
Tápéról indul az erős ember, s a Rekordok könyvéig halad 

Kocsig húzza kocsiját 
Különös viszonyról szól Csáth Géza groteszk színműve 

A szerelmi háromszög 
problematikája 

pos rendező irányításával. Csáth 
darabját javasolta, amit nem is-
mertem. Amikor elolvastam, rög-
tön tudtam, Pertics Jenő szerepe 
egy igazi színészi jutalomjáték 
aminek nem lehet ellenállni. Á 
darab első felvonása egy kisgyer-
mek betegségéről és haláláról szól 
ami mindig megrendítő. Számom-
ra különösen, hiszen nekem is van 
egy pici lányom. Csáth instrukci-
ói szerint Perticsnek sokat kell sír-
nia. Ez nálam nem úgy működik, 
hogy megnyomok egy gombot és ! 
zokogni kezdek. Úgy éreztem, ha 
rögtön, már a rendelkező próbán 
nem tudom felszakítani a könny-
zacskóimat, akkor később sem 
megy majd. Ezért nagy levegőt vet-
tem, és végigzokogtam a próbát. 
Valló Péter döbbenten nézett, de 
megnyugtattam. A legnagyobb ki-
hívás mégis az volt, hogy van az 
előadásban egy harmincperces mo-
nológom. Valójában nem is mono-
lóg, hiszen nem egyedül vagyok a 
színpadon, a többiekhez beszélek 
Brillírozni kell, virtuóz játékot ki-
ván, hogy ne legyen unalmas, I 
ugyanakkor egyben maradjon a je-
lenet. 

Az előadás érdekessége, hogy a 
színészházaspár a színpadon is fér-
jet és feleséget játszik. - Igazgatói j 
teendőimet a próbák mellett is el 
kell látnom, így Gabival az utób-
bi napokban a színpadon ldvül alig 
találkozunk. Amikor kiválasztot-
tuk a darabot, kértem, jól gondol-
ja meg, hogy elvállalja-e Perticsnét. 
Végül azt válaszolta, annyira jó a 
szerep, hogy nem tud neki ellen-
állni. Csáth darabjában kemény, de 
igaz gondolatok vannak a házas-
ságról, amelyek kicsit mind- j 
kettőnket megviseltek. Azonban 
régi motorosnak számítunk, már 
tizenkét éve vagyunk házasok, sok 
szerepet játszottunk már együtt, ez 
sem okozott problémát közöttünk 

H.ZS, 

Leleplezték Szentesen 
a főiskolás csalót 
CD-lemezeket és videokazettákat 
kínált alacsony áron az interne-
ten feladott három hirdetésében 
egy budapesti főiskolás. ígérte: pos-
tai utánvéttel küldi a megren-
delőknek a csomagot. Az ér-
deklődők meg is kapták a külde-
ményt, amelyben a megrendelt 
áru helyett csupán régi, értékte-
len könyvek voltak. A csomagon 
egy nem létező szegedi utca nem 
létező lakója szerepelt feladóként. 

A Szentesi Rendőrkapitányságra 
érkezett állampolgári feljelentés 
alapján kezdett el az ügyben nyo-
mozni Radványi István rendőr 
főtörzsőrmester, aki természete-
sen előbb a hirdetésben megadott 
telefonszámon próbálkozott. Az 
előfizető nevét nem tudhatta meg, 
hiszen a szám Dominó-kártyás te-
lefonhoz tartozott. A nyomozó ez-
után a postai utánvétre megadott 
bankszámlaszám alapján bukkant 
a számla tulajdonosára, még 
időben. Mert a fiatalember szándé-

ka eredetileg az volt, hogy mind-
össze néhány napig tartja a nyitott 
hirdetési rovatban a felhívását, s 
miután összejön kellő mennyiségű 
pénz, leveszi a hirdetést, megszün-
teti a bankszámlát. A csomagra 
feladóként egy nem létező szegedi 
utcán lakó nem létező személy ne-
vét tüntette fel, s amikor a szente-
si sértett a nyílt hirdetési rovat-
ban felhívta a leendő megrendelők 
figyelmét a vásárlási lehetőség ké-
tes voltára, a fiatal főiskolás is írt 
egy üzenetet, amelyben „megün-
nepelte" magát. Az öröme nem 
tarthatott sokáig, hiszen minden 
valószínűség szerint - mivel a sér-

