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Darvasi-bemutató a szegedi Pinceszínházban 

Új kulturális műhely nyílik 

Jelenet a próbáról: Pál András cs Tferescsik Eszter 

Rövidesen új színházzal és hozzá 
kapcsolódó kulturális programok-
nak is helyet adó kávézóval gazda-
gtxlik Szeged: január 11-én, péntek 
este fél nyolckor tartja első bemu-
tatóját a Pinceszínház és Művész 
Kávézó a Horváth Mihály u. 7. 
szám alatti pincehelyiségben. A 
hosszú távú művészeti vállalkozás 
debütáló produkciójaként a szege-
di szerző, Darvasi László első szín-
darabját, a Vizsgálat a rózsák ügyé-
ben című bűnügyi legendát válasz-
totta, amit Czeizel Gábor állít szín-
padra. 

Az 1994-től 98-ig a Szegcdi Nem-
zeti Színház színművésze, a ko-
rábban nagy sikerű Liget-fesztivá-
lok fő szervezője, Kancsár József 
és felesége, Kancsár Orsolya egy-
éves kecskeméti színházi tagság 
után tért vissza Szegedre és hozta 
létre a Pinceszínházat. - Ehhez ha-
sonló, intim hangulatú, kamarap-
rodukciók létrehozására alkalmas 
játszóhely jelenleg nincs több a vá-
rosban - fogalmazott Kancsár Jó-
zsef. Hozzátette: a színház kialakí-
tásában nagy segítségükre volt a 
Műemlékvédelmi Hivatal, még a 

munkálatok kezdeti szakaszában 
hozzájárult, hogy a műemléki vé-
dettségű épületben színház működ-
hessen. 

A Délmagyarországban is rend-
szeresen publikáló szegedi szerző 
Darvasi László több művét Debre-
cenben és Pécsen is bemutatták, 
Szegeden azonban most láthat 
először Darvasi-darabot a publi-
kum. Párizsban november 19-én a 
Theatre dn Rond Pointban mutat-
ták be a Vizsgálat a rózsák ügyében 
című bűnügyi legendát - hatalmas 
sikerrel. A szegedi bemutató szín-
padra álmodója, Czeizel Gábor 
1985-ben, az egyetemi 8:15-ös 
színházi közösségben rendezett 
utoljára Szegeden, ezt követően 
több hazai és külföldi színházban 
dolgozott, jelenleg szabadúszóként 
vállal feladatokat. Kérdésre elmond-
ta, nagyon nagy megtiszteltetés-
nek és felelősségnek tartja a nyitó-
darab rendezését. - A bűn filozó-
fiai kérdéskörét boncolgató, rend-
kívül költői nyelvezetű darabnak 
kerestünk egy intenzív színészi je-
lenléttel átszőtt színházi formát -
fogalmazott a rendező. Az előadás 

Fotó: Veréb Simon 

közreműködői: Pál András, Kan-
csár Orsolya, Kancsár József Balog 
József, Terescsik Eszter, Mónos Zol-
tán, Szűcs László. A ruhákat Papp 
Janó tervezi. A városban hiány-
pótló, hosszú távú művészeti vál-
lalkozás a jövőben a pince miliőjé-
hez illő előadásokat tervez: január 
25-én Valentin Katajev: A kör négy-
szögesítése című vígjátékát, febru-
ár 9-én Kjhszer Fsgdjhjkeu: Szere-
tem a feleségem című kamaramu-
sicaljét, március 8-án pedig Lázár 
Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika 
című mesejátékát mutatja be. A 
teátrum emellett befogadó szín-
házként is működik, a szegedi Sce-
nehouse angol nyelvű előadásait 
is láthatja a közönség, valamint a 
MASZK által szervezett nagy si-
kerű fesztiválok egyes előadásai-
nak is helyet szeretnének biztosí-
tani. 

A Darvasi-produkció bemutató-
ját követő héten nyílik a Művész 
Kávézó, ami a tervek szerint reggel 
tíztől este tizenegyig várja majd a 
vendégeket és az előadások nap-
ján a közönséget. 

LÉVAY GIZELLA 

A fiatalok akarata 
Magyarország a fiatalok akaratával egyező módon halad előre - véli Do-
bó László, a Fidelitas alelnöke. A politikus tegnap tartott sajtótájékozta-
tóján kijelentette: az elmúlt esztendőben dmamikusan fejlődött a diákok, 
az otthonteremtés és a családok támogatása. Dobó rendkívül hasznos-
nak ítélte a tavaly bevezetett diákhitelt, amelyet mintegy hatvanezer 
hallgató vett eddig igénybe. Pénzügyminisztériumi forrásokra hivatkoz-
va közölte: növekedett a kiadott lakásépítési engedélyek száma. A legna-
gyobb adókedvezmény-növekedésben a háromgyermekes családok ré-
szesülnek - hangzott el a sajtótájékoztatón. 

