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A pénzügyi csőd igazi kárvallottja: a közönség" 

Elillant a bájital 

Drága foci. V. Tibor, a 
Felső Tisza-parti stadionban 
szeretett volna focizni gyer-
mekeivel a hét végén, aho-
gyan ezt évek óta tették. Ám 
a portás nem engedte be a 
családot, mondván, ezentúl 
kétezerötszáz forintot kell 
„leszurkolni" azoknak, akik 
az éppen üres pályán szeret-
nék rúgni a bőrt. Olvasónk 
nem érti, miért kell elvenni 
a gyermekektől a pályát ak-
kor, amikor azt senki sem 
használja? Pedig ez a fenn-
tartónak sem kerülne külön 
pénzébe, s sokkal jobb, ha a 
tiszta füvön a labdát rúgják 
a fiatalok, mintha máshol 
„füveznének". 

Befűtöttek. A Vértói út 
lakóinak alaposan „befűtöt-
tek" tegnap is. Az egyik 
nagy társasház közös képvi-
selője sérelmezte, miért fűt a 
Szetáv akkor, amikor a ter-
mészet is bőven ad meleget. 
Ez még hagyján, csakhogy a 
túlzott meleget, túlzottan 
magas számla is követi. Úgy 
gondolja, aki nem kér már a 
szolgáltatásból, azzal ne ve-
tessék azt meg. Tavaly még 
májusban is melegek voltak 
a radiátorok, igaz, utána jött 
is a 15-20 ezer forintos 
számla. Ezt szeretnék az 
idén elkerülni. 

P a p r i k á s hangula t . A 
Paprika utca lakóinak lett 
paprikás a hangulata mosta-

nában. Két hónappal ezelőtt 
ugyanis az önkormányzat 
csatornát ígért az utcának 
akkor, ha az ott lakók leg-
alább hetvenöt százaléka 
hozzájárul az építéshez. Az 
íveket több mint kilencven 
százalékban alá is írták az 
ott lakók, ám erre csak az 
lett a válasz: „túl hosszú az 
utca, sokba kerülne a csator-
názás". Az ott lakók viszont 
úgy gondolják, két hónappal 
ezelőtt éppen olyan hosszú 
volt a Paprika utca mint 
most. Meglepetésükre vi-
szont a szomszédos utcák-
ban, minden értesítés nélkül 
elkezdték fektetni a csator-
nát. 

Áldatlan árkok. G. E. a 
Fürj utcából telefonált azt 
sérelmezve, hogy március 
elején a gázrekonstrukciót 
kivitelezők egy szórólapon 
azt ígérték, április 15-ig be-
fejezik a munkákat. Azóta 
ott tátongnak a gödrök, za-
varják a közlekedést, ám a 
munkások elvonultak más-
hová. Olvasónk most úgy 
látja, még húsvétra sem lesz 
kész a munka. Miért nem fe-
jezik be az egyik utcát, s 
csak utána mennek tovább? 
- kérdi általunk is. Telefo-
nálónk szerint ugyanis úgy 
sokkal kisebb lenne a felfor-
dulás. 

Gyalog galopp 
(unkatársunktól 

A Szegedi Nemzeti Szín-
áz Gyalog galopp produkció-
it beválogatta a zsűri a június 
-e és 11-e között a Thália 
zínházban megrendezendő 

Országos Színházi Találkozó-
ra. Az előadás meghívást ka-
pott a Magyar Színházak Vi-
lágtalálkozójára is, amit júni-
us 15-e és 30-a között Miskol-
con rendeznek meg. 

Bakondi György 
látogatása 

(unkatársunktól 
Szombat délután villámlá-

>gatást tett Szegeden az Or-
zágos Katasztrófavédelmi 
őigazgatóság vezetője. Ba-
ondi György az utóbbi na-
okban sorra látogatta a Ti-
ta menti településeket, hogy 
(tekintse a vízhelyzetet . 