. tetteket ért kár az esetek nagy ré-
szében meghaladja a tízezer forin-
tot - csalásról van szó. A főiskolás 
jelenleg is jár órákra, miután a 
szentesi kapitányságon egy éjjel 
beismerő vallomást tett. A pórul 
járt megrendelők várhatóan vissza-
kapják a pénzüket. 

B.G 

Ma este Kardos Pálra 
emlékeznek 
Kardos Pál Liszt-díjas szegedi kar-
nagy születésének 75. évfordulója 
tiszteletére a szegedi önkormány-
zat és a kiváló zenepedagógus ne-
vét viselő alapítvány kezdeménye-
zésére emléktáblát lepleznek le ma 
16 órakor a Szegedi Tanárképző 
Főiskola egykori épületénél (Sze-
ged, Szent Ferenc u. 25.). Lapis 
András szobrászművész alkotását 
Szőnyi Erzsébet zeneszerző, a Kar-

dos Pál Alapítvány kuratóriumának 
elnöke avatja fel. Este 19 órától em-
lékhangversenyt rendeznek a Ti-
sza Szállóban, amelyen fellép Gre-
gor József, a SZTE JGYTFK Kardos 
Pál Női Kara Ordasi Péter, a Karo-
lina Általános Iskola Czakóné For-
gách 'Gabriella, a Béke utcai Álta-
lános Iskola Korsósné Balogh Ka-
talin, valamint a Szegedi Bartók 
Kórus Rozgonyi Éva vezényletével. 

Tisztújítást tartottak a közgazdászok 

Tráser Ferenc lett 
az új elnök 
Tisztújító közgyűlést tartott tegnap, Szegeden, a Pick Szabadidő Köz-
pontban a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Csongrád megyei szer-
vezete. Három év munkájának értékelése után az eddigi elnök, Égető 
Emese, valamint a korábbi elnökség tagjai lemondtak tisztségükről. 
A közgazdászok egyhangú szavazással Tráser Ferencet (aki eddig az 
alelnöki tisztet töltötte be), a Szegedi Tudományegyetem gazdasági és 
műszaki főigazgatóját választották meg elnökké. Az új alelnök Len-
gyel Imre, az elnökség tagjai: Bartos András, Báthori János, Gyányi At-
tila, Horváth Gyula, Kiss Piroska, Klonkai László, Papp István, 
Schneider Klára, Sebőkné Paragi Ilona, Szeri István, Vereczkei And-
rea és Zsolnai Aliz. 

A közgyűlésen Sárközy Tamás tanszékvezető egyetemi tanár a gaz-
dasági alkotmányosság kérdéseiről tartott előadást. 

Életem... álmaim 

A Bartók Béla Művelődési Központ B Galériájában Horváth Dezső új-
ságíró és Pataki Ferenc festőművész nyitotta meg tegnap kollégánk, 
Schmidt Andrea Életem... álmaim című tárlatát. Lapunk fotóriporte-
re 1995 óta állít ki rendszeresen, Szegeden kívül bemutatkozott már 
Frankfurtban, Budapesten és Nizzában is. Képei számos díjat nyertek 
már különböző rangos fotópályázatokon. Fotó: Gyenes Kálmán 

Házaspár a színpadon: Szabó Gabi (Perticsné) és Korognai Károly 
(Pertics fenő). Fotó: Miskolczi Róbert 

HÍREK 
KISGAZDAFORUM GIDAIVAL 
Gidai Erzsébet egyetemi tanár, a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Közgazdaságtudományi karának 
dékánja, országgyűlési képviselő 
tart előadást a Független Kisgaz-
dapárt által szervezett fórumon. A 
rendezvény március 24-én, va-
sárnap este 18 órakor kezdődik az 
FKGP szegedi székházában, a Tt-
leki utca 3. szám alatt. 