Az őstermelő egészségügyi hozzájárulásáról 

Levonás, kötelezettség 
és az adóhivatal 
A társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjai 2000. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló 2001. évi 
LXXXIV. törvény módosítja az 
egészségügyi hozzájárulástól szól 
1998. évi LXVI. törvény 11. parag-
rafusát. 

A módosított jogszabály sze-
rint, ha a mezőgazdasági őster-
melő jövedelemadóját a munkál-
tató az adóbevallást helyettesítő 
elszámolásra vonatkozó rendel-
kezések szerint állapítja meg, az 
őstermelő a munkáltatójának tett 
bevallást helyettesítő nyilatkoza-
tában köteles nyilatkozni az ebből 
a tevékenységből származó bevé-
teléről is. A nyilatkozat alapul vé-
telével a munkáltató megállapít-
ja a százalékos mértékű egészség-
ügyi hozzájárulás összegét (a be-
vétel 5 százalékának a 15 száza-
lékát) és azt az Art. jövedelemadó-
hátralék levonására vonatkozó 
szabályai szerint megfizeti. 

Abban az esetben, ha a jövede-
lemadó-hátralék és az egészség-
ügyi hozzájárulás teljes összegé-
nek levonására - a munkabérből 
való levonás szabályai szerint -
nincs lehetőség, a levonást a kö-
telezettségek arányában kell telje-
síteni. Az új szabályozás rendel-
kezéseit a 2001. évi egészségügyi 
hozzájárulás-fizetési kötelezett-
ség megállapításánál már alkal-
mazni kell! A bevallást helyette-
sítő nyilatkozatot benyújtó 
mezőgazdasági ős(kis)termelő 15 
százalékos egészségügyi hozzájá-
rulásával kapcsolatos munkálta-
tói feladatok teljesítéséhez - ide-
értve az NY763/2001. számú nyi-
latkozat és az M63/2001. számú 
nyomtatvány kitöltési útmutató-
ját is - aZ Adó- és Ellenőrzési Ér-
tesítő 2001. évi 13-14. számá-
ban megjelent 8006/2001. számú 
elnöki tájékoztató ad részletes 
iránymutatást. 

Fesztivál 
Deszken 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Negyedik alkalommal rendezik meg 
a deszki faluházban a Maros Men-
ti Fesztivált. A szervezők a kör-
nyező települések általános iskolá-
sainak jelentkezését várják. Több 
kategóriában (vers- és prózamondás, 
népdal, szólóhangsza; színjátszás és 
néptánc) nevezhetnek a gyerme-
kek. A jelentkezés határideje: ja-
nuár 18. Bővebb felvilágosítás Be-
ne Ildikó művelődésszervezőtől kér-
hető a 62/271-510-es telefonon. 

Népszerű a közgazdász 
és a jogász szak 
A szegedi egyetem a harmadik he-
lyen áll azon a listán, amely a fel-
sőoktatási intézményeket rangso-
rolja a tavaly nappali tagozatra el-
ső helyen jelentkezett diákok szá-
nta alapján. A szakok népszerűsé-
gi mezőnyét pedig a jogász-, a gaz-
dálkodási, a műszaki informati-
kai és a közgazdászképzés vezeti. 

A továbbtanubii szándékozó végzős 
középiskolásoknak két hónapon be-
lül el kell dönteniük, melyik egye-
temre vagy főiskolára jelentkezze-
nek. Az elmúlt évben a nappali alap-
képzéseket választók közül legtöb-
ben az Eötvös Loránd Tudománye-
gyetemet jelöltek meg az első helyen 
(11 428 fő), ezt a Budapesti Gazda-
sági Főiskola követte (5687 fő), ltar-
ntadik helyen pedig a Szegedi Tudo-
mányegyetem állt (5561 fő). Az Or-
szágos Felsőoktatási Felvételi Iroda 
összesítéséből kiderül, hogy 1999 
óta változatlanul a jogász, a gazdál-
kodási, a műszaki informatikai és 
a közgazdász szakot választják a 
legtöbben. Igaz ugyan, hogy a jogi 

pályán érezhető némi csökkenés az 
érdeklődésben. 

