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MA 
AZ IFJÚSÁGI H Á Z B A N 

DÉLELŐTT 10 órától Etka-jó-ga-
B. HORVÁTH ISTVÁN ver-

ses, zenés irodalmi műsora Mar-
cipán úr címmel 10 órakor a 
mártélyi könyvtárban, 11.30 
órakor a szegvári könyvtárban. 

A SZITI E G Y E S Ü L E T 
M A N D A L A - K L U B J Á B A N 
(Berzsenyi u. 3.) 13-tól 15 óráig 
„Újra dolgozom", munkaügyi 
tanácsadás; 14-tól 17 óráig „Ál-
láskereső-klub". 

A SZITE EGYESÜLET IF-
JÚSÁGI IRODÁJÁBAN (Dó-
zsa Gy. u. 5.) 16.30-tól 17.30 
óráig mobilitás (külföldi csopor-
tos cserékkel kapcsolatos) ta-
nácsadás. 17.30-tól Amiga szá-
mítógépes-klub. 

AZ A L S Ó V Á R O S I KUL-
TÚRHÁZBAN (Rákóczi u. 1.) 
15 órától textil- és kelmefestő 
szakkör. 

AZ E G É S Z S É G E S E B B 
ÓVODÁK NEMZETI HÁLÓ-
ZATA EGYESÜLET (Gogol u. 
3. ü l . 305., tel.: 423-474) 16-tól 
18 óráig az óvodás gyermekek 
szülei részére ingyenes jogi és 
pszichológiai tanácsadást tart. 

H A N G F O R R Á S ZENEI 
MŰHELY A Forrás Szálló hall-
jában 17 és 20 óra között. Há-
zigazda: dr. Polgár Gyula. 

A FAGYÖNGY KLUBBAN 
(Gogol u. 23.) 18 órakor ,Javas-
gyógyásza t IV." c ímmel dr. 
Kmeth Sándor tart előadást. 

A JUHÁSZ G Y U L A MŰ-
VELŐDÉSI K Ö Z P O N T B A N 
(Vörösmarty u. 5.) 17 órakor ae-
robik, 18 órakor üvegfestés és 
Amatőr Filmklub. 

A BARTÓK BÉLA MŰVE-
LŐDÉSI K Ö Z P O N T B A N 16 
órakor a Szegedi Közművelődé-
si Tanács tartja soron következő 
ülését. Témakörök: Szeged vá-
ros kulturális koncepciójának 
módosítása; Szeged város ön-
kormányzatának 2000. évi költ-
ségvetési tervkoncepciója. Is-
mertetőt mond Kiss Ernő veze-
tő-ügyvezető. - KERTBARÁ-
TOKNAK - 17 órakor A pira-
misok árnyékában címmel dr. 
Somogyi Károlyné fotóriporter 
tart előadást. 

KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ 18 
órakor a Royal Szállóban Örül-
jetek! Újra mondom: Örüljetek! 
címmel a nyugdíjas pedagógu-
sok estje. 

A TŰZVARÁZS SÖRÖZŐ 
& MUSIC CLUB (Londoni krt. 
3.) 20 órakor az emeleten Vár-
konyi Tibi zenél. 

A JATE-KLUBBAN 21 óra-
kor Heaven Street Seven együt-
tes koncertje. Utána JATE-buli. 
Házigazda: DJ.: alma. A kiste-
remben Dance Floor - House 
Music Keszthelyi Gyulával. 

A REGŐS B E N D E G Ú Z -
BAN Sonic Dance Club. Dj.: 
Johnny Boy. • 

• 
AZ ALKOTÓHÁZBAN (Ár-

boc u. 1-3.) ma: 15 órakor hím-
ző, 15.30 órakor fazekas szak-
kör felnőtteknek, 16 órától ko-
sárfonó szakkör; holnap: 15.30 
órától fazekas szakkör felnőttek-
nek, 16 órától alkotó csemeték 
klubja. 

Tiffón és Árvay 
az Alabárdosban 
Munkatársunktól 

A Pannon Bormíves Céh 
két neves tagja, a villányi 
Tiffán Ede és a tokaji Árvay 
János lesz a vendég novem-
ber 26-án, pénteken, az Ala-
bárdos étteremben megren-
dezendő borbemutatón. A 
fehér boráról híres Tokaj és 
a vörösben erős Villány ne-
ves termelői legjobb minősé-
gi palackos boraikat mutat-
ják be. Másnap, szombaton, 
a Duna Hungária Borházban 
(Tímár u. 10/B) ismerked-
hetnek meg a termelők bora-
ival azok is, akik a pénteki 
esten nem tudtak jelen lenni. 
További információk a Bor-
házban kaphatók a 426-430-
as telefonszámon. 

