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Panek Sándor jelenti Párizsból 

Darvasi a Comédie 
Francaise-ben 

Egyelőre nem szűnik meg busz- vagy villamosjárat 

Ésszerűbb tömegközlekedés 
Alig kezdték el játszani Darvasi László 

Vizsgálat a rózsák ügyében című darabját a pá-
rizsi Rond Point des Champs-Élysées szín-
házban, csütörtökön már a francia klasszikus 
színjátszás fellegvárában, a Comédie Franca-
ise-ben készülnek újabb Darvasi-előadásra. A 
színház szakmailag igen jó hírű stúdiójában teg-
nap a magyar drámaírók felolvasó-színházi 
sorozata kezdődött meg, amelyen mai magyar 
színpadi műveket mutatnak be a francia közön-
ségnek. 

A franciaországi magyar évad rendezvé-
nyei között kiemelt helyen szereplő színházi 
eseményen Darvasi László Bolond Helga cí-
mű darabját adja elő a Comédie Francaise ti-
zenegy színésze. A darab érdekessége, hogy 
Darvasi László néhány éve egy szegedi be-
mutató reményében fogott megírásához, ám a 
színház jelenlegi vezetésének ugyanúgy nem 
kellett a színmű, mint a korábbi vezetésnek a-
Vizsgálat a rózsák ügyében című darab. Egy 
héten belül a legjobb francia színházak mutat-
ják be mindkettőt. 

A Champs-Élysées-n megtartott hétfői be-
mutató egyébként kivívta a francia színházi 
szakma elismerését. Az első előadáson egyet-

len szabad hely sem maradt a nézőtéren. Dar-
vasi László érzékeny meditációjú szövegének 
minden rezdülésére reagált a francia közönség, 
amely igen fogékony a színpadi filozofikum-
ra. A színészekkel beszélgetve előadás után 
kiderült: számukra az ismeretlen vétetésű bűn 
utáni, soha véget nem érő vizsgálat különlege-
sen izgalmas gondolkodási témát jelentett. A 
bemutató utáni fogadáson is érezhető volt: a 
számos meghívott francia színész és újságíró 
tartalmasnak és különleges gondolatvilágának 
tartja Darvasi László színművét. 

Élőreláthatóan a Vizsgálat a rózsák ügyében 
nem fog rövid idő alatt lekerülni a színház és 
a színházi sajtó napirendjéről Párizsban. A 
francia fővárosban a magyar évad jóvoltából 
ezekben a hetekben egymást érik a magyar 
rendezvények. A városházán a nagybányai is-
kola műveiből látható kiállítás, Saint Germain-
ben a Nemzeti Múzeum honfoglalás előtti kin-
csei láthatók, míg a Chaillot termeiben magyar 
cifraszűr-kiállítást láthatnak a franciák. A Co-
médie Francaise-beli magyar színművek mel-
lett pedig a napokban Markó Béla költővel és 
Bodor Adám íróval rendezett találkozót a Ma-
gyar Intézet. 

Széchenyi Kör 
Munkatársunktól 

A Körösök és az Alsó-Ti-
sza hajózhatósága címmel 
Prohászka Ottó, a Magyar 
Logisztikai Egyesület Dél-
alföldi Regionális Szervezet 
régióigazgatója, az MTA Lo-
gisztikai Albizottságának tag-

ja tart előadást az Országos 
Széchenyi Kör szegedi tag-
csoportjának ülésén novem-
ber 22-én, csütörtökön 17 
órától a JGYTF Fizika Tan-
székének előadótermében 
(Szeged, Boldogasszony su-
gárút 6. 1. em.). 

Kurtágtól Durkóig 
Munkatársunktól 

Kurtág György, Durkó Péter, Kovács Zoltán, Hollós Máté, Hu-
szár Lajos és Dubrovay László egy-egy műve csendül fel ma 19.30-
tól a SZTE Konzervatóriumának nagytermében a Vántus István kor-
társzenei napok rendezvénysorozatának kamaraestjén. Az előadók: 
Tóth Judit, Zsigmond Zoltán, Maczelka Noémi, Altorjay Tamás, Lucz 
Hona, Magyari Imre, Szécsi Edit és Geiger György, valamint 
Weninger Richárd vezényletével a Weiner Kamarazenekar. 

