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Pinceszínház a Horváth Mihály utcában 

Gyilkosok éjszakája 
Jósé Triana Gyilkosok 

éjszakája cimű darabjá-
nak bemutatójával avat-
ják fel ma este Szeged 
alternatív atmoszférájú 
legújabb játszóhelyét, a 
Horváth Mihály utcai Ek-
szergödör alatt található 
Pinceszínházát. 

A Szegedi Nemzeti Szín-
ház három profi színésze, 
Cseh Zsuzsa, Fazakas Géza 
és Mészáros Tamás december 
óta szakadatlanul próbált és 
takarított, hogy abban a kü-
lönleges hangulatú pincében, 
amit Molnár Ferenc, az Ek-
szergödör tulajdonosa bocsá-
tott a rendelkezésükre egy iz-
galmas produkcióval fogad-
hassák a közönséget. A Gyil-
kosok éjszakája szerzője, Jó-
sé Triana 1931-ben született 
Kubában. Bölcsészeti tanul-
mányokat folytatott Madrid-
ban, egyetemistaként bekap-
csolódott a spanyol színházi 
életbe, és bejárta Nyugat-Eu-
rópát. 1959-ben tért haza, 
1965-ben írta meg a Gyilko-
sok éjszakája című darabját, 
amivel számos nemzetközi 
színházi díjat nyert, és amit 
rövidesen az egész amerikai 
kontinensen, majd Európában 
is bemutattak. 

- Másodéves hallgató vol-
tam a marosvásárhelyi Szent-
györgyi István Színművészeti 
Főiskolán, amikor egy részle-
tet vittünk színre Triana da-
rabjából - meséli a Lalo sze-
repét játszó Fazakas Géza. -
Nagy botrány kerekedett mi-
atta, holott ez egy meglehető-
sen szolid darab, legalábbis 
trágárság nincs benne. Amió-
ta a szerző megírta, egyre ak-
tuálisabb. Az eredetiben két 
nő és egy férfi játszik, de Mé-
száros Tamással a sokadik új-
raolvasása után úgy éreztük, 
megváltoztathatjuk benne az 
egyik női szerepet, így Cseh 
Zsuzsával hármasban vittük 
színre.-Maga a pince lett a 
díszlet. A darab arról szól, 
hogy három fiatal nem tudja, 
mit kezdjen magával. Hiába 
van tehetségük valamihez, 
nem tudják, valójában mihez. 
Mivel más nézeteket valla-

nak, egymással is konfliktus-
ba kerülnek, végül mégis 
ugyanarra a kezdőpontra jut-
nak vissza. Egy ördögi kör, 
amiből nehéz kiszállni. 

- Döntés- és cselekvéskép-
telenek a szereplők, mi is egy 
éven át beszélgettünk Gézá-
val arról, hogy be kellene 
mutatnunk a darabot - veszi 
át a szót Mészáros Tamás. -
Ez az előadás kicsit más, 
mint amit Szegeden meg-
szokhattak a nézők, ugyanis 
tőlük is komoly koncentrációt 
követel, mert nehéz követni 
és megérteni. Azokat várjuk, 
akik hajlandóak lejönni egy 
dohos pincébe, és készek fi-
gyelni egy óra tíz percen ke-
resztül. Úgy érzem, ezzel a 
produkcióval mi is tettünk 
egy lépést afelé, hogy saját 
döntés- és cselekvésképtelen-
ségünkön változtassunk. 

Mészáros Tamás a főiskola 
után 1996-ban a szegedi tár-
sulatnál kezdte a pályáját, az-
óta a közönség megszerette. 
Ebben az évadban azonban 
már nem kapott szerepet a 
színházban. - Ennyi idő elég 
egy pályakezdő színésznek 
egy helyen. Levegőváltozásra 
van szükségem - fogalmaz 
diplomatikusan, amikor erről 
kérdezem. Fazakas Géza Sep-
siszentgyörgyön született, a 
marosvásárhelyi színművé-
szeti főiskolán szerzett színé-
szi diplomát, majd a temesvá-
ri színház tagja volt. 1998-
ban Telihay Péter hívta át 
Szegedre. - Nincsenek szem-
élyes konfliktusaim Szege-
den, egyszerűen más színház-
ban is szeretném megméretni 
magam, ezért Tamással 
együtt én is elszerződtem Bo-
dolay Gézához Kecskemétre. 

A Gyilkosok éjszakája ma 
esti premierjére már minden 
jegy elkelt. A következő elő-
adást március 30-án tartják, 
majd április 2-án, 9-én, 12-
én, 13-án, 22-én, 23-án és 30-
án este 8 órától várják a kö-
zönséget. További informáci-
ókkal a produkció támogatója 
és szervezője, a Szegedi Tu-
dományegyetem Kulturális 
Irodája szolgál. 