A néma próféta mutatványa 

Darvasi-ösbemutató Debrecenben 
Darvasi 

László Ar-
gentína cí-
mű új da-
rabjának a 
H o r v á t h 
M i h á l y 
Stúdiószín-

házban november elején 
volt az ősbemutatója. Ez 
volt a negyedik debreceni 
Darvasi-premier. Az Ar-
gentína egy korábban 
született novella (Stern Úr) 
alapján készült, a Jászai-
díjas Dobók Lívia volt a 
dramaturgja és Czeizel 
Gábor rendezte. A negye-
dik előadásához volt sze-
rencsénk. 

Aligha férhet kétség hozzá, 
hogy a talentum mellett a párt-
fogoló színházi közeg nélkü-
lözhetetlen ahhoz, hogy egy 
jelentékeny prózaíróból jelen-
tékeny drámaíró váljék. Dar-
vasi Debrecenben találta meg 
ezt a közeget: drámáiból egyre 
hatásosabb előadások szület-
nek. Minimálisan két eset van: 
a prózaíró egyre otthonosabb 
a dramaturgia tudományában, 
és viszont, a színháziak egyre 
jobban tudnak „darvasiul". 

A legújabb dráma alcíme -
„Hogyan legyünk szentek, 
avagy búcsú a huszadik szá-
zadtól" - alkalmas arra, hogy 
eleve visszarettentse az úgy-
nevezett könnyű szórakozást 
keresőket. A színlapra ráadá-
sul odaírták, hogy a szerző a 
tragikus szituációk miatt trá-
gár szavakat is használ és 
hogy az előadást csak 18 éven 
felülieknek ajánlják és fotó-
montázst csináltak mindehhez 
Michelangelo Dávidjának és a 
darab főszereplőjének mezte-
len testrészeiből, úgyhogy a 
prüdériára hajlamosak is nyu-
godtan otthon maradhattak. 
Pedig az alcím azt sejteti , 
hogy mindenkire tartozó a 
kérdés, az Emberről és a vi-
lágról van szó - mint minden 
valamirevaló drámában - , 

Tóth József (Stern) és Réti Iringó (Matild). (Fotó: Máthé András) 

speciálisan pedig a búcsúzó 
20. század emberéről. Mi más-
ról lehetne próféciáim egy mai 
színpadról, mint a prófétaság 
nevetségességéről? A megszó-
lalás kényszeréről és lehetet-
lenségéről? A beszéd elemi 
szükségletéről és annak hiába-
valóságáról? Darvasi drámá-
ja: ennek a paradoxonnak az 
átélése. Kegyetlenül szóki-
mondó önreflexió. 

A hőse, Stern úr sokat tud 
a világról és önmagáról , s 
mindezt a tudást egy ragyogó-
an elmés és hatásos előadás-
sorozat keretében osztja meg 
a többiekkel. Éppen amikor 
Istenről szólna, észreveszi, 
hogy bizonyos szavakat nem 
tud kimondani. Az ismeretlen 
kór elhatalmasodik rajta, sor-
ra veszti el a szavait és ezzel a 
veszteséggel arányosan válto-
zik az. ember - valami mássá. 
Amikor már egyetlen szava 
sincs, akkorra Stern leírhatat-
lan lénnyé válik. Egyetlen jel-
lemzője az, hogy él. És hogy 
eleven is akar maradni. De 
akarata ellenére eltűnik: egy 
mindenható varázsló erőszak-
kal tuszkolja bele a semmibe. 

Stern hiába kapaszkodik a vi-
lág számára még elérhető 
megfoghatóságaiba - nincs 
többé helye az emberek kö-
zött. 