Mint elmondta, a folyó felső 
szakaszán kis mértékű apa-
dás kezdődött, ez azonban 
nem jelenti a veszélyhelyzet 
elmúlását. A víznyomás to-
vábbra is terheli a gátakat, 
így azok megmagasítása után 
most mindenhol a szivárgá-
sok figyelése a feladat. 

Gregor József: A színházi marketinghez szakemberek kellenek. (Fotó: DM-archívum) 

A színház eredeti be-
mutatóterve szerint ápri-
lisban és májusban két 
produkcióban is láthatta 
volna a szegedi közön-
ség Gregor Józsefet. Ha 
nincs pénzügyi összeom-
lás, v i lágjáró basszis-
tánk most épp régi nagy 
szerepében, doktor Dul-
c a m a r a k é n t szere lmi 
bájitalt kotyvasztana, a 
jövő hónapban pedig a 
Simon Boccanegra Fies-
cójaként lépne színpad-
ra. A bosszankodó né-
zők most legfeljebb ab-
ban bízhatnak, valame-
lyik szegedi koncertjén 
hallhatják majd a Kos-
suth-díjas énekest. 

- Hogyan érintette, hogy 
elmaradnak a szegedi 
előadásai? 
- Nagyon megdöbbentett 

a pénzügyi katasztrófa híre, 
hiszen tudom, hogy az or-
szág két kiemelt színházát, 
az Operaházat és a budapesti 
Nemzetit kivéve a szegedi a 
leg jobban dotál t magyar 
színház. Ehhez képest több 
tízmilliós adóssággal küzd, 
ami egyszerűen felfoghatat-
lan számomra. Sokan meg-
kérdeztek már, mit gondolok 
erről, és mindig azt felelem: 
annak idején Lendvay Ferit, 
mint színidirektort harminc-
kétezer forint túllépés miatt 
egyik napról a másikra fel-
függesztették és elküldték 
Szegedrő l , pedig az az 
összeg csak háromhavi fize-

tésével volt egyenlő. Nem az 
én dolgom az egymásra mu-
togatok között igazságot ten-
ni, és analizálni, az adósság 
hogyan jött létre. Minden-
esetre nagyon rosszul érin-
tett a két operabemutató el-
maradása, hiszen az évadom 
végét úgy terveztem meg, 
hogy teljesen Szeged rendel-
kezésére álljak. Semmilyen 
más fellépést nem vállaltam 
el, nagy szeretettel készül-
tem a tizenkét itteni előadás-
ra, hiszen bemutatót azóta 
nem énekeltem itt, amióta 
elmentem a színháztól. Rá-
adásul a Simon Boccanegra 
egy csodálatos opera, amit 
méltatlanul keveset játsza-
nak, A szerelmi bájital Dul-
camarája pedig az egyik leg-
kedvesebb szerepem. 

- Az erkölcsin túl komoly 
anyagi kár is érhette... 
- Noha én is károsult va-

gyok, az igazi kárvallott a 
szegedi színházszerető kö-
zönség, aki nem kapja meg, 
amit megígértek neki. Ope-
raigazgatóként annak idején 
nekem eszembe nem jutott 
volna több pénzt elkölteni, 
mint amennyit a gazdasági 
igazgató egy-egy produkció-
ra meghatározott. Azt sem 
értem, hogy fiatal énekes ko-
romban a színház titkárságán 
két kiváló szakember dolgo-
zott, Horkits Erzsébet főtit-
kár és Bozóki Éva gépíró-
adminisztrátor, ma pedig, a 
számítógépek korában, ha 
jól tudom, összesen kilenc 
embert alkalmaznak külön-