Hollósi Zsolt 

Fazakas Géza, Cseh Zsuzsa és Mészáros Tamás 
próbálják az egyik jelenetet. (Fotó: Hollósi Zsolt) 

Bartók-emlékest 
Munkatársunktól 

A nagy magyar zeneszer-
ző születésének 120. évfor-
dulója alkalmából Bartók-
emlékestet rendeznek ma, 
hétfőn este 7 órakor a Bar-
tók Béla Művelődési Köz-
pont dísztermében. A műsor-
ban Oberfrank Péter zongo-
raművész, a Szegedi Nemze-
ti Színház zeneigazgatója 
Bartók Szvit zongorára című 
művét játssza, a Liszt-díjas 
hegedűművész, Szecsődi Fe-
renc Fekete Mária zongora-
kíséretével a Román népi 
táncokat és a Két arcképet 
adja elő. Dálnoky Zsóka 

A kivilágítottan bicikliző az életével játszik 

Bringák a sötétben 
Drótszamarak 

Tíz-tizen két milliós 
járművek álldogáltak a 
szegedi Széchenyi téren 
az elmúlt hétvégén. Au-
tócsodával jött az Egye-
sült Államok képviselő-
je, limuzinnal az EU 
ügyvivője, luxusautóval 
érkeztek szerb, román, 
macedón barátaink, és 
természetesen mi sem 
maradhattunk alul. A 
hétvégén a balkáni kor-
mányok tisztségviselői 
átszállhattak az otthoni 
tizenkét éves japán tra-
gacsból a tízmilliós álla-
mifekete autóba. Ezek 
után elképzelni is nehéz, 
hogy Dániában még a 
király is kerékpárral 
közlekedik. Ugyanazo-
kat a bicikliutakat hasz-
nálja, mint alattvalói. 
És milyen csoda: a dá-
nok nem lökik fel őt. A 
fantáziájukra bízom, mi 
lenne, ha a mi politiku-
saink is ne adj' Isten, 
drótszamáron érkezné-
nek a szegedi városháza 
elé. 

S. T. 

Akinek nincs lámpája, ezer forintra büntetik - persze csak sötétben. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Életüket teszik kockára 
a sötétedés után kivilágí-
tatlanul karikázó kerék-
párosok. Az első és hátsó 
lámpa használata kötele-
ző, de sokan vásárolnak 
tartozékok nélküli biciklit. 
A rendőrök iskolákban és 
óvodákban tanít ják a 
gyerekeket a biztonságos 
kerékpározás szabályai-

Egy „szűz" bicikli, amely 
nélkülözi a világítást, a sárvé-
dőket, csöngőt és csomagtar-
tót, jóval olcsóbb, mint az el-
sorolt tartozékokkal fölszerelt 
társa. Ezért, „takarékossági 
okokból", sokan döntenek a 
csupasz kerékpár mellett, 
gondolván, majd utólag fölte-
szik rá a hiányzó kellékeket -
fontos, hogy mielőbb nyereg-
be pattanhasson a bicaj bol-
dog birtokosa. 

Közeleg a jó idő, hamaro-
san megszaporodnak az uta-
kon a drótszamarak - a sza-
bálytalan „velocipéd" pedig 
veszélybe sodorhatja gazdáját 

éppúgy, mint a többi közleke-
dőt. Török József rendőr-őr-
nagy, a Szegedi Rendőrkapi-
tányság közlekedésrendészeti 
osztályvezetője, akit a bizton-
ságos kerékpározásról kérdez-
tünk, kiemelte: a kivilágítat-
lan bicikliző életével játszik. 
A közlekedés „látni és látsza-
ni" alapszabályát elsősorban a 
kerekezőknek kellene betarta-
niuk, minthogy a gyalogosok 
után éppen ők a közlekedés 
legveszélyeztetettebb szerep-
lői. Minden autós és motoros 
rémálma a sötétből hirtelen 
elé csellenő biciklista: egy 
„apró", koccanásos baleset, 
amely a kocsin talán nyomot 
sem hagy, a betonra vagy jár-
daszegélyre zuhanó kerékpá-
ros életét is kiolthatja. 

A gyors fékezés sem segít-
het: a lakott területen 50 
km/órás sebességgel haladó 
jármű csontszáraz úton is csak 
14,1 méteres fékút végén áll-
hat meg. A településhatáron 
kívül pedig, ahol 80 km/órás 
tempó a fölső határ, a fékút 
már 34,2 méter. A hirtelen 

fölbukkanó kerékpárosnak te-
hát esélye sem marad... 