Gyarmathy Ágnes vissza-
rettentően artisztikus színpa-
dot teremtett Stem kálváriájá-
hoz. A stációkkal alig változik 
ez a közeg. Már Stem „virág-
korában" egy civilizáció ma-
radványai, kibogozhatatlanul 
egymásra gyűrődött törmelé-
kei-foszlányai, egy kultúra le-
ülepedett, összetapadt szecs-
kája borítja a terepet. Ez a 
bomlás nem fokozható. De 
Stem kultúrtörekét és egész 
testét a szóvesztésével szimul-
tán pókhálószerű, ám bilincse-
rejű hálók lepik el. Megkötö-
ződik, befonatik, csapdába 
esik - a semmi. Ahogy fogy a 
szó: tűnik az ember és terjesz-
kedő, viszolyogtató, nyálkás 
mocska hálózza be a világot. 
Maradjunk a paradoxonnál: 
festői kép. Színházi. Igazi. 

Tóth József Stem szerepé-
ben viszi az előadást. Nem 
róhat juk a kiváló színész 
számlájára, inkább a gyen-
gébb többiekére, hogy el is 

viszi némiképp. De az is le-
het, hogy a szerző okolható, 
amiért a többi figura jelzés-
szerű, nincs rajtuk elég hús, 
ereikben kevesebb a vér, nem 
elég elevenek. Csoda-e, ha a 
színészek harsona-színekkel 
igyekeznek észrevétetni ma-
gukat? így tesz Várnai Szi-
lárd, de egy mutatványos bo-
hóc-szerepben ez még oké, 
viszont a Heller-nők hárma-
sa kevésbé harsány modorban 
lehetne hatásosabb. Jámbor 
József és Ottlik Ádám viszont 
ellenkezőleg; annyira pasz-
tellben dolgoznak, hogy erő-
vel kell fölfedezni a milyen-
ségüket. Dobos Ildikó profiz-
musa „felöltözteti" Jungnét, 
Stern mellett ő a leginkább 
körülírható, pontos figura. 
Réti Iringó a titokzatos Ma-
tild szerepében - és Tóth Jó-
zseffel párban - produkál egy 
emlékezetes jelenetet, a ha-
bos mosdatást. A két habzó-
vizes alak t rag ikomikus 
összefonódása az én-veszté-
sük stációinak két különböző 
állomásán - az előadás egyik 
gondolati-képi csúcspontja. 

Sulyok Erzsébet 

Algyőiek Szlovéniában 
Munkatársunktól 

Az algyői Móra Ferenc 
Népszínház társulata a napok-
ban érkezett haza Szlovéniából, 
ahol Heltai Jenő Tündérlaki lá-
nyok című kétrészes színjátéká-
val vendégszerepelt. Lendván, 
Zsitkócon, Orhodoson és 
Hosszúfaluban négy előadást 
tartottak nagy sikerrel, vendég-
játékukról riportfilmet forgatott 
a ljubjanai közszolgálati televí-
zió. A színjáték szerepeit, Öz-

vegy Bergnét Biacsi Marietta, 
Boriskát Bacsa Erika, Olgát 
Benyák Izabella, Mancit Mi-
hály Helga, Sárit Papái Niko-
lett, Malvin nénit Amyas Ró-
zsa, Rózát Vitéz Kati, a Bárót 
Kátó Sándor, Pázmán Sándort 
Molnár Aron, Petrenczey Gás-
párt Isziai Zoltán és Pistát Bakó 
Ferenc játszotta. A színpadkép 
és a jelmez Isziai Zoltán mun-
kája, a produkciót Kátó Sándor 
rendezte. 

A SZAB hírei 
Munkatársunktól 

A József Attila Tudomá-
nyegyetemen folyó koordi-
nációs kémiai jellegű PhD-
képzést mutatják be tizenegy 
előadás keretében november 
25-én, csütörtökön délelőtt 
tíz órától a Szegedi Akadé-
miai Bizottság székházában. 
A M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a E lek t rokémia i 
Munkabizottsága Szegeden 
tartja kihelyezett ülését no-

vember 26-án, pénteken 10 
órakor. Délután két órakor 
„A meddőség diagnosztiká-
jának és kezelésének alapel-
vei címmel rendeznek szim-
póziumot az akadémiai szék-
házban. Pénteken 15 órakor 
tudományos ülést tartanak 
abból az alkalomból, hogy 
húszéves a Pancreas sebé-
szet a Szent-Györgyi Albert 
Orvos tudományi Egyetem 
Sebészeti Klinikáján. 

