szintjén (Rákóczi tér).
"kertben a
A FÜGGETLEN Kisgaz- tyi Blaskó L
da Földmunkás és Polgári koncertet. EJ
Párt irodájában (Teleki u. 3.)i n o vendégh
10-11 óráig dr. Tari Mihál)
ingyenes jogi tanácsadást
tart.
DR. SZALAY ISTVÁN
szocialista országgyűlési képviselő, Gila Ferenc és Dr * Munkai
Majzik István önkormányzati
A madá
képviselők szabadtéri fog- s tegedi cs
adóórát tartanak 15 és 18 órí összejövete
között a Dugonics téren, ahol l"kban gyöi
aláírásokat gyűjtenek az isko-i érdeklődők
labezárások elleni népszavaA Bártól
zás kiírására.
*' Közpon
s
zámú teri

tek.

(1974)

7

napló

MA

BÉNÁK LÁSZLÓ, a 2-es
választókerület (Felsőváros)
képviselője fogadóórát tart
17-18 óráig a Felsővárosi Általános Iskolában (Gyík utca).
DR. TICHY-RÁCS CSABA, Alsóváros képviselője
fogadóórát tart 17-18 óráig a
Dobó utcai Általános Iskolában.
DR. TÍMÁRNÉ HORVÁTH MAGDOLNA, a 25ös választókerület (Tápé) képviselője fogadóórát tart 14-16
óráig a tápéi ügyfélszolgálaton (Honfoglalás utca).

HOLNAP

FARKASNÉ POCSAI
hétvégi programokról. A rend- BLANKA, a 8-as választókeőrségi rovat vendége ezúttal rület (Újszeged) képviselője
Tuczakov Szilvána, a CSMRFK egynyári virágot oszt 16 órasajtóreferense és Kovács Mihály kor a Fő Fasori Általános Isőrnagy. A műsorban bemutat- kolánál (a Torockói utca fekozik a szegedi hajléktalan szál- lől).
ló fiatal vezetője is.
DR.
ZLEHOVSZKY

-1

Javaslat. Iskolabezárás-ügyben javaslatot tett
az egyik olvasónk, aki
szerint ha a szülők vállalnák, hogy kifizetik a normatív támogatás és a valódi működési költség közötti különbséget, akkor
megmaradhatna az iskola.
Telefonálónk szerint a
kvázi magániskolában
már a szülők diktálhatnák
a feltételeket.
Korlátok. Nagy Lajos
(271-007) jelezte, hogy az
elmúlt hét végén korlátokat állítottak a Szőreg és
Deszk közötti út egyik oldalán. Olvasónk szerint
valószínűleg azért pakolták ki a korlátokat, hogy
útjavításba kezdjenek. Telefonálónk azonban még
egyetlenegy útépítő munkást sem látott a helyszínen. Azt viszont érzékeli,

csörög a Pannon GSM
Kedves olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat Szabó C. Szilárd újságíró munkatársunkkal oszthatják meg, aki munkanapokon reggel 8 és 10 óra között, vasárnap 14 és 15 óra között hívható a 0620-9432-663-as rádiótelefon-számon.
Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik
közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220as zöld számon, illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban.

mivel nap mint nap ott jár el,
hogy az útakadály rendkívül
balesetveszélyes.
Kutyák. A Hattyastelepen
lakó Molnár György arról értesített bennünket, hogy az
utóbbi időben egyre többen
csapják ki kutyáikat az új téli

kikötő környékén. Olvasónk
találkozott már olyan kóbor
ebbel is, amely láthatóan kutyaviadalon sérült meg. Állatbarát telefonálónk szerint
az önkormányzatnak regisztrálnia kellene a kutyákat, s a
gazda költségén egy mikro-

chipet kellene beültetni az
ebekbe. Ezzel ellenőrizni
lehetne, hogy honnan
származik a kutya, mi
több, a kóbor állat gazdáját meg is lehetne büntetni.
Egymást tapossák. A
474-299-ről telefonáló olvasónk elmondta, hogy a
Baktóból induló reggeli
7.20-as 72 Y-os autóbuszra már a második megállónál nem lehet felférni.
Az emberek egymást tapossák, mert mindenki
szeretne beérni a munkahelyére, illetve iskolájába.
Olvasónk már többször
szólt a volánnak, megoldás azonban mindeddig
még nem született az ügyben.

Iltlnaal.l

A Pannon GSM távközlési Rt. GSM mobiltávközlési szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó termékek
értékesítésével foglalkozó részvénytársaság, amely igen nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfelei minden
téren elégedettek legyenek magas színvonalú szolgáltatásaival, szegedi képviseletére keres

munkatársat.
Az új munkatárs feladata: Pannon GSM szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek értékesítése,
ügyfélszolgálati leendők ellátása, a tevékenység adminisztrációja.
Elvárások a pályázókkal szemben:
• középfokú végzettség,
• Word és Excel felhasználói ismeretek,
• jó kommunikációs képesség,
• ügyfélorientált szemlélet,
• műszaki érdeklődés.
Nyelvismeret és értékesítési vagy ügyfélszolgálati gyakorlat előnyt jelent.
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Elkötelezett munkájukért cégünk a szakmai fejlődés lehetőségét, színvonalas munkakörnyezetet és vonzó
jövedelmet kínál cserébe. Érdeklődése esetén kérjük, hogy önéletrajzát és fényképét a megpályázott pozíció és referenciaszám pontos megjelölésével, „Szegedi képviseleti munkatárs" jeligére küldje el a következő
címre: 2040 Budaörs, Baross u. 165., humán erőforrások osztálya. A pályázatok leadásának határideje: a
megjelenést követő 10 nap.

PANNON GSM
• • • • • Az élvonal.
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