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reklámszínész 
Amikor még volt tisztességes filmgyártás Magyarországon, 

, ojó színészt mozivászonról ismerhette meg az átlagember. 
Es ma? Leginkább az idétlen reklámból. Pardon: ahhoz jó 
színésznek se kell lennie. Világnagy énekesünk is azt mondo-
gatta néhány éve, nagyobb ismertséget szerez neki akármelyik 
ruházati reklám, mint a világ legnagyobb színpada, tehát szí-
vesen vállalja. 

Soroljam? Sulykolja belénk a ritka szellemtelen igét a lottó 
reklámfiúja. Hol cirkuszi kikiáltóként, hol bunyóbíróként, hol 
meg úszómesterként bizonygatja azt az aranyigazságot, hogy aki 
"em játszik, az nem is nyer. Már elképzelni se tudjuk, tudna-e 
alakítani mást is. A Lottó Ottó unokája lehetne. Volt aztán a Pos-
tabank reklámfiúja. Virágzott, mint a tök, verte a zongorát is, ha-
son csúszva, egészen addig, amíg „utánvéttel" botrányba nem ke-
veredett a bank. Nem tudni, honnan szerzi be azóta kiegészítő jö-
vedelmét. Rendes körülmények között talán az is vihette volna va-
lamire, aki rendszeresen belekiabálja a képernyő közepébe: A 
kulcs! Az pedig biztosan vitte, aki hol kosárlabdásként, hol cilin-
deres lóversenyesként a CIB-bankot reklámozta. Nem tudni, ész-
revette-e, hogy mélyen értéke alatt teljesít, magasan értéke fölött 
megfizetve. Vagy egyszerűen világnagy énekesünk nótájára 
dolgozott? 
T filtozik a világ. Aki arra tette föl az életét, hogy akár min-

dennap más egyéniség bőrébe bújva alakítsa a nagy sze-
geket, filléres reklámfiúként kénytelen alamizsnát szerezni 
Magának? Lehet, hogy lesz valamikor reklámlexikon is, és 

aranybetűkkel írják be a nevét, de biztosra veszem, a szí-
"eszlexikoniiák a fekete nyomata is többet ér. Ehhez, persze, 
játszási alkalom is kellene. Annyira gazdagodik kicsike orszá-
gunk -politikusaink reklámszövegét idézem! -, hogy közben 
, ra szegényedik. Kimondani se merem: a pálya szemét-

dombján vegetálnak jobb sorsra érdemes emberek. 
Horváth Dóssá 
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Toronyugrás 
Sándor János remekbe 

sZabott történeteiben rendre 
Mint főiskolai hallgató jelent 
Meg. Mikszáth Különös há-
zasságának városházudvari 

emutatóján azonban, már 
fim rendező szerepel. 1985-

en ebben a darabban Mik-
száthot Mensáros László, 
Vauks Ilonát pedig Tolnai 
Ktári alakította. 

A remek szereposztás mö-
kegyetlenül nehéz mun-

állt. Különösen az egyik 
Jelenet nem akart összeállni. 

Mensáros, aki meglepő-
hogy ennyi kínlódás 

után ilyen simán vette az 
akadályt, büszkén felléleg-
zett, és ránézett a rendezőre. 
Sándor János is megköny-
nyebbülve kiabált fel neki a 
színpadra: 

- Laci, ez egyszerűen is-
teni volt, de ha nem csinálod 
meg nekem ezt holnap is, én 
leugrom a városháza tor-
nyából! 

Mire Mensáros intett a 
műszaknak: 

- Fiúk, holnapra az a fel-
adatuk, hogy lebontsák azt a 
tornyot! 

J . M. É. 
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NYÁRI VASAR 
a Domus Áruházban. 

Kanizsa Trend valódi bór bevonatú 
„ ülőgarnitúrák -15% 

Cardo egészségcenteres ágybetétek, 
„Agyak, kanapék -15% 

Zala Rusztik kiváló minőségű bútorcsalád -10% 
7 minőségi rattan bútorok széles választékban -5% 
^ 'akástextíliák -10% 

e8yes elfekvő, picit sérült 
Iftási termékek 20-30% 

A árengedménnyel, 
^kedvezmény hitelre történő vásárlás esetén is érvényes. 

C , 
Szeged, Dugonics tér 8-9. 
a tartás: H-P.: 9-18. Szo.: 10-13. 

t Turistakergetők: háború, alfa-sugárzás,f Medárd-esők 

Szeged peches éve 

A Royal Szállóban a háború idején a csoportos u tak 8 0 száza léká t mond ták le. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Pesszimizmus jellemzi 
a z idegenforgalmi szak-
emberek véleményét ar-
ról, hogy a z idei szegedi 
nyár milyen lesz turiszti-
ka i s z e m p o n t b ó l . A tu-
risztikai k iesés t a z o k a 
s z á l l o d á k s íny l ik m e g 
l e g i n k á b b , m e l y a z 
e l áze te s f o g l a l á s o k mi-
a t t idén j a n u á r b a n még 
jó évre számítot tak. 