MATOLCSY 
MÓRAHALMON 
A mórahalmi Mórakert Szövet-
kezet agrárlogisztikai központját 
adja át március 23-án, szombaton 
Matolcsy György gazdasági mi-
niszter. A tárca vezetője részt vesz 
a szövetkezet zárszámadó közgyű-
lésén, s megtekinti a Gazdasági 
Minisztérium támogatásával 
épülő mezőgazdasági inkubátor-
centrumot is. 

ELŐADÁSOK AZ IH-BAN 
Micsoda az ember? Mitől ember 

az ember? - ezekre a kérdésekre 
keresi a választ Veres Sándor pszi-
chiáter professzor előadásában 
pénteken 19 órától a szegedi Ifjú-
sági Házban. Utána Biblia világa: 
Történeti áttekintés címmel Al-
mási Tibor teológia-professzor tart 
előadást. 

KIÁLLÍTÁSOK 
A FIÓKKÖNYVTÁRAKBAN 
A Somogyi-könyvtár fiókkönyvta-
raiban a következő könyvtörté-
neti kiállítások tekinthetők meg 
március 27-éig: Szeged első nyom-
dája a Csillag téri fiókkönyvtár-
ban, A magyar könyvnyomtatás 
kezdetei a dorozsmai fiókkönyv-
tárban, a Régi magyar várak az 
északvárosi fiókkönyvtárban, Tér-
képek, metszetek a régi Magyar-
országból a Kálvária téri fiók-
könyvtárban, Művészi illusztráci-
ók a 18-19. századból a rókusi 
fiókkönyvtárban, illetve Régi 
gyar könyvek a tápéi fiókkönyvtár-
ban. 

Valló Péter rendezésében ma este 
mutatják be a Kamara-Tantusz-
ban Csáth Géza ritkán, de mindig 
nagy sikerrel játszott színművét, A 
fanikát. A darab főszereplőjét, a 
férjet így jellemzi a szerző: „Pertics 
Jenő ötvenéves, alacsony, elhízás-
ra hajlamos. Jó és udvarias ember, 
könnyen elérzékenyülő. Túl gyen-
géd apa és férj. Dolgozik reggeltől 
estig, hogy ellássa a gyerekeit. Sze-
reti a hivatalát, és bizonyos állati 
örömmel végzi a szokásos mun-
kát." A parádés szerepet Korognai 
Károly alakítja, egykori vígszínhá-
zi kollégái, Szabó Gabi és Kaszás 
Attila játsszák a másik két fősze-
repet. 

- A szerelmi háromszög örök 
emberi problematika, kínos dolog 
mindhárom érintett számára -
mondja a színészi feladatot válla-
ló direktor. - A polgári társada-
lomban hihetetlenül feszes korlá-
tok között zajlik az élet. Ugyan 
minden titokban történik, valójá 
ban mindenki tudja az igazságot. 
A rendezőnk, Valló Péter - aki egy 
igazi, régi, szegedi polgári család-
ból származik - nagyon ért ahhoz, 
hogy megmutassa az 1911 -ben 
íródott Csáth-színmű finomsága-
it, veretességét, patináját, ezért él-
vezetes volt vele a próbaidőszak. 

Korognai Károly úgy véli, igazga-
tói teendői mellett nem játszik so-
kat, tavaly a Portugál főszerepét 
alakította, nemrégiben pedig Al-
földi Róbert Szentivánéji álom-pro-
dukciójában a megbetegedett Ko-
csis Györgytől vett© át Sipák Ferenc 
szerepét. Valló Péterrel korábban 
már többször dolgozott együtt Sop-
ronban és a Vígszínházban. 

