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Kaszás Attila Hamlet szerepére vágyik 

Onögész és Orseolo 
Kaszás Attila idén két 

d a r a b b a n is játszik a 
Dóm téren. Onögészt 
alakítja az Atilla - Isten 
k a r d j á b a n és Orseolo 
Pétert a Veled, Uram! ci-
mü produkcióban. Alma, 
hogy bejárhassa a vilá-
got. Szereti a természe-
tet , a s z a k m á j á t , és 
gyakran próbálja ki ma-
gát más műfajokban is. 

- Mindig színésznek ké-
szült? 
- Először erdész szeret-

tem volna lenni. Az erdő, a 
természet még mindig fontos 
szerepet játszik az életem-
ben. 

- Nem furcsa A padlás 
Rádiósa után Orseolo 
Péter jelmezébe bújni? 
- Ezért vagyok színész, 

nem? Ez a színészet lényege, 
a legvarázslatosabb része, 
hogy az ember különböző fi-
gurákat játszhat és sokféle 
dolgot kipróbálhat. 

- Onögészt és Orseolo 
Pétert játszja a szabadtéri 
színpadon. Hasonlít a két 
karakter? 
- Mind a kettő katona, 

hadvezér. A különbség, hogy 
bár Onögészt megsértik a 
becsületében, mindvégig hű-
séges marad, Orseolo Péter 
pedig egy karrierista, aki 
mindig a saját érdekeit nézi. 

..Szeretném eljátszani a Hamletet, aztán szeretnék 
egy gyermeket. Azt hiszem, ennyi elég is." 

(Fotó: Schmidt Andrea) 

- Melyik hasonlít jobban 
Kaszás Attilára? 
- Mindkettő bennem van, 

de ha frappáns választ sze-
retnék adni, mindig az, ame-
lyiket éppen játszom. 

- A színészeten kívül 

nem csinálna szívesen 
mást is? 
- De, persze. Például vilá-

got járnék. Csak sajnos nin-
csenek világjáró színházak, 
és egy hét alatt nem lehet 
beutazni a Földet. Ahhoz 

évek kellenek, még a mai 
közlekedési viszonyok mel-
lett is. Ahogy én gondolom a 
világjárást, nem turistaként, 
ahhoz nagyon sok idő kell. 
Úgy szeretném megismerni 
a Földet, a Földnek minden 
tájékát, ahogy az ember csak 
akkor tudja, ha nagyon sok 
ideje van. 

- Van olyan különösen 
kedvelt táj, ahová nagyon 
szeretne eljutni? 
- Nincs, de Toscanába 

többször visszamentem és 
többször lenyűgözött. Nagyon 
kedvelem Olaszországot. 

- Három éve adta ki az 
első' lemezét, a Tomboló 
Holdat. Lesz folytatása? 
- Nem hiszem. A rock-

műfajba az ember vagy be-
tör, vagy nem, de vegetálni 
nincs értelme. Akkor úgy 
gondoltam, hogy ha siker 
lesz, mármint közönségsiker, 
akkor érdemes vele foglal-
kozni, de ha nem, akkor ab-
ba kell hagyni. Nem lett ak-
kora siker, és nem hiszem, 
hogy erőltetnem kéne. 

- Vágyak az elkövetke-
zendő évekre? 
- Vannak. Ha már egyszer 

színész lettem, szeretném el-
játszani Hamletet, mielőtt 
megöregszem. Aztán valami-
kor szeretnék egy gyermeket. 
Azt hiszem ennyi elég is. 

Pataricza Kata 

Makói fórum a külső üzletrészekről 

Hatvanmilliárd a nyugdíjasoknak 
Makón mindössze 

egyetlen szövetkezet, a 
Rákóczi külső üzletrész-
tulajdonosai nem számít-
hatnak arra, hogy pénzt 
kapnak vagyonrészükért. 
Az állam felkérésére eljá-
ró pénzintézet vételi aján-
lata ugyanis csak azon 
téeszek esetében érvé-
nyes, amelyek nem áll-
nak felszámolás vagy vé-
gelszámolás alatt, illetve 
nincsenek csődhelyzetben 
- hangzott el a minap egy 
makói agrárfórumon. 

A nagy érdeklődéssel kí-
sért rendezvényt Dán János 

honatya hívta össze, aki a kül-
ső üzletrésztulajdonok értéke-
sítésében segítő Földművelé-
sügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium megyei hivatalá-
nak vezetőjét, Tasnádi Gábort 
invitálta meg a Korzó kaszi-
nóba. A parlamenti képviselő 
elmondta, a jogszabály régi 
sérelmet orvosol, hiszen a 
szövetkezeti vagyonrészek fe-
losztásakor a kívülálló tulaj-
donosok hátrányba kerültek: 
nem vihették ki, ami megillet-
te őket és a szövetkezet életé-
be sem szólhattak bele. Dán 
János ez ügyben interpellált is 
az országgyűlésben. A jogsza-
bály meghirdetésekor ország-

szerte közel 220 ezren jelent-
keztek, az igények összessége 
pedig meghaladta a 33 milli-
árd forintot. Mivel az eredeti 
jogszabályt az alkotmánybíró-
ság megsemmisítette, a beér-
kezett jelentkezéseket minden 
érintettnek visszaküldik, és a 
borítékban érkező adatlapok 
segítségével meg kell ismétel-
ni a regisztrációt. Makón 
nagyjából 3500-an kínálták 
fel a meghirdetéskor külső üz-
letrészüket. 

