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Félidőben 
az átvilágítás 
Munkatársunktól 

A szegedi járó- és fekvő-
beteg-intézmények működé-
sének átalakítására nyertes 
ajánlatot tevő Fuziomed Kft. 
a Procont Kft.-vei végezteti 
a szegedi kórházak és rende-
lőintézet átvilágítását. A cég 
munkatársai már hetek óta 
végzik munkájukat, aminek 
most második félidejéhez ér-
keztek. 

É r d e k l ő d é s ü n k r e , Fenyves 
István, az átvilágítást végző 
Procont üzletág-igazgatója 
elmondta: túl vannak az in-
tézmények vezetőivel készí-
tett interjúkon, valamint a 
kórházak, rendelőintézet és 
az ezekhez tartozó épületek, 
részlegek helyszíni szemlé-
jén, az írásos dokumentu-
mok begyűjtésén. Miközben 
a már meglevő információk 
elemzésén, értékelésén dol-
goznak, készít ik azokat a 
kérdőíveket, amiket az érin-
tett intézmények dolgozói-
hoz juttatnak el, s amelyekre 
név nélkül válaszolhatnak a 
megkérdezettek. Az átvilágí-
tok csoportos beszélgetése-
ket is terveznek a dolgozók-
kal munkahelyük működésé-
vel kapcsolatos kérdésekről. 

A Procont Kft.-nek még 
több mint egy hónap áll ren-
delkezésére az átvilágításhoz 
és az adatok, információk ér-
tékeléséhez, valamint véle-
ményük elkészítéséhez. Áp-
rilis 30-áig kell letenniük 
elemzésüket és a működtetés 
ésszerűsítésével kapcsolatos 
javaslataikat a megbízó Fu-
ziomed asztalára. ' 

IGÉNYES NYOMDAI ~~ 
SZOLGÁLTATÁS: D M 

62/466-847 

Valószínűleg kasszasi-
ker lesz a Kamara-Tan-
tuszban Egressy Zoltán 
múlt szombaton bemuta-
tott darabja, a Portugál. 
Szerémi Zoltán gördülé-
keny, kacagtató előadást 
rendezett, amit ízlés dol-
ga szeretni, az azonban 
vitathatatlan, hogy profi 
munka, és láthatunk ben-
ne néhány parádés színé-
szi alakítást. 

A groteszk mai történet egy 
Irgács fantázianevű, három-
száz lelkes kihalófélben lévó 
falucskában, többnyire annak 
kocsmájában játszódik, ahol a 
piros fröcsi a sláger. Felvonul-
nak a vidéki csehó tipikus fi-
gurái: a cselekvésképtelen és 
menthetetlen alkoholista, a 
rendpárti, agresszív dúvad, az 
unikumozgató pap, a kedélyes 
kocsmáros és formás lánya, a 
fővárosi munkáról álmodozó 
jó szándékú balfácán és kretén 
felesége. Amikor váratlanul 
betoppan az ivóba az ifjú pesti 
író, vérszegény konfliktus is 
kerekedik: beleszeret a kocs-
máros lánya, akit viszont a dú-
vad szemelt ki magának. Hiba 
lenne a darab szerkezetén, fel-
építésén a szigorú logikát szá-
mon kérni, mert a szerző való-
színűleg nem a dramaturgia 
klasszikus szabályait tartotta a 
legfontosabbnak. Inkább csak 
működő dialógusokat, szituá-
ciókat teremtett egy természe-
test imitáló műnyelven, ami 
hol Parti Nagy Lajos szövege-
it. hol a népszerű agylágyító 
tévéprodukciók világát idézi. 
Bár a színlap szerint tragiko-
média lenne a darab, szerin-
tem jobban illene rá a groteszk 
bohózat megje lölés . Leg-
alábbis a Szegeden rendező-
ként ezzel a produkcióval de-
bütáló Szerémi Zoltán színmű-
vész okosan ezt az irányt erő-
síti, felismerve, hogy az alap-

izomzatú szerencsétlen bale-
kot játszik, akinek nagy áb-
rándja a pesti munka. Nem 
emlékszem, mikor nevettetett 
meg utoljára így egy színész-
nő, mint most Miiller Júlia, 
aki mára tökéletes komikává 
fejlődött. Tresz Zsuzsa önma-
gukban is jellemző erejű jel-
mezeiben, bravúros testbe-
széddel, minduntalan röhögés-
re ingerlő „a f...omat!" felkiál-
tásokkal adja az enyhe alko-
holmámorból soha ki nem 
tisztuló Jucikát. A hahotázó 
közönség a biciklis magánszá-
mát és a holdjáró cipővel foly-
tatott küzdelmét is nyílt színi 
tapssal jutalmazta. 