Természettudományok 
az ezredfordulón címmel 
szervezett előadássoroza-
tot a Tudományos Isme-
retterjesztő Társulat a Ká-
rász utcai Értelmiségi 
Klubban. Ennek keretében 
minden este hat órakor 
egy-egy természettudo-
mányos témában tarta-
nak előadást egyetemi 
oktatók és kutatók. Hét-
főn este Solymosi Frigyes 
akadémikus arról beszélt: 
az ország fejlődésének 
kulcsa a kutatásfejlesztés 
támogatása. 

Az ezredforduló tudomány-
politikájáról beszélt hétfőn 
Solymosi Frigyes akadémikus 
a TIT Értelmiségi Klubjában, a 
természettudományi hét kere-
tében. Előadásában abból in-
dult ki, hogy a gazdag, vagy 
követendő fejlődési pályát mu-
tató országok teljesítményé-
ben, polgáraik magas életszín-
vonalában a kutatásfejlesztés 

Természettudományi hét a TIT-ben 

Felzárkózunk 
vagy lemaradunk? 

bőkezű támogatásának döntő 
szerepe van. Ezek az országok 
a GDP 2,5-3,5 százalékát for-
dítják a K+F tevékenység fi-
nanszírozására. Ezzel szemben 
Magyarországon a kutatás a 
világviszonylatban is alacsony 
nemzeti összterméknek mind-
össze 0,7-0,9 százalékát kapja. 

A rendszerváltás után, mint 
általában a központi támogatá-
sok, a K+F ráfordítás is csök-
kent. A mélypont 1996-ban 
volt, amikor az 1990-es szint 
36 százalékára esett vissza a 
kutatásfejlesztésre fordítható 
összeg reálértéke. Ekkor a sze-
gedi Széchenyi-díjas akadémi-
kusok nyílt levélben azzal a 
kéréssel fordultak Horn Gyula 
miniszterelnökhöz, hogy a pri-
vatizációs többletbevételekből 

nyújtsanak támogatást a kuta-
tóhelyeknek. Levelükre pozitív 
válasz nem érkezett. A kutatók 
szégyenletes bérhelyzetén bi-
zonyos fokig enyhített a Horn-
kormány idején bevezetett 
Széchenyi professzori ösztön-
díj; ám ebben az akadémiai 
kutatóhelyeken dolgozók csak 
kivételes esetben részesülhet-
nek. Az 1998-as választások 
előtt a szegedi akadémikusok 
megírták második levelüket, 
melyben arra szólították fel a 
pártokat: valljanak színt terve-
zett tudománypolitikájukról. 
Válaszképpen a pártok mind-
egyike azt igére, hogy a ciklus 
végére 1,5 százalékra emelik a 
K+F részesedését a GDP-ből. 
Ez került a jelenlegi vezető 
kormánypárt, a Fidesz prog-

miről írt a DM? 

75 éve 
A hét tükre 

Tetszett hallani, hogy 
a héten az volt elterjedve 
az o rszágban , mintha a 
Bethlen kormány le akar-
na mondani a Márffy-pör 
miat t , és az Esküdt -pör 
miatt? Nem tetszett halla-
ni, mert ez a hír nem volt 
elterjedve. 

Nem is gondol rá sen-
ki, hogy milyen konzek-
venciái lehetnek a nagy 
pörök hetének. 

Talán nem ke l lemes , 
amikor a bomba banditák 
vezére arra h iva tkoz ik , 
hogy ő olykor a minisz-
terelnök autóját is meg-

tisztelte azzal, hogy bele-
ült, s b izonyára az sem 
vall gentlemanre, mikor a 
tömeggyilkosággal vádolt 
terrorista azzal kérkedik, 
hogy teniszezni szokott 
történelmi nevek viselői-
vel. 

Abból, hogy a gyilkos 
és a panamista ilyen nem-
te len vo l t , i gazán nem 
következik az, hogy most 
már Bethlen István hagy-
ja abba nagy misszióját 
és vonuljon vissza a ma-
gáné le tbe , ló tenyész tő -
nek. 