Nagymértékben növekedett a fi-
atalok körében az idegenforgalmi 
és szálloda szak népszerűsége. A 
közgazdász-gazdálkodási szakpáron 
pedig rekordméretű az érdeklődési 
indexváltozása: 1999-ben ugyanis 
mindössze 536, míg tavaly 2843 
jelentkező volt. Ezzel a szakok sor-
rendjében az ötvenötödik helyről a 
nyolcadikra ugrott előre. Ennél is na-
gyobb léptékben - a 137. helyet a 
47.-kel felcserélve - emelkedett a 
rangsorban a kommunikáció, illet-
ve a kommunikáció-művelődésszer-
vező szak, amelyen az utóbbi három 
évben közel hétszeresére nőtt a je-
lentkezők számaránya. Az orszá-
gos statisztika szerint a humán sza-
kok egyre inkább háttérbe szorulnak 
a diákok választásakor. Kivételt je-
lent a pszichológia, az angol nyelv, 
a művelődésszervező és a kommu-
nikáció szak. Az SZTE Bölcsészet-
tudományi Karán azonban a többi 
képzésen sem tapasztaltak említés-
re méltó visszaesést az érdeklődés-

ben. A tanulmányi osztály vezetője, 
Kothencz Mihály elmondta, hogy ta-
valy magyarból három és félszeres, 
történelemből ötszörös volt a túlje-
lentkezés aránya. - Még soha nem 
volt olyan probléma, hogy egy-egy 
szakra kevesebben jelentkeztek vol-
na, mint amennyi hallgatót fel tud-
tunk venni - hangsúlyozta. A sze-
gedi közgazdászképzés iránt 1999-
től kezdve - amióta az oktatás ön-
álló karon folyik - fokozatosan nö-
vekszik az érdeklődés, és tavaly két 
és félszer-háromszor annyian nyúj-
tották be felvételi kérelmüket az 
első helyen, mint ahány hallgatót be 
tudtak iskolázni. Az SZTE Termé-
szettudományi Karára 2001-ben 
összességében 14 százalékkal töb-
ben jelentkeztek, mint egy évvel 
azelőtt, a tanári szakok - különösen 
a fizika és a kémia - viszont vesz-
tettek népszerűségükből, míg a ku-
tató szakok több diákot vonzottak. 
A TTK legkeresettebb képzései a 
programozó matematikus és a bio-
lógus szak. 

HEGEDÚS SZABOLCS 

Kisteleld fejlesztések 
Nagy Sándor kisteleki polgármes-
ter sikeresnek tartja az elmúlt 
évet. Önkormányzati lakás- cs 
sportcsarnoképítésről, bevált kör-
forgalomról és kompromisszu-
mokkal megoldott iskolaátalakí-
tásról számolt be lapunknak. Kis-
telek első emberével röviden érté-
keltük az elmúlt évet. 

- Hogyan értékeli az elmúlt evet1 
- Kistelek sokat változott az el-

múlt egy év alatt. Már a szeptem-
berben megvont önkormányzati 
mérleg szerint is sikeresnek ítél-
tem a városunkban megvalósult 
fejlesztéseket, ugyanis sok, koráb-
ban beadott pályázaton nyert 
összegből 200l-ben végre építkez-
hettünk. A 2000 telén még félig 
kész sportcsarnokunk őszre elnyer-
te végső formáját, és két lakásprog-
ramunk is lassan megvalósul, "ter-
veink szerint egyik, hétlakásos be-
ruházás áprilisig befejeződik. Ide 
azok a fiatal diplomások költözhet-
nek be, akiket szeretnénk Kistele-
ken tartani. Pénteken értesítettek ar-
ról, hogy a másik, tízlakásos, Fecs-
keházra benyújtott pályázatunkkal 
több mint negyvenmillió forintos ál-
lami támogatást nyertünk. 

- Az egyik leglátványosabb fej-
lesztés a városon áthaladó, rend-
kívül erős forgalom mérséklésé-
re kiépített körforgalom, a leg-
nagyobb vihart kavart kezdemé-
nyezés pedig az iskola-összevo-
nással járó oktatási reform volt. 
Hogyan értékeli ezeket a város 
szempontjábólf 

- A körforgalom kiépítése a maj-
dan felépülő autópályához történő 
csatlakozásra készíti fel a várost. 