Kocsis György eszköztele-
nül és pontosan az élet dolgain 
nem sokat töprengő joviális 
kocsmárost játszik. „Mi van, 
ha egy pap tökrészeg a mise 
végére?" - kérdi Csipesz. A 
focistának indult, két lábbal a 
földön járó plébános - finom 
iróniával Galkó Bence alakítja 
- kapásból rávágja: „Áhítat." 
Bece ruganyos testű, fitnesző-
rült újgazdag feleségét Varjú 
Lívia harsányan domborítja, a 
keveset szóló nonstop részeg 
Sátán szerepéből Borovics Ta-
más hozza ki a maximumot. 
Praktikus és realisztikus dísz-
letével Csík György egy igazi 
falusi kocsmát varázsolt a pa-
rányi színpadra játékautoma-
tával, nézőtérre kinyúló teke-
pályával. 

Úgy tűnt, a helyenként 
szürreálisba átcsapó színpadi 
realizmus tetszett a nézőknek, 
különösebben nem zavarta 
őket a mindennapi életünkből 
ismerős trágárságok sorozata 
sem. A szerzőnek valószínű-
leg nem voltak világmegváltó 
tervei a darabbal, ami szól 
ugyan a toleranciáról, a sza-
badságról, a reménytelenség-
ről is, de legfeljebb a szappa-
noperák szintjén. 

Hollösi Zsolt 

S Z A B A D S Á G H A R C -
R Ó L A K Á V É H Á Z B A N . 
A Millenniumi Kávéház 
(Szeged, Dugonics tér 12.) 
mai vendége dr. Hermann 
Róbert. A budapesti Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum 
munkatársa a magyar sza-
badságharc katonai esélyei-
ről beszél. Az este 6 órakor 
kezdődő előadásra a belépés 
díjtalan. 

SZEGEDI T Á N C O S O K 
S I K E R E . A GM Alapfokú 
Táncművészeti Magánisko-
la Transzformáció nevű cso-
portja részt vett a Magyar 
Millennium „Kultúrával a 
Nyugat kapujában" Nemze-
ti Fesztivál elnevezésű ver-
senysorozat selejtezőin, s en-
nek e redményeképpen to-
vábbjutot tak az Országos 
Tánc Szakági Bemutatóra. 
A 12 lány Cserhalmi Tímea 
vezetésével ezen a bemuta-
tón bejutott az ország hat leg-
jobb modern táncprodukció-
ja közé, és lehetőséget ka-
pott az augusztus 19-én, a 
budai várban rendezendő 
mil lenniumi gá laműsoron 
való fellépésre. 

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T I 
K I Á L L Í T Á S . Március 23-
áig tekinthető meg Kis Krisz-
tián Bálint Csend!-élet című 
millenniumi vándorkiállítá-
sa a Start Galériában (Victor 
Hugó u. 5.). 

G I T Á R K O N C E R T . 
Március 20-án este 7 órakor 
Pavlovits Dávid gi tárkon-
certjére várják az érdeklő-
dőket a konzervatórium (Ti-
sza L. krt. 79-81.) nagyter-
mébe. Műsoron szerepel 
John Dowland: Lachrimae 
és Gagliard, Mauro Giuliani: 
Grandé Ouverture, William 
Walton: 5 Bagatell, Joaquin 
Rodrigo: Invocation et dan-
se és Manuel Maria Poncé: 
Sonata Nr. 3. A belépés in-
gyenes. 

R Á T K A I S Á N D O R tá-
péi papucsosmester mutatja 
be tudományát ma, este fél 
nyolctól a Szeged TV „Este-
lő" magazinjában. Ezen kí-
vül lesz szó természetgyó-
gyászatról és a díszcsoma-
golás fortélyairól. Ez után, 
fél kilenckor jelentkezik a 
„Capitaly", melyben Varga 
Mihály pénzügyminiszter ér-
tékeli a magyar gazdaságot, 
valamint szó lesz a szegedi 
konferenciaközpont esetle-
ges német befektetőiről. 