A bicikli hátuljára, vagy a 
kerekező ruhájára csíptetett 
villogólámpa már jó szolgála-
tot tesz. A közlekedési mi-
niszter rendelete szerint ke-
rékpározni csak fehér vagy 
sárga fényű első, és pirosan 
égő hátsó lámpával szabad. A 
rendelet ezen felül előírja még 
a hátsó fényvisszaverő prizma 
meglétét is. A lámpáknak 
tiszta időben már 150 méter 
távolságból látszódniuk kell. 

S mintha a hiányosan föl-
szerelt bringa nem jelentene 
önmagában is elég veszélyt, 
mindehhez jön még a biciklis-
ták jó részét jellemző fegyel-
mezetlenség (mondjuk ki: 
szemtelenség). Fittyet hány-
nak a közlekedési szabályok-
ra, s mert gyorsnak, robbané-
konynak hiszik magukat, bá-
torságuk is megnő. 

Köztudott: egyedül a ke-
rékpárosok vehetnek részt 
KRESZ-ismeret és vezetői 
engedély nélkül a közúti for-
galomban. Ebből következően 

nem meglepő, hogy Szegeden 
a sérüléssel járó balesetek 16 
százalékát a biciklisták okoz-
zák (második helyet foglalva 
el a 48 százalékkal „büszkél-
kedő" autósok mögött). 

Török József ezért igen 
fontosnak tartja, hogy a gye-
rekek kellő közlekedési isme-
retekkel fölvértezve kerülje-
nek ki az iskolapadból. A 
rendőrség megyei baleset-
megelőzési csoportja ezért 
nem csupán az általános isko-
lákban, de már az óvodákban 
is tanítja a biztonságos közle-
kedés szabályait. 

A hiányosságon kapott ke-
rékpárost ezer forintra bünte-
tik a rendőrök. Egy „közép-
áras", minden szükséges esz-
közzel fölszerelt, hagyomá-
nyos biciklit már 27 ezer 400 
forintért megvásárolhatunk 
(egy „pucér" mountain-bike 
22,5 ezer forint). Az árkü-
lönbség tehát nem túl nagy -
testi épségünk, életünk pénz-
ben kifejezhetetlen értékéhez 
pedig nem is mérhető. 

Nyilas Péter 

forrás 

ALAPITVANYI KON-
CERT. A Ságváris Nebuló-
kért Alapítvány hétfőn 18 
órától az SZTE Dugonics té-
ri központi épületének aulá-
jában millenniumi hangver-
senyt rendez a Magyar Álla-
mi Operaház, a Szegedi 
Nemzeti Színház művészei, 
továbbá az iskola jelenlegi 
és volt növendékei közremű-
ködésével. 

AZ E L E K T R O M O S 
K Ö Z L E K E D É S . A városi 
elektromos üzemű tömeg-
közlekedési járművek ener-
gia ellátásának főbb kérdése-
iről tart előadást holnap, már-
cius 27-én, kedden délután 
3 órai kezdettel, az MTESZ 
szegedi székházában (Kígyó 
u. 4.) Zsiga Sándor okleveles 
villamosmérnök, a Szegedi 
Közlekedési Társaság nyu-
galmazott forgalmi-műszaki 
igazgatója. 

sz ínművésznő Kassák és 
Nagy László Bartókról szóló 
versét mondja el. Nem ma-
radhat ki a műsorból a Liszt-
díjas jeles karnagy, Rozgonyi 
Éva vezényletével a Szegedi 
Bartók Kórus sem, amely a 
Négy szlovák népdal című 
kórusművet énekli. Fellép a 
koncerten a szegedi születé-
sű, Németországban élő 
mezzoszoprán, Rózsa Márta 
is, aki Bartók Ady-versekre 
komponált Öt dal énekhang-
ra és zongorára című művét 
énekli. Az est házigazdája 
Meszlényi László, a szegedi 
konzervatórium tanára. 

Pályázati felh ivás 
Szeged Megyei Jogú Város Határon Túli 

és Nemzetiségi Kapcsolataiért Közalapítvány 
folyamatos pályázatot hirdet 2001. évi támogatásra. 

A pályázat célja: 
I. Szeged Megyei Jogú Város határon túli magyarokkal 

való kapcsolattartásának támogatása, fejlesztése, ápolása 
és a törvény által előírt, valamint önként vállalt feladatok 

segítése. 
II. Szeged Megyei Jogú Városban élő nemzeti 

kisebbségekkel kapcsolatos, törvény által előírt és önként 
vállalt feladatdk megvalósításának támogatása, amellyel 

segítséget nyújt a nemzetiségi közösségi tér 
kialakításában, a hagyományápolásban, a kisebbségi lét 

megélésében. 
Pályázatot nyújthatnak be: 

Szegeden, illetve a határon túl működő, a közalapítvány 
céjait megvalósító természetes, vagy jogi személyek 

és jogi személyiség nélküli társaságok, 
a pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázat folyamatos. 
Elbírálási határidő: 

május 31., 
augusztus 31., 
november 30. 