Az idegenforgalom szem-
pontjából a lehető leg-
rosszabbkor jött a jugoszlá-
viai háború: már megrendelt 
kongresszusokat mondtak le 
miatta, sőt itthonról is voltak 
olyan iskolai kirándulások, 
amelyeket a háború közelsé-
ge miatt mondtak le a nyu-
gat-magyarországi városok-
ból. A háború hónapjaiban 
Szegeden 70 százalékkal (!) 
csökkent a turisztikai forga-
lom, s az idegenforgalom a 
csúcsszezon idején is éppen 
csak kezd újraéledni. Szak-
emberek szerint ebben segít 
a kereskedelmi turizmus las-
sú helyreállása, a jugoszlávi-
ai vasúti és autóbusz össze-
köttetés újraindulása, vala-
mint az is, ha a Medárd után 
végre letelik az esős idő-
szak... 

Az már a város balszeren-
cséje, hogy mindez olyan 
évben történik, amelyhez ha-
sonlóan jó kiszolgálása ré-

A padok foglallak 
A sors groteszk fintora, 

hogy mtg a város szállodái 
arra panaszkodnak, hogy 
a háború, alfa sugárzás, 
esők, stb. miatt komoly be-
vételkieséssel kell számol-
janak, a várost éppen eb-
ben az évben szállták meg 
a hajléktalanok. Ha az em-
ber rossz viccet akarna 
csinálni az idegenforga-
lom bajából, azt mondhat-
ná, hogy bezzeg a város 
padjainak kihasználtsága 
a háború ellenére is 
megnőtt. A budapesti haj-

léktalanok ugyanis idén 
Szegedre érkeztek „nya-
ralni" és padot foglaltak a 
város parkjaiban, játszóte-
rein. 

A szegediek mindeneset-
re még nemigen lehetnek 
hozzájuk szokva, legalább-
is az az atyafi nem, aki 
tegnap Tarjánban olcsó 
munkaerő reményében 
mezőgazdasági munkát 
akart kínálni nekik a Retek 
utca elején. Azonnal érke-
zett az öntudatos válasz: 
„szabadságon vagyunk"! 

gen nem volt a szegedre ér-
kező turistának. Csonka Gá-
bor alpolgármester szerint az 
igényt az is mutatja, hogy a 
nyár közepére szinte elkap-
kodták a Szegedről kiadott 
színes prospektusokat és tér-
képeket a Tourinform Irodá-
ról, vagyis alapvető követel-
ményt elégítettek ki vele. Si-
keresek a város által szerve-
zett programok is, a szabad-
téri Atilla produkciója példá-
ul az alpolgármester szerint 
Medárd ellenére is a Szabad-
téri Játékok történetének leg-
nagyobb bevételét hozta. 

Az idegenforgalmi szak-
emberek korábban a napfo-

gyatkozás időszakában bíz-
tak, mondván, hogy az né-
mileg javíthat a helyzeten. 
Nos, mára mindenki borúlá-
tóbb lett. Nacsa József, a 
Magyar Turisztikai Egyesü-
let Csongrád megyei elnöke 
szerint a várt tömeg helyett 
jó ha ötezer látogató érkezik 
augusztus 11-én Szegedre. 
Az ok: Siófok turisztikailag 
és a megközelítés szempont-
jából is sokkal előnyösebb 
helyzetben van, s Szeged in-
kább csak a közép-kelet-ma-
gyarországi látogatókra szá-
míthat. A napfogyatkozás 
iránti külföldi érdeklődés is 
jóval elmarad a várttól. 

Az idegenfogalmi kiesés 
egész évben a szállodákat 
érintette a legérzékenyeb-
ben. Németh István, a Royal 
Szálló igazgatója idénre 50 
millió forint bevételkieséssel 
számol, melynek fő oka ter-
mészetesen a háború, de 
mint mondja, Ausztriából az 
alfa sugárzás felkapott híre 
miatt is érkezett aggódó tele-
fonhívás. Németh István 
szerint minden egészséget 
vagy biztonságot befolyáso-
ló tényező negatív hatással 
van a szegedi turizmusra, rá-
adásul a jugoszláv válság 
épp abban az időszakban tört 
ki, amikor a sportesemények 
és kongresszusok helyszíneit 
- általában évekkel az ese-
mény előtt - előre eldöntöt-
ték, így az is elképzelhető, 
hogy a város 2001-2002-es 
rendezvényektől is elesett, 
anélkül, hogy tudna róla. 

Ilyen körülmények között 
Royal Szálló - miként az 
utazási irodák többsége is -
a belföldi turizmus felé pró-
bál nyitni. A kiesett stabil 
bevétel után sovány vigasz 
ugyan, de a Szabadtéri Játé-
kok előadásai alatt egy-egy 
napra nő a forgalom, miként 
a napfogyatkozás is csak ak-
kor javítana a szállodások 
mérlegén, ha legalább két 
hétig tartana... 