Tasnádi Gábor a részletek-
ről szólva elmondta, összesen 
öt nyomtatványt kell vissza-
postázniuk azoknak, akik el 
kívánják adni üzletrészüket. 

Az adatlapok kitöltésében a 
falugazdászirodák munkatár-
sai mindenütt segítik az érde-
kelteket. Csongrád megyében 
18 ezer beadvány visszaérke-
zését várja a hivatal. A külső 
üzletrész-tulajdonosok a száz-
százalékos kibocsátáskori 
névérték összegére számíthat-
nak. A tulajdonrendezési fo-
lyamat következő állomása a 
nyugdíjas szövetkezeti tagok 
üzletrészének kifizetése lesz. 
Ez a becslések szerint a kö-
vetkező parlamenti ciklusban 
60-65 milliárdos kiadást jelent 
majd az államkasszának -
hangzott el a fórumon. 

Szabó Imre 

Szatymazon díszpolgárrá avatták Pálmai Jázsefnét 

Szeretettel tanítani 
Díszpolgárrá avatták 

Szatymazon Pálmai Já-
zsefnét, a falu imádott 
tanítónőjét. Három évti-
zed áldozatos pedagógi-
ai m u n k á j á t t isztel te 
meg a község a kitünte-
téssel. A nyugalmazott 
tanitónő örömmel emlé-
kezett vissza a nehéz, 
ámde szép hivatás min-
den pillanatára. 

- Egy nappal előtte tud-
tam meg, hogy díszpolgárrá 
avatnak. Őszintén mondom, 
még meglepődni sem volt 
időm, hiszen egyáltalán nem 
számítottam rá - lesz fátyo-
lossá a meghatottságtól Pál-
mai Józsefné hangja. - Na-
gyon jólesik, hogy gondol-
nak rám, hogy még mindig 
fontos vagyok a falunak. 

A nyugalmazott tanítónő 
szeretettel emlékezik vissza 
pályája minden pillanatára. 
Maga is pedagóguscsaládból 
származott, édesapja a falu 
szélén működő gazdasági is-
kola igazgatójaként dolgo-
zott, annak az épületnek a 
szomszédságában, ahol most 
leánya lakik. 

DCmÁSZ RT. ALLASHIRDETES! 
A Délász Kft. Szakszolgálati Üzeme 
védelem-automatika szervizében 
történő foglalkoztatással 

védelem-automatika 
munkatársat keres. 

A szerviz alapvető feladata: 
• A Démász Rt. NAF/KÖF alállomásaiban a 120 kV-os távvezetéki védelmek, 

transzformátorvédelmek operatív üzemeltetése. (Rendszeres 
karbantartások, hitelesítések, közreműködés az üzemzavari 
kivizsgálásokban.) 

• Védelmi rekonstrukciók, új védelmi készülékek üzembe helyezés előtti 
felülvizsgálata, közreműködés az üzembe helyezéseknél. 

A munkakör betöltésének feletétele: 
• Erősáramú villamosmérnöki diploma (egyetem vagy főiskola) 
• B kategóriás jogosítvány 

• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel) 

A munkakörrel kapcsolatos további információért 

Szabó Zoltán főmérnökhöz lehet fordulni (tel.: 62/476-576/15-05-ös mellék) 
A meghirdetett munkakör a kiválasztást követően azonnal betö l thető. 
Jelentkezni 2001. augusztus 30-ig lehet. 
A jelentkezést írásban - fényképes szakmai önéletrajzzal kiegészítve 
- , zárt borítékban a következő címre kérjük eljuttatni: 

Délmagyarországi Áramszolgál tató Részvénytársaság 
Humánpol i t ikai Igazgatóság, személyügyi és oktatási osztály 
6720 Szeged, Klauzál tér 9. 

HUSAKCIO A BAKTOHUS KFT.-NEL! 
9 8 0 , -
7 8 3 , -
9 3 0 , -
3 5 0 , -
3 5 0 , -

Marhalábszár 8 8 0 , -
M.-roslélyos 7 5 3 , -
M.-nyak 7 4 3 , -

M.-comb 9 8 0 , -
M.-pacal 6 9 7 , -

Birkahús 8 9 0 , -

Borjúhús 
S.-oldalas 
Füstölt kolbász 
Füstölt bordacsont 
Füstölt húsoscsont 

Előrendelést felveszünk! A nálunk 
vásárolt húst kívánságára összevágjuk. 

C i m : L a d v á n s z l c y u . 1 9 . Tel.: 472-296 
Nyitva: K.-P.: 7-12-ig, 14-17-ig. Szo.: 7-12-ig. 