(1924) 

50 éve 

Egymillió kiló szaloncukor 
Az életszínvonal nagy-

arányú emelkedését bizo-
nyí t ja az a hata lmas 
mennyiségű cukorka- és 
csokoládé mennyiség, 
amellyel az Édességbolt NV 
az idei Mikulást és kará-
csonyt várja. Az idén az ál-

25 éve 

lami édesipar csaknem egy-
millió kilő, vagyis kilencven 
vagon elsőrendű szaloncu-
kor mellett még négy vagon 
krémszaloncukrot is gyár-
tott. Az idei karácsonyi füg-
gelékekből is 25 százalékkal 
többet gyártottak. (1949) 

Tarján! csónakázótó 
Igazán j ó ötlet volt a 

műszaki szükséglet és az 
esztétikum, a kényszerű 
védekezés és a természet-
védelem összeházasítása 
Talján városrészben. Ez a 
szerencsés találkozás a zá-
porok befogadására, elve-
zetésére épített tónál tör-
tént. A városi pártbizott-

ság k e z d e m é n y e z é s é r e 
született határozat: az ere-
detileg tervezett medencét 
bővíteni kell, s a környe-
zetét úgy kell kiépíteni, 
hogy pihenésre, sétálásra, 
szórakozásra alkalmas le-
gyen, a tavon pedig csó-
nakázni lehessen. 

(1974) 

ramjába is. A jövő évi költség-
vetés azonban sajnálatos mó-
don nem tükrözi a korábbi el-
határozást; a kormányzó erők 
a gazdaság helyzetét nehezítő, 
váratlan kiadásokra hivatkozva 
„faragták le" a kutatások ter-
vezett támogatását. így októ-
ber elején megszületett a sze-
gedi akadémikusok harmadik 
levele is, melyben az ország-
gyűlés tagjaitól azt kérték, 
kezdeményezzék a költségve-
tés előirányzatainak módosítá-
sát, és biztosítsák a tudomá-
nyos kutatás legalapvetőbb 
gondjainak enyhítéséhez fel-
tétlenül szükséges 2,5-3,5 mil-
liárd forintos többletösszeget. 
Solymosi Frigyes még nem 
tudja, kérésük meghallgatásra 
talál-e az országgyűlésben. 

A természettudományi hét 
mai, szerdai előadója Csernai 
László professzor lesz, aki az 
orvosi képalkotó eljárások fej-
lődéséről és jövőjéről beszél. 

K. G. 

csörög a Pannon GSM 

Kedves olvasóink! Közérdekű problé-
máikat, észrevételeiket, tapasztalataikat 
ezen a héten Kormos Tamással oszthatják 
meg. Újságíró munkatársunk munkanapo-
kon reggel 8 és 10 óra között, vasárnap 14 
és 15 óra között hívható a 06-20-9432-663-
as rádiótelefon-számon. Elveszett tárgyai-
kat kereső, illetve talált tárgyakat vissza-
adni szándékozó olvasóink ingyenes hirde-
tésben tehetik közzé mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 8 és 
18 óra között a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve szem-
élyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Szabadtéri bér. Nagy-
né több szülő nevében is 
telefonált, mert gyerekeik 
még mindig nem kapták 
meg a bérüket a nyáron, a 
szabadtérin végzett munká-
jukért. - A Szegedi Nem-
zeti Színház közvetlenül 
nem vesz fe l d i á k o k a t 
munkára, hanem vállalko-
zók vagy irodák révén ke-
res m u n k a e r ő t - tud tuk 
meg Farkasné Mészár Má-
riától, az intézmény gazda-
sági igazgatójától. A mun-
kások bérét pedig átutalták 
nem sokkal az évad végén 
a vállalkozó számlájára. -
Önkormányzati ráhatással 
körülbelül egy hete kaptam 
meg a gyerekek bérét és el-
kezdtem a kifizetésüket -
mondta Beláz Lajosné vál-
lalkozó. A diákok 80 szá-
zaléka kapta meg fizetését, 

a többiek ugyanis még nem 
jelentkeztek érte. 

Gáz van. A 327-570-es 
telefonszámról egy hölgy 
azért „csörgött" a lakók ne-
vében, mert a Hullám utca 
8. szám alatti bérházukban 
szerintük nem megfelelő a 
gáz fű tőé r t éke . Az órák 
jobban pörögnek, a bojlert 
pedig följebb kell csavarni, 
hogy meleg legyen a für-
dővíz. - Munkatársaim né-
hány napon belül felkere-
sik a házat és utánajárnak 
az e s e t l e g e s h ibának -
mondta Kiss Tibor, a Dé-
gáz Rt . szeged i te rü le t i 
igazgatója. Megvizsgálják 
a készülékeket, a gázórá-
kat, megmérik a hőmérsék-
letet. 

ttl «m é l n » l . 