böző titkári, marketinges és 
sajtos munkára. Nem tudom, 
hogy engedhet meg magá-
nak a szegedi színház ilyen 
felduzzasztott apparátust. És 
ebben természetesen még a 
szervezőiroda gárdája nincs 
is benne! Múlt héten pénte-
ken este elmentem megnézni 
a Triptichont, jó fél házas 
előadás volt, ami azt bizo-
nyít ja , a market ingmunka 
nem igazán működik. Érde-
mes elmenni az Aradi vérta-
núk terére, és megnézni a 
színház hirdetőtábláját. Ma, 
2000 áprilisában az 1999. jú-
niusi színházi programot lát-
hatják rajta a város polgárai. 
Ne kívánjuk, hogy bejöjjön a 
közönség a színházba, ha ar-
ra sem vagyunk képesek, 
hogy jó reklámot, vagy leg-
alábbis korrekt, pontos, nap-
rakész tájékoztatást adjunk! 
Az is katasztrófa, ahogy a 
Kárász utcai jegyiroda kira-
kata kinéz. 

- Milyen változtatást ja-
vasolna a színházi mar-
keting terén? 
- Nem kellene messzire 

menni, elég lenne megnézni, 
hogy cs iná l ják ugyanezt 
Szolnokon. Egy évadon ke-
resztül játszottam ott a He-
gedűs a háztetőn Tevjéjét. 
Ha két üres szék lett volna 
va lamely ik e lőadáson , 
Schwajda György igazgató 
másnap a fejét vette volna a 
szervezésnek. Más produkci-
ókra is igaz ugyanez. Nem-
régiben láttam az Ezredév 
meséi című gyönyörű tánc-

estet, ahol olyan zsúfolt ház 
volt, hogy egy gombostűt 
nem lehetett volna leejteni. 
A sz ínházi marke t inghez 
szakemberek kel lenek. A 
dolog nem úgy működik , 
hogy valakinek nem megy a 
színészi pálya, és elhatároz-
za, másnaptól ő a szervezési 
osztályvezető és a jegyiroda 
vezetője. Külföldön is min-
denütt azt látom, hogy a PR, 
a marke t ing egy szakma, 
amit meg kell tanulni . A 
Szegedi Nemzeti Színház 
r ek l ámtevékenysége ma 
gyakor la t i l ag a nul lával 
egyenlő . Megmuta t ták az 
idei szabadtéri szórólapjait: 
nem jó őket kézbe venni, ar-
ról nem is beszélve, hogy az 
egyik legfontosabb informá-
ció, az előadások dátuma hi-
ányzik róluk. Belgiumból és 
Amerikából mindig magam-
mal hozok reklámanyagokat, 
hogy megmutassam, hogyan 
csinálnak ott propagandát 
egy-egy produkciónak, de 
azokra itt nem kíváncsiak. 

— Mikor lép fel legköze-
lebb a színházban? 
- Tárgyalásban vagyok 

Oberfrank Péter zeneigazga-
tó úrral, hogy májusban ope-
ragálákat rendezne a társu-
lat, amelyekben én is részt 
vennék. Péterrel szóban ar-
ról is megállapodtunk, hogy 
a következő évad második 
felében, 2001 áprilisában -
ha jól tudom. Valló Péter 
rendezésében - bemutatjuk 
Verdi Falstaffját. 

Hollósi Zsolt 

kedves Olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a 
héten Hollósi Zsolt újságfró munkatársunkkal 
oszthatják meg, aki munkanapokon reggel 8 
és 10 óra között, vasárnap 14 és 15 óra között 
fogadja hívásaikat a 06-209-432-663-as rádió-
telefon-számon. Elveszett és talált tárgyakat 
keresd olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik 

közzé mondanivalójukat. Hirdetésfelvétel 8 és 18 óra között a 06-
80-820-220-as zöld (ingyenes) számon, illetve személyesen a Sajtó-
házban és a hirdetőirodáinkban. 