Formai követelmények: 
Pályázni a Szeged Megyei Jogú Város Határon Túli és 
Nemzetiségi Kapcsolataiért Közalapítvány adatlapján 

lehet. 

Pályázati adatlap és bővebb tájékoztatás a közalapítvány 
titkárságán kapható. 

Cím: 6726 Szeged, Fürj u. 92/B. Tel.: 62/430-430. 
A pályázatot az alábbi címre kérjük megküldeni: 

Szeged Megyei Jogú Város Határon Túli és Nemzetiségi 
Kapcsolataiért Közalapítvány 

6726 Szeged, Fürj u. 92/B. 
J n n . i w i 

Négytagú bandát fogtak el 
a Szolnok megyei rendőrök. A 
tiszaföldvári és szolnoki bűnö-
zők K. József és J. István, va-
lamint két nő Zs. Csabáné és a 
fiatalkorú K. I. több rablás el-
követésével is gyanúsítható. 
Az általuk használt gépkocsi 
átvizsgálásakor olyan tárgyak-
ra bukkantak, amelyek egy 
Csongrád megyei bűncselek-
ménnyel kapcsolhatók össze. 

Rács mögött 
a késes négyes 
A faliórát, rádiót, porceláno-
kat egy 77 esztendős nagymá-
gocsi férfitől vitték el erőszak-
kal. Az idős ember elmondta, 
hogy a 17 éves K. I. nála la-
kott. március 17-én négy ide-
gen társaságában jelent meg, 
hogy elköltözzön, magával vi-

PALYAZATI FELHÍVÁS 
Szeged Megyei Jogú Város Kultúrájáért 

Közalapítvány kuratóriuma pályázatot ír ki 
2001. év május 1-jétöl augusztus 31-ig 

megvalósuló kulturális feladatok 
támogatására. 
A támogatás célja 

Szeged Megyei Jogú Város kulturális életében résztvetők 
támogatása, a kultúrával kapcsolatos (eladatok segítése. 

Felosztásra kerülő összeg: 2 OOO OOO Ft 
Pályázatot nyújthatnak be: 

Szegedi önkormányzati és civil kulturális intézmények, 
szervezetek, egyesületek, művelődési társaságok, öntevékeny 

együttesek, valamint magánszemélyek. 
A pályázati feltételeket a részletes pályázati kiírás tartalmazza. 

Pályázni kizárólag Szeged Megyei Jogú Város Kultúrájáért 
Közalapítvány űrlapján lehet. 

A pályázati űrlap a részletes pályázati kiírással a z alábbi 
címeken szerezhető be: 

— Közapalítványok titkársága, 6 7 2 6 Szeged, Fürj u. 92 /B. 
— Szeged M. J. V. Polgármesteri Hivatal kulturális, ifjúsági 

és sportiroda, 6 7 2 0 Szeged, Széchenyi tér 10. 
— Somogyi-könyvtár olvasószolgálata, 

6 7 2 0 Szeged, Dóm tér 1 -5. 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2001. április 14. 
A pályázatot a z alábbi címre kérjük megküldeni: 

Közalapítványok titkársága, 6 7 2 6 Szeged, Fürj u. 92 /B. 

gye holmijait. Csakhogy míg 
ő pakolt, a vele lévő két nő át-
kutatta a főbérlő házát, a férfi-
ak pedig késsel hadonásztak a 
bácsi orra előtt. A banda 12 
ezer forint készpénzzel és 
mintegy 60 ezer forint értékű 
holmival távozott. A gyanúsí-
tottakat a szolnoki bíróság 
előzetes letartóztatásba he-
lyezte. 

V. F. S . r d m I 
l Újság, I 

könyv, 
szórólap, 

ügyviteli nyomtatvány, 
meghívó, névjegy, 

IGÉNYES KIVITELBEN:' 

[ 62/466-847. j 
! k _ A 

DELR0VIK0T RAKTARHAZ 
DISZKONTJÁNAK 

TAVASZI AJÁNLATA: 
női plüsskönlös 3315 Ft 
női rövid ujjú 
pulóverek 1380-1800 Ft 

elasztikus csipkéből és plüssből 
férfi rövid ujjú ingek 1740 Ft 
férfi végig gombos 
pizsama 1950 Ft 
Szeged, Kereskedő köz 4 . 

Hétfő-csütörtök 7 - 1 5 óra, s 

péntek 7 - 1 3 óra 
Tel.: 461-295 