A MERCATOR Kereskedelmi Kft . 

kereskedelmi képviselőt keres 

piacvezető kozmetikai 

termékek forgalmazására 

ELVÁRÁSAINK: 
• középfokú végzettség 
• leinformálható kereskedelmi gyakorlat 
• 25 és 35 év közötti életkor 
• erkölcsi bizonyítvány 
• B kategóriás jogosítvány 
• kiváló kommunikációs 

készség 
• vállalkozói igazolvány 
• Szeged vagy Szeged 

környéki lakhely 
• mobiltelefon 

AMIT KÍNÁLUNK: 
• versenyképes 

jövedelem 
• szolgálati gépkocsi 
• folyamatos 

szakmai képzés 
• nyugodt, biztos 

munkahely 

Fényképes önéletrajzokat a következő címre kérjük 
a megjelenéstől számított 3 napon belül: 

MERCATOR Kft. 6725 
Szeged, Kenyérgyári út 2. 
Kereskedelmi képviselő KflercatoK 

- Szatymazon éltem szin-
te egész életemben, abból az 
iskolából mentem nyugdíjba, 
ahol az első osztályt kezd-
hettem kisiskolásként. Min-
dig is nagyon szerettem szü-
lőfalumat és nagyon tisztel-
tem édesapám munká já t . 
Sok tanárom is jó példával 
szolgált, így eszembe sem 
jutott más, mint hogy ma-
gam is pedagógusként dol-
gozzak a községemben -
vallja a tanítónő. 

A Klebelsberg-iskolában 
már magába szívta a szakma 
szeretetét, az alsóbb iskolák 
után így természetesen a sze-
gedi tanítóképzőben folytatta 
a tanulmányait. A tanítási 
gyakorlatok és az első évek 
alatt sok nehézséggel kellett 
megküzdeni, nem volt akko-
riban könnyű a falusi és a ta-
nyasi tanítók élete. 

- Közismert az ötvenes 
évek végének a nagy sze-
génysége és a nélkülözés, de 
ez nem befolyásolta a diá-
kok tudásvágyát - mondja a 
tanítónő. - 1959-re, mire 
megszereztem a tanítói okle-
velemet , már gyakor la to t 
szerezhettem az összevont 

osztályok tanításában, hiszen 
a pályám kezdetén az első 
négy osztályt egyazon te-
remben végezték az alsósok. 
A mai napig a differenciált 
oktatás híve vagyok: minden 
gyerekhez testre kell szabni 
a feladatot, sőt még a maga-
tartásbeli elvárások sem le-
hetnek általánosak. 

A hatvanas évektől Pál-
mai Józsefné a szatymazi ál-
talános iskolában dolgozott, 
legendásan türelmes és meg-
értő volt a gyerekekkel, akik 
nem ritkán nehéz otthoni kö-
rülmények közül ballagtak 
hajnalonként az osztályte-
rembe. Neki igazán az jelen-
tett örömet, amikor a tanít-
ványok gyerekeit is okíthat-
ta, sőt az is előfordult, hogy 
az egykori diákkal dolgozha-
tott egy tantestületben. 

- Nagyon szere tem a 
szakmát, ha ezerszer szület-
nék, ezerszer is tanító len-
nék. Ajánlom ezt a hivatást 
mindenk inek , aki kedvet 
érez hozzá, hiszen a világ 
egyik legnagyszerűbb fel-
adata embereket nevelni a 
csöppségekből. 

Illyés Szabolcs 

K O N C E R T 

2001. AUGUSZTUS 17., 21 ÓRA 
A L G Y Ő I S P O R T C E N T R U M 

Jegyek elővételben: 800 Ft, 14 év alatt: 200 Ft, Szegeden, 
a Bartók B. Műv. Központban, a Nagyáruház földszintjén, 
az algyői Faluházban (Búvár u. 5.), Hódmezővásárhelyen, 
a Delfin Computer Üzletben (Szántó K. J. u.). A helyszínen: 
1200 Ft, 14 év alatt: 400 Ft. 
A KONCERT UTÁN BUSZJÁRAT INDUL SZEGEDRE! 

SZEGEDEN SZEPTEMBER ELEJÉN NYÍLÓ 
HÚSBOLT ÜZEMELTETÉSÉHEZ 

húsipari szakmunkás, 
eladó 
munkatársakat keresünk. 

Alkalmazási feltétel vezetői beosztás esetén: 
• legalább középfokú iskolai végzettség 
• üzletvezetői képesítés 
• kereskedelmi vezetői gyakorlat 
• húsipari végzettség előnyt jelent. 
Beosztott munkatársak esetén az alkalmazás 
feltétele a szakirányú iskolai végzettség. 
A jelentkezéseket 2001. augusztus 21-éig 
a Sajtóházba kérjük leadni, „Húsbolt 4541480" 
jeligére. 

1 
Pálmai Józsefné: - Ha ezerszer születnék, ezerszer is tanitó lennék. 

(Fotó: Karnok Csaba) 