A focihoz és a vízügyhöz mindenki ért 

Szeged Mekkája - a Tisza-part a Az el-
múlt hét 
végén va-
lódi zarán-
dokhellyé 

^^^^^^^^ vált a sze-
^^^^^^^^ gedi Tisza-
art. A búcsújárás Tápé és 
z árvízi emlékmű közöt-
, homokzsákokkal tele-
akolt területen zajlott. A 
élmagyarország által 
legkérdezettek közül 
íbben vallották: lenyú-
özte őket a megáradt fo-
'ó. A Tisza egyébként, 
ttyet hányva az elörejel-
iseknek, nem döntött re-
srdot. A vasárnap reg-
ii mért 912 centiméteres 
zszint stagnál. 

Már a sajnálatos februári 

ciánszennyeződési hullám is 
megmutatta, hogy a szegediek 
mennyire aggódnak szeretett 
folyójukért, amely egykoron 
mint ezüstszalag szelte át a 
várost. A Tisza habitusát és 
ökológiáját tekintve mára so-
kat változott a helyzet. Bár a 
Romániából érkező mérgek 
nagy kárt okoztak a folyó élő-
világában, egyre többen 
mondják azt: szerelmetes fo-
lyamuk gyógyulófélben van. 
Ezt bizonyítandó a hét végén 
ezrek zarándokoltak el a Ti-
sza-partra. Az áradással fe-
nyegető, lemérgezett folyó ki-

rándulóhellyé, nagy-nagy lát-
ványossággá vált - s nemcsak 
a szegediek körében. Idősb és 
fiatal, nő és férfi mind-mind 
intenzíven szerette volna meg-
élni a Tisza karakterét, minek 
után a legtöbben gyalog vagy 
kerékpáron indultak útnak. A 
Stefánián és a tápai töltésen 
egymást érték az emberek. A 
nagy vízről sokan nyilatkoz-
tak úgy lapunknak, hogy egy-
szerre félelmetes és lenyűgö-
ző. A többség kíváncsiságból, 
kalandvágyból látogatott ki a 
Tisza-partra, ahol családok fo-
tózták és videózták egymást a 

homokzsákoknál. (Több mint 
izgalmas az esetleges végzet-
tel egy képen szerepelni, 
nem?). 

A hatvanöt esztendős Gyu-
ri bácsinak örök emlék lesz az 
a fotó, amelyet felesége készí-
tett róla a Belvedere-nél felál-
lított úgynevezett nyúlgátnál. 
Az idős úriember elmesélte, 
hogy 1970-ben ott volt a gáta-
kon, s jól tudja, a víz minden-
re képes. Persze a nosztalgiá-
zás mellett azt is megszemlél-
te, hogyan védekeznek a mai-
ak az árral szemben. Meg-
nyugtatott bennünket: a város-

nak nincs mitől tartania, hi-
szen a vízügyes szakemberek 
jól végzik dolgukat. Bár az 
idősebb úr nem a vízügyesek 
táborát gyarapítja, megfigyel-
hető volt a nagy hétvégi bú-
csújárásban, hogy ebben az 
országban két dologhoz ért 
mindenki: a focihoz és a víz-
ügyhöz. Ami még észrevehető 
volt az embereken, főleg a fia-
talabbakon, hogy a nagy ese-
mény, az áradás közösségfor-
máló erővé vált, amelyben 
szerepet kapott a performati-
vitás is, hiszen akadt olyan 
csoport a gáton, amely spon-

tán módon rákezdett a Tavaszi 
szél vizet áraszt... című dalra, 
mások meg Petőfi verset sza-
valtak. 

A formabontó közösségfor-
máló eró csúcsa (ha lehet kép-
zavarral élni) egy pénteki ese-
ményben volt talán a legjob-
ban lemérhető, amelytől már 
kicsordult az „érzésektől teli 
lavór" is, azaz olyan pátosszal 
volt tele, ami már giccs. Tör-
tént, hogy egy ember annyira 
nézegette a vízszintet, míg-
nem beleesett a folyóba. Sze-
rencsére, azonkívül, hogy vi-
zes lett, nem esett baja. Ami-
kor emberünk kimászott a Ti-
szából, megtapsolták a körü-
lötte álló bámészkodók. Ez a 
sztori azóta szájról szájra ter-
jed. 