Panek József 

JE 
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VILLAMOSMÉRNÖKI 
á l lásra . 

Követelmények: 
- egyetemi végzettség 
- vezérlési (SIEMENS)-ismeretek 
- angol- és/vagy németnyelv-tudás 
- néhány éves gyakorlat. 

A pályázatokat 1999. július 20-ig 
kérjük 

az alábbi címre eljuttatni: 
Taurus Emergé Gumiipari Kft. 

6728 Szeged, Budapesti út 10. 

A TiszaneT Rt., 
Szeged vezető internet-szolgáltatója 

pályázatot hirdet 
kereskedelmi munkatárs 

webmester 
és 

műszaki support 
munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek a kereskedelmi munkatárs munkakörben: 

- nagyfokú kreativitás és önállóság 
- kereskedelmi gyakorlat 

- angolnyelv-tudás és számítástechnikai ismeret előnyt jelent. 
Pályázati feltételek a webmestcri munkakörben: 

- HTML- és grafikai szerkesztők ismerete 
- Script-írási gyakorlat 
- referenciamunkák. 

Pályázati feltételek a műszaki support m u n k a k ö r b e n : 

- Windows 3.1,95/98. NT 4.0 és Linux konfigurációs ismeret 
- ügyfélszolgálati gyakorlat és angolnyelv-tudás előnyt jelent. 

A pályázatokat részletes szakmai önéletrajzzal 
1999. július 20-ig 
a TiszaneT Rt 

Szeged, Fekete Sas u. 28. sz. alatti irodájába kell eljuttatni. 

programok 

Ma 
• Pedagógiai Nyári Egyetem: 
a Szegedi Biológiai Központ-
ban 9 órától Csapó benő egye-
temi docens, Cs. Czachesz Er-
zsébet egyetemi docens és 
Szabó László Tamás egyetemi 
docens tart előadást. 
• A Százszorszép Gyermek-
házban 9 órától néptánc, tár-
sastánc és modern tánc foglal-
kozás. 
• A Koch Sándor Csongrád 
Megyei TIT Kárász utcai ter-
mében 18 órától dr. Szatmáry 
Károly csillagász tart előadást 
„A mindennapi élet mely terü-
letén használjuk az űrkutatás 
eredményeit, az űreszközök 
méréseit, a mesterséges holda-
kat? A magyar űrkutatás sike-
rei" cimmel. 

Állandó 
rendezvények 

• A Móra Ferenc Múzeum-
ban Móra Ferenc emlékkiállí-
tás, „Szegedi Kincskeresők" 
matinétörténeti kiállítás, Ohio 
és környéke képzőművészeté-
nek bemutatója, Lucs Ferenc 
képgyűjteménye, patikatörté-
neti, természettudományos, 
régészeti, magyar szobrászati 
és néprajzi kiállítás, Móra-
emlékszoba és a múzeum tör-
zsanyaga látható. A Kass Ga-
lériában Kass János grafi-
kusművész alkotásai, Vasco 
Ascolini „Versailles" című fo-
tókiállítása, Orosz István és 
Keresztes Dóra grafikusművé-
szek tárlata. A Fekete-házban: 
A rendszerváltás miniszterel-
nöke (Antall Péter fotói Antall 
Józsefről), Huszárok, Csong-
rád és Csanád megyék társa-
dalma 1867-1945 és Buday 
György grafikusművész élete 
és munkássága című kiállítá-
sok. Varga Mátyás színháztör-
téneti kiállítása a Bécsi körút 
1 l/A szám alatt található. 
• Egyházmegyei Kincstár és 
Múzeum (Dóm tér 5.) 

A Szög-Art Galériában 
Sigrid Siegele darmstadti 
szobrászművész kiállítása. 
• A Juhász Gyula Művelődé-
si Házban Jójárt Erzsébet ke-
ramikusművész és Palotás 
Mária festőművész kiállítása. 
• Az újszegedi füvészkert 
minden nap 10 és 18 óra kö-
zött tart nyitva. 
• A szegedi csillagvizsgáló 
kedden és pénteken 19 órától 
látogatható. 
• A Szegedi Vadaspark 9-19 
óráig látogatható. 

a DM irta 

„A bal oldali lépcső-
soron megjelenik Bánk. 
Az igazság, a jog, az 
erkölcs pallosa. Si-
mándy József néhány 
lépcsőfokot letámolyog, 
arcát kezébe temeti, 
nem találja helyét, tán-
torog. Micsoda gazság! 
A nézőtéren ökölbe szo-
rul a kéz, a hitványság 
vért kíván. Mit habozik 
még, meddig tűri a gya-
lázatot? A zongora dübö-
rögve tremolózik, Si-
mándy a színpad közepé-
re ér, s szól: 

- Borzalmas ez a ref-
lektor, megvakul tőle az 
ember..." 

Nikolényi István, 
1968. július 18. 