Nagy Sándor: Valószínű, hogy indulok ősszel a helyhatósági vá-
l a s z t á s o n . Fotó: Karnok Csaba 

Úgy tűnik, hogy bevált a terv, biz-
tonságosabb lett Kistelek központ-
ja. Hatalmas előrelépésnek tar-
tom, hogy az általam kezdemé-
nyezett oktatási reform ügyében 
is döntést hozhattunk. Kompro-
misszumokkal és megegyezések-
kel, mégis az eredeti elképzelés 
szerint sikerült közös nevezőre jut-
nunk a tanárokkal, szülőkkel és vá-
rosvezetőkkel. Ennek gyümölcse-
ként egy hatékony, és minden szak-
mai követelménynek megfelelő új 
iskola épülhet fel néhány éven be-
lül. A távlati terveink közt szere-
pel még a fürdőfejlesztés is, amely 
a város termálkincsét kihasználva 
három éven belül a térség egyik 
turisztikai központjává tehetné vá-
rosunkat. 

- Ezek szerint hosszú futa-

midejű tervekben gondolko-
dik, amelyek megvalósításá-
hoz nem elegendő a választá-
sokig hátralévő néhány hó-
nap. Indul a következő választá-
son! 

- A polgármesterségben eltöltött 
három és fél év során kialakítottam 
egy átfogó képet a város fejleszté-
séről, amelynek megvalósítása va-
lóban több mint négy esztendőt 
vesz igénybe. Ezért nagyon való-
színű, hogy indulni fogok ősszel a 
helyhatósági választáson. Koráb-
ban nem tartoztam politikai párt-
hoz, ám a kisteleki évek alatt azo-
nosulni tudtam a Fidesz fiatalos 
lendületével. Ezzel a tenni akarás-
sal szeretném vezetni a várost a kö-
vetkező négy évben is. 

ILLYÉS SZABOLCS 

„Sikeresen rajtolt 
kedvezménytörvény" 
A január elsején hatályba lépett kedvezménytör-
vény alkalmazásáról, és annak szegedi vonatkozá-
sairól beszélt tegnap újságírók előtt két szegedi fi-
deszes honatya, Bartha László és Rákos Tibor. 
Mindketten sikertörvénynek nevezték a szom-
szédos országokban élő magyar nemzeti kisebb-
ség számára bencfíciókat biztosító jogszabályt. 

Bartha László szegedi polgármester szerint a leg-
fontosabb, hogy a törvény alkalmazása kapcsán a 
kormány vállalta: a kiadott igazolványokról és mun-
kavállalásról hetente rendszeres tájékoztatást ad, ami 
eloszlatja az aggályokat, jelesül, hogy a külföldi 
munkaerő elözönli majd az országot és a hazaiak elől 
elveszi a munkát. Az egészségügyi ellátással kapcso-
latban az alaphelyzet a következő: azok a külföldi-
ek, akik Magyarországra jönnek munkát vállalni, 
többszörös egészségügyi szűrővizsgálaton esnek át, 

így nagyon kevés a lehetősége annak, hogy itt bár-
milyen egészségügyi szolgáltatást vegyenek igény-
be. 

Rákos Tibor elmondta, hogy a hazai munkaerő-
piacot gondosan és aprólékosan szabályozzák, tehát 
nem áll fenn olyan veszély, miszerint a határon tú-
li magyarok tömege árasztja el az országot. A fog-
lalkoztatási törvényben előírtak egyébként is ga-
ranciát jelentenek arra, hogy a honi munkaerőpiac 
még véletlenül se kerüljön veszélybe. 

A megyében 2000-ben 1775, Szegeden pedig 854, 
2001-ben pedig 1398, a megyeszékhelyen pedig 
873 külföldi munkavállalási engedélyt adtak ki. 
Csongrád megye területén tavaly 23 határozat szü-
letett külföldi munkavállalók szabálytalan foglalkoz-
tatásával kapcsolatban, s e határozatok alapján 45 
munkavállalót tiltottak el a munkavégzéstől. 

K.F. 

HÍREK 

P O L G Á R M E S T E R I K A V E H A Z 
Forum Szegediense Szeged 2002 
címmel a város első számú embe-
re, Bartha László polgármester lesz 
a városháza dísztermében hétfőn 
este 6 órakor keződő Közéleti Kávé-
ház vendége. A beszélgetőtárs Ha-
ser László újságíró, a házigazda Ró-
zsa Péter kommunikációs szakértő 
lesz. 

TÁJÉKOZTATÓ 
Képzési irányait bemutató tájékoz-
tatót tart a szegedi Széchenyi István 
gimnázium és szakközépiskola az 
intézmény iránt érdeklődő tanulók 
és szüleik számára január 7-én, 
hétfőn délután 3 órától az iskola 
Felső Tisza-part 25. szám alatti 
épületében. Az érdeklődők infor-
mációt kaphatnak az intézmény 
2002/2003-as tanévre tervezett 
szakirányairól. 