Szabó C. Szilárd 

MA 
JOGSEGÉLYSZOLGÁ-

LATI FOGADÓÓRÁT tart 
az MSZOSZ Csongrád Me-
gyei Képviselete (Szeged, 
Kálvária sgt. 14.) 14 órától 
16 óráig az MSZOSZ tagjai 
részére (a tagságot hitelt ér-
demlően igazolni kell). Dr. 
Hajdú István ad felvilágosí-
tást munkaviszonyban lévők, 
pályakezdők, valamint nyug-
díjasok részére. 

A SZOCIALISTA PÁRT 
irodájában (Tisza L. krt. 2-4. 
1/122.) dr. Bálint János ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást 
tart 15-16 óra között. 

KATONA GYULA, a 13-
as választókerület (Móravá-
ros) képviselője fogadóórát 
tart 17-18 óráig a Móravárosi 
Katolikus Közösségi Házban 
lévő Somogyi Könyvtár fiók-
könyvtárában (Kálvária tér 
20. ) . 

TÓTH JÓZSEF, a 16-os 
választókerület (Kiskundo-
rozsma) képviselője fogadóó-
rát tart 16 órai kezdettel a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Ház-
ban. 

DOBÓ JÁNOS, a 21-es 
választókerület (Északi vá-
rosrész) képviselője lakossági 
fórumot tart 17 órától a Ko-
dály téri Általános Iskolában. 
Vendége: dr. Bartha László 
polgármester, országgyűlési 
képviselő. 

HOLNAP 
A FÜGGETLEN Kisgazda 

Földmunkás és Polgári Párt 
szegedi irodájában (Teleki u. 
3.) dr. Kopasz Rudolf ügyvéd 
16 és 17 óra között ingyenes 
jogi tanácsadást tart. 

MUNKAÜGYI és általá-
nos jogsegélyszolgálat 17-18 
óráig a KKDSZ (Közgyűjte-
ményi és Közművelődési 
Dolgozók Szakszervezete) 
Csongrád megyei irodájában 
(Temesvári krt. 42., tel./fax: 
432-578). Fogadóórát tart dr. 
Szabó Emese ügyvéd. 

GILA FERENC, a 24-es 
választókerület (Baktó, Pető-
fitelep) képviselője fogadó-
órát tart 17 órától a petőfite-
lepi Művelődési Házban. 

Idős emberek-
látásáról 

DM-információ 
Az időskori látásromlás-

ról és a látás javításának le-
hetőségeiről tart előadást dr. 
Deák Andrea szemész szak-
orvos, a Szegedi Tudomá-
nyegyetem adjunktusa ápri-
lis 18-án, kedden 16 órakor 
a Csanádi utca 9 -ben , a 
Gondvise lés Házában . A 
szegedi máltai csoport által 
idős embereknek és gondo-
zóiknak szervezett karitatív 
egészségügyi sorozat ezen 
következő előadását kötetlen 
beszélgetés, tanácsadás kö-
veti. 

Adományokat 
várnak 

DM-információ 
A Magyar Máltai Szere-

tetszolgálat Szegedi Cso-
portja adományokat vár és 
fogad az á rv ízkárosu l tak 
számára a Csanádi u. 9. sz. 
alatt, naponta 9-től 18 óráig. 
Elsősorban tartós élelmisze-
reket, takarókat, fertőtlenítő 
és tisztítószereket, de fogad-
nak egyéb felajánlásokat is. 
Pénzbeni t ámogatás t : a 
MMSZ MKB Rt. 10300002-
20102898-70073285 számla-
számra kérnek. 