HELYESÍRÁS HELYE-
SEN. A Délmagyarország 
március 16-i számában be-
számoltunk a Béke Utcai Ál-
talános Iskolában megren-
dezett városi helyesírási ver-
senyről. Az eredményeket 
közlő információnkba sajná-
latos módon két hiba is csú-
szott. A 6. osztályosok helye-
sírási versenyét helyesen 
Maróti Veronika, a Madách 
Imre Általános Iskola diák-
ja nyerte, míg a 3. osztályo-
sok küzdelmében az 5. helyet 
Asztalos Dániel szerezte 
meg. A hibáért elnézést ké-
rünk! 

Félárú utazás 
és óraigazítás 

Munkatársunktól 
A MÁV és a GYSEV Rt. öt-

venszázalékos kedvezményt 
biztosít Budapestre, az Utazás 
2001. nemzetközi idegenfor-
galmi kiállításra utazóknak. A 
félárú jegyet március 20-a és 
26-a között lehet fölhasználni. 
A retúrjegy visszautazásra csak 
akkor érvényes, ha a Hungex-
po Vásárközpontban lebélye-
geztetik. Március 25-én, vasár-

nap vezetik be a nyári időszámí-
tást. Az órákat ekkor hajnali 
kettőkor egy órával előbbre, há-
romra kell állítani. Az igazítás 
miatt a 2 és 3 óra között induló 
személyvonatokat legkorábban 
hajnali háromkor, késve indítja 
a MÁV. A nemzetközi vonatok 
közül a Beográdot és a Daciát 
éri hazánkban az óraállítás, ezért 
várhatóan egy órát késnek a sze-
relvények. 

Olasz kulturális kö: 

A szálak összekötnek 

A megállapodás aláírói: dr. Bartha László, dr. Dobozy Attila és Giorgio Pressburger. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

A tegnap aláirt meg-
á l l a p o d á s ér te lmében 
olasz kulturális központ 
nyílik Szegeden. Az er-
ről szóló okmányt Gior-
gio Pressburger, a Buda-
pesti Olasz Kultúrintézet 
igazgatója, dr. Dobozy 
Attila az SZTE rektorhe-
lyettese és dr. Bar tha 
László, Szeged polgár-
mestere látta el kézje-
gyével. 

A megál lapodás aláírói 
beszédeikben felelevenítet-
ték a Szegede t I tá l iával 
összekötő szálakat, fontos 
történelmi, zenei, irodalmi, 

tudományos és emberi kap-
csolódási pontokat, valamint 
kifejezték abbéli reményü-
ket, hogy az új intézmény 
kézze l fogha tó közelségbe 
hozza napjaink olasz kultú-
ráját a szegediek számára. 
Az e s e m é n y e n részt vett 
Giovan Battista Verdame, az 
Olasz Köztársaság nagykö-
vete és Gyulay Endre me-
gyés püspök is. 

Az Olasz Kul túr intézet 
szárnyai alatt működő köz-
pon tban a tervek szer in t 
nemzetközi nyelvvizsgaköz-
pont működik majd, mely 
nemzetközileg elismert bizo-
nyítványt állíthat ki. A vizs-

gára való felkészülést segítik 
a nyelvtanfolyamok, melye-
ket az egyetem oktatói és 
anyanyelvi lektorai fognak 
tartani. A nyelvoktatás mel-
lett nagy hangsúlyt fektetnek 
az olasz kultúra jelenének és 
múlt jának bemutatására, e 
cél érdekében kiállításokat, 
előadásokat, konferenciákat, 
vetí téseket és koncerteket 
szándékoznak szervezni. Ha 
t e v é k e n y s é g ü k k inövi az 
előzetesen elképzelt kerete-
ket , akkor a város és az 
egyetem arra a lkalmasabb 
he ly i sége iben t a r t h a t j á k 
majd rendezvényeiket. 

Az önkormányzat a létre-

hozandó központ részére a 
Dugonics tér 2. szám alatt 
található épület emeleti ré-
szét adja bérbe, itt nyerhet 
elhelyezést a könyvtár, az ol-
vasóterem, a zeneterem és a 
vetítőhelyiség is. 