Könyv jelent meg az európaiságról 

Az értékek 
védelmében 

Az európaiság témakörét 
több szempontból vizsgáló ta-
valyi kecskeméti konferencián 
elhangzott előadásokból szer-
kesztett kötet jelent meg nem-
rég Európaiság - politikai és 
morális kultúra címmel. A 
könyvben politológusok, filo-
zófusok, etika- és pedagógia-
kutatók - köztük szegedi szak-
emberek - fejtik ki gondolata-
ikat az európaiságról mint 
hosszú távú, alapvető folyamat-
ról és értékrendről. Aszerkesz-
tő, Karikó Sándor szerint 
minderre azért is szükség van, 
mert a manapság sokat emlege-
tett Európai Unió mellett meg-
hökkentően keveset tudunk az 
európaiság lényegéről. - Ez az 
Európai Uniónál mélyebb, ke-
vésbé megragadható, az ember 
egész lényegét átjáró, zsigerei-
be behatoló képződmény. Ben-
ne rejlik az emberi méltóság, a 
konkrét dolgok fölötti emelke-
dettség, valamifajta eszmeiség, 
mintául szolgáló erény és érték 
- fogalmaz a kötet előszavában 
Karikó Sándor főiskolai tanár. 

A Szegedi Tudományegye-
tem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kara Neveléstudo-
mányi Tanszékének oktatója 
szerint az európaisággal kap-
csolatos ismeretek hiányán kí-
vül azzal is szembesülnünk kell. 
hogy megfakulnak, esetleg el-
tűnnek az európai értékek, ame-
lyek egyre inkább kénytelenek 
átadni helyüket a globalizáció és 
az amerikanizmus értékrendjé-
nek. A szerkesztő ennek kap-
csán felteszi a kérdést: hagy-
juk-e végleg elveszni történel-
mi értékeinket, vagy pedig az 
eddigieknél komolyabb, össze-
hangoltabb és hatékonyabb stra-
tégiát dolgozzunk ki megőrzé-
sük, s megerősítésük érdeké-
ben. Ez utóbbira buzdítanak a 
kötet szerzőinek gondolatai. 

A könyv szerves folytatása a 
két éve megjelent Európai integ-
ráció - európai filozófia című ki-
adványnak. Az újabb kötetet 
ma délután fél ötkor mutatják be 
a szegedi Sík Sándor könyves-
boltban. 

H. Sz. 

Gyenes a börtönben 
Lapunk fotóriporterének, Gyenes Kálmánnak képeiből nyílik 

kiállítás ma, szerdán délután 3 órakor a Szegedi Fegyház és 
Börtön dísztermében. A tárlatot Lukács János ezredes, Csong-
rád megye rendőrfőkapitánya nyitja meg. 

ülés 
Részkén 

Munkatársunktól 
Röszke község képviselő-

testülete november 21-én, szer-
dán tartja rendes ülését a köz-
ségháza nagytermében. A napi-
rend elótt tájékoztató hangzik 
el az előző ülés óta eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről. A gyű-
lésen szó esik többek közt a 
költségvetési rendelet idei vég-
rehajtásáról, a 2002. évi költ-
ségvetésről, az általános iskola 
munkájáról, a kéményseprési 
díjakról, az iskolatejprogram-
ról, illetve a Röszkei Kábeltévé 
Kft.-vei való megállapodásról. 

Nem 
a MÁV-é 

a szervizút 
Munkatársunktól 

Háborognak a senki utcájá-
ban című, tegnap megjelent írá-
sunkban a Klebelsbergtelepen, 
egy névtelen szervizúton és an-
nak környékén lakók a hatal-
mas forgalomról és a tönkretett 
utakról panaszkodtak. Egyút-
tal megjegyezték, hogy ők úgy 
tudják, a szervizút a MÁV Rt.-é. 
A lakók azonban rosszul tudják, 
tegnap ugyanis kiderült, hogy 
a MÁV Rt.-nek semmi köze 
nincs a területhez. 

szabadult a sas 
Fokozottan védett és 

különlegesen ritka mada-
rat engedtek tegnap sza-
badon a Pusztaszeri Táj-
védelmi Körzet területén. 
A z idős rétisast még no-
vember elején hozták a 
Szegedi Vadasparkba, mi-
vel megmérgezték. Mint-
e g y h ú s z n a p o s keze lés 
után Tömörkény közelé-
ben elengedett ragadozó 
madárhoz rögtön csatla-
kozott egy ik szabad tár-
sa. 