- Péterrel mindig jó kapcsolat 
volt közöttünk, szeretem a ren-
dezői munkamódszerét. Amikor 
tavaly nyáron A kékszakállú her-
ceg várát készítette elő a szabadté-
rin, azt mondta: rám férne, hogy 
eljátsszak egy jó szerepet egy ala-

Aranyi László napi rendszeres edzéssel készül a Rekordok könyvébe kívánkozó kirándulásra. 

„Nem fogja megcsinálni! „Biztos sikerül ne-
ki!" Ő, kérem, egy rendkívül elszánt, akara-
terős ember!" Ezekkel a szavakkal ajánlották 
a figyelmembe Aranyi Lászlót a kollégái az Ati-
vizig tápéi telephelyén. Az 55 éves portás egy 
304 kilogramm súlyú féderes parasztkocsi el-
húzására vállalkozott. Aranyi László a szeke-
ret a Komárom-Esztergom megyei Kocs falu-
jába vontatja. 

- Sok esztendős hagyomány immár, hogy 
Kocson - ahol ugyebár egykor feltalálták a 
kocsit - évente kocsihúzó fesztivált rendeznek. 
Idén június 15-én és 16-án ad otthont a fesz-
tiválnak ez a Tata és Mór közötti település, s 
arra gondoltam, a szegediek hírét-nevét egy iga-
zi, világraszóló nagy bravúrral öregbítem -
beszélt a Rekordok könyvébe kívánkozó vál-
lalkozásáról Aranyi László, aki elmondta: jú-
nius 5-én indul majd el Tápéról, s 10 nap alatt 
265 kilométeres távon át kell vonszolnia a sze-
keret, ami egyébként esténként szállása is 

lesz. Találkozhatnak majd Aranyi Lászlóval a 
zsombóiak éppen úgy, mint akik mondjuk 
Soltvadkerten, Kiskőrösön, Dunaföldváron, 
Seregélyesen, Székesfehérváron, Móron vagy 
Dadon élnek. 

- Bírni fogom, miért ne bírnám? - nyugtat-
gatott Aranyi László, amikor szóba került, 
hogy a Dunántúlon bizony dimbes-dombos te-
repen is vonszolnia kell a négykerekűt. - Híd-
ja, én egész életemben sportoltam. Valaha 
távgyaloglóként értem el sikereket, s azóta is 
a mozgás, a fizikai erőpróba a legkedvesebb 
időtöltésem. Már megkezdtem a rendszeres 
edzéseket a kocsi kirándulásra - a tápéi Ati-
vizig-teleptől, ahol dolgozom, egészen az algyői 
körforgalomig és vissza húzom a kocsit. Ezt 
a 16 kilométeres távot egyébként már megtet-
tem 2 óra 45 perc alatt, ezért úgy vélem, jog-
gal reménykedhetem abban, hogy júniusban 
sem fogok kudarcot vallani. 

Aranyi vállalkozását többen is támogatják. 

Fotó: Gyenes Kálmán 

így például a nem hétköznapi vállalkozás 
főszponzora a tápéi részönkormányzat -
mondta el Kószó Zoltán képviselő. Az útra Rét-
falvi Róbert triatlonista fogja elkísérni kerék-
páron Aranyi Lászlót. 

A „Nomád 2002" elnevezést viselő produk-
ció szervezésével járó teendők nagy részét pe-
dig Polonkai Sándor tápéi vállalkozó végzi, 
aki mindig is nagyon vonzódott a különleges 
teljesítményeket produkáló, erőt próbáló spor-
tokhoz. 

S hogy miért vállalkozik egyáltalán egy 55 
éves portás a kocsihúzásra? 

- Nemcsak magamnak akarom bebizonyí-
tani, hogy még mindig remek kondícióban 
vagyok, hanem a fiataloknak is szeretnék pél-
dát mutatni. A sportnak élj, ne a drognak! -
így hangzik az én jelszavam. Nagyon remélem, 
hogy sokan meghallgatják majd ezt az üzene-
tet - fogalmazott Aranyi László. 

BÁTYI ZOLTÁN 