Az elképzelések szerint 
ez év szeptember 20-án nyit-
ja meg kapuit az új intéz-
mény, addigra kell az épület 
felújításának befejeződnie. 
A tervek szerint egy egész 
programsorozat - opera- és 
színházi előadás, vetítések 
és koncertek - kíséri majd a 
kulturális központ megnyitá-
sát. 

W. A. 

A Portugál sikere a Kamara-Tantuszban 

Irgácsi piros fröcsi 

Egy fröcsi? - De csak egy, mer aztán megárt." Kocsis György (Kocsmáros) 
és Müller Júlia (Jucika). (Fotó: Miskolczi Róbert) 

anyag Örkényi mélységű fa-
nyar humor helyett elsősorban 
poénokból, gégékből építke-
zik. Nincsenek hitelesen ki-
dolgozott figurák sem, így a 
színészek sajátos játékmóddal 
keltik életre a szerepüket. 

Korognai Károly főigazga-
tó-főrendező a megválasztása 
után azt nyilatkozta: „elsősor-
ban hivatalnoknak tekintem 
magam"; „egyelőre elképzel-
hetetlennek tartom, hogy a sa-
ját színházamban színészi fel-
adatot vállaljak, hiszen nem 
magamban, hanem a társulat-
ban kell gondolkodnom". Ez-
zel szemben rendezői, díszlet-
tervezői és dramaturgi feladat-
vállalásai után immár főszere-

pet is osztott önmagára. Re-
tek, a testületből kényszerval-
latás miatt kipenderített exren-
dőr hálás karakterszínészi fel-
adat, hiszen ő az amorális, fé-
kezhetetlen, gyilkossá váló 
antihős, akit nagyon lehet 
utálni. Korognai nagyjából 
hozza a figurát, játéka, szö-
vegmondása azonban kissé 
modoros. 

Becét, a Portugáliába vá-
gyó, de érthetetlen okból Ir-
gácsra tévedt pesti szépleiket 
Sarádi Zsolt alakítja, aki nagy 
igyekezettel próbálja egyéni 
színekkel, ízekkel, lelkesedés-
sel hi telesí teni a csehovi 
hangnemben megírt, sokszor 
hamisan csengő ábrándos je-

leneteket. Masni, a kocsmá-
roslány huszonöt éves, barát-
női mind gyereket szültek 
vagy elmenekültek már Ir-
gácsról. Neki nincs ereje vál-
toztatni, Bece felbukkanása 
zökkenti csak ki a csapszéki 
hétköznapokból. A fásultsá-
gából a szerelem hatására ki-
viruló, majd a csalódás után 
totális apátiába zuhanó lányt 
Czirják Csilla természetes hi-
telességgel játssza. 

Papírforma szerint csupán 
mellékszereplő lenne Csipesz 
és a felesége, de a két színész 
főszereplőt csinál belőlük. A 
napokban Jászai-díjjal kitünte-
tett Jakab Tamás már-már 
szürreális, madárcsontozatú-

F O G A D A L M I K É P E K . 
Március 20-án 17-órakor 
Csodának csodája címmel 
tárlat nyílik a máriaradnai 
ferences kolostor fogadalmi 
képeiből Kiss Bernadett és 
Vass Erika néprajzkutatók 
válogatásában. A megnyitón 
dr. Barna Gábor egyetemi 
docens mond beszédet. A ki-
állítást április 6-áig minden 
hétköznap 10-20 óráig te-
kinthetik meg az Alsóvárosi 
Kultúrházban. Olvasóinkkal 

csokoládéztunk" 
Munkatársunktól 

Az országos premier előtt 
egy nappal hívtuk olvasóin-
kat a Csokoládé című film 
vetítésére. Akciónk immáron 
hagyományos: akik megha-
tározott napon hirdetési zöld 
számunkat hívja, és már leg-
alább egy éve előfizetőnk, 

mozijegyet kap. Korábban a 
Szívörvény című film elő-
adására invitáltuk olvasóin-
kat, március 14-én pedig a 
világsztárokat felvonultató, 
öt Oscar-díjra jelölt Csoko-
ládét nézhettük meg együtt a 
Szeged Plazában, a Cinema 
City egyik termében. 

Jelenet a filmből 