Magyarországon mintegy 
80 rétisaspár fészkel. A Csong-
rád megyei Tisza menti hul-
lámtérben pedig csak néhány 
példány figyelhető meg. Ezért 
a szakemberek körében igen 
jelentós eseménynek számí-
tott a tegnapi nap. Húsznapos 
gyógykezelés után ugyanis 
szabadon engedtek a Puszta-
szeri Tájvédelmi Körzet terü-
letén, közel Tömörkényhez 
egy hím sast. 

- A hónap elején ellátogat-
tunk Hortobágyra, a górési 
madármenhelyre - mondta 
Veprik Róbert, a Szegedi Va-
daspark gyűjteményfelügye-
lóje. Épp ekkor hoztak be egy 
röpképtelen rétisast. Ránézés-
re mérgezést kaphatott a ha-
talmas madár. A menhely orvo-
sa megkérte a szegedieket, 
hogy vigyék magukkal a bete-
get, mert a Tisza-parti város 
vadasparkjában minden meg-
található a megmentéséhez. A 
dr. Kókai Károly állatorvos ve-
zette csapat már az éjszaka ke-
zelésbe vette a tollas pácienst. 

Néhány napig antitoxino-
kat, vitaminokat kapott. En-
nek köszönhetően hamarosan 
megerősödött és már önállóan 
tudott táplálkozni. Röpdébe 
tették, ahol hamarosan telje-
sen meggyógyult. Tegnap pe-
dig visszaengedték a „vadon-
ba". 

- Egész Csongrád megyé-
ben nincs olyan nagy kiterje-
désű puszta mint ahol most ál-

lunk - tudtuk meg Tajti Lász-
lótól, a Kiskunsági Nemzeti 
Park őrszolgálat-vezetőjétől, 
miközben bicskájával óvato-
san felvágta a sast takaró zsá-
kot. A tovaszálló madárhoz pár 
perc múlva csatlakozott egy 
vadon élő társa. A park mun-
katársa szerint lehet, hogy a 
sas itt marad új társánál, de 
vissza is repülhet szülőföldjé-
re, a Hortobágyra. 

A fokozottan védett és kü-
lönlegesen ritka rétisas eszmei 
értéke egymillió forint. Sza-
badon akár 40 évig is elélhet-
nek, ha nem háborgatja őket 
senki és semmi, valamint talál-
nak maguknak megfelelő táp-
lálékot. Elsősorban vízimada-
rakat fogyasztanak, de alka-
lomadtán elkapják a mezei 
nyulat, de még a rókát is. A 
210-230 centi szárnyfesztávol-
ságú ragadozók egy fiókát ne-
velnek. Nagyon korán fognak 
a fészekrakáshoz, a tojó már 
február végén a tojáson ül. 

K . T. 

Lengyel László 
a tudósklubban 

Fölszámolják a párhuzamosan futó vonalakat. (Fotó: Miskolczi Róbert) Munkatársunktól 
Lengyel László, a Pénzügy-

kutató Részvénytársaság elnök-
vezérigazgatója lesz a Szegedi 
Akadémiai Bizottság tudós-
klubjának következő vendége 
november 22-én, csütörtökön. 
A SZAB székházában 17 óra-
kor kezdódó beszélgetés témá-
ja a jövő évi parlamenti válasz-
tások és az európai uniós csat-
lakozás lesz. Az est házigaz-
dája: Galambos Gábor egye-
temi tanár, a tudósklub titkára. 

A szeretet 
(per)verziöi 

Munkatársunktól 
A Millenniumi Kávéház 

(Szeged, Dugonics tér 12.) 
mai, szerdai vendége Virág 
Zoltán. A Szegedi Tudomány-
egyetem irodalomtörténésze 
A szeretet (per)verziói cím-
mel tart előadást. Az este 7 
órakor kezdődő rendezvényre 
a belépés díjtalan. 

A je lenleginél é s s z e -
rűbben és olcsóbban mű-
k ö d ő tömegköz lekedés i 
hálózat terveit dolgozta 
k i közösen a Tisza Volán 
Rt. és a Szegedi Közle-
kedési Társaság. A prog-
ramot a z ö n k o r m á n y z a t 
illetékes s z a k m a i bizott-
s á g a értékeli. 

A szegedi tömegközleke-
dési rendszer korszerűsítésé-
re dolgozott ki közös tervet a 
Tisza Volán Rt. és a Szegedi 
Közlekedési Társaság. A 
szakemberek célja az, hogy a 
mainál ésszerűbb és olcsóbb, 
az utazási szokásoknak job-
ban megfelelő autóbusz-, tro-
li- és villamoshálózat működ-
jön Szegeden. 

Tóth István Tibor, az 
SZKT igazgatója lapunk ér-
deklődésére elmondta: a sze-
gedi tömegközlekedés meg-
újítását célzó tervet példás 
szakmai együttműködéssel 

alkotta meg a Tisza Volán Rt. 
és az SZKT. 

Amint arról korábban több-
ször is tájékoztattuk olvasóin-
kat, az SZKT számítógépes 
programján modellezték az 
esetleges járatmódosítások, a 
tervezett átszállási lehetősé-
gek, valamint az utasforga-
lom várható alakulását, s a 
változtatások hatásait. 

Az igazgató szerint korai 
lenne még egyes járatok me-
netrendjének várható alaku-
lásáról beszélni. A közösségi 
közlekedési hálózat átalakítá-
sa - amint Tóth István Tibor 
többször is hangsúlyozta -
fontos várospolitikai dönté-
sekkel szorosan összefüggő 
folyamat. 
. így például a leendő lakó-
parkok és -övezetek helyét az 
általános rendezési terv hatá-
rozza meg - a körzetek lakó-
inak szállításáról, a troli-, 
busz- és villamosvonalak ki-
alakításáról a közlekedési tár-

saságoknak kell gondoskodni-
uk. 

- Értékarányosan igénybe 
vehető szolgáltatás bevezeté-
sét tervezzük - fogalmazott 
az SZKT-igazgató. Eszerint a 
zóna-, területi- és időhatárokat 
is figyelembe vennék a tarifa 
megállapításakor. A mai rend-
szerben ugyanis meglehető-
sen méltánytalan, hogy egyet-
len megállóért is ugyanannyit 
fizet az utas, mintha végállo-
mástól végállomásig közle-
kedne. 

Mező István, a Tisza Volán 
Rt. termelési és forgalmi igaz-
gatója elmondta: a több terv-
változatot tartalmazó anyag 
az önkormányzat illetékes 
szakmai bizottsága elé kerül, 
a menetrend módosításáról 
pedig a városi jegyző dönt 
majd. 

Az útvonalak és menetidők 
meghatározásakor a két évvel 
ezelőtti utasszámlálás tapasz-
talataira alapoztak a szakem-

berek. A párhuzamosan futó 
járatok megszüntetése indo-
kolt - a célba jutás lehetősé-
gét azonban mindenkinek biz-
tosítani kell. 

Mezey Róbert városi jegy-
ző megerősítette: elkerülhe-
tetlen a városi tömegközleke-
dés ésszerűsítése. A döntést 
alapos szakmai előkészítés 
előzi meg. A jegyző szerint 
elképzelhető, hogy független 
szakértőket is bevonnak a 
munkába - tekintettel a Tisza 
Volán Rt. és az SZKT bizo-
nyos fokú ellenérdekeltségé-
re az egyes vonalak működte-
tését illetően. 

- Járatmegszüntetésre nem 
kaptam javaslatot, s kellő 
szakmai indoklás nélkül nem 
is támogatnék hasonló tervet 
- emelte ki a jegyző. Mezey 
Róbert szerint a decemberi 
közgyűlés már tárgyalhat a 
szegedi tömegközlekedés 
átalakításának tervéről is. 

N y i l a s P é t e r 

Mérgezés után 

Veprik Róbert (balra) búcsút vesz a m a d a r a k királyától, mielőtt szabadon 
e n g e d n é k . (Fotó: Karnok Csaba) 


