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Vezetőváltások a Szeged Televíziónál 

Arató az ORFK-ba tart 
Megkezdődtek a III. Richárd próbái a Dóm téren 

Lehet, hogy lesz sétáló jegy 

Takács Kati, Valló Péter, Kulka János és Szalma Tamás az első Dóm téri próbán. Fotó: FiollósiZsolt 

Folytatás az 1. oldalról 

Pigniczky Zoltán kérdésünkre el-
mondta: mivel a Magyar Televí-
zió dolgozója, csak elnöki enge-
déllyel vállalhatta volna egy sze-
mélyben a stúdióvezetői posztot, 
amire eredetileg őt kérték fel. így 
egyelőre visszautasította a felké-
rést, a jövőben csupán szakmai 
tanácsadóként segíti a stúdióve-
zető, Kiss László munkáját, akit 
a tulajdonosi testület várhatóan 
ma nevez ki. Pigniczky Zoltán 
ugyanakkor megerősítette: a Sze-
ged Televízió súlyos anyagi gon-
dokkal küzd. 

Mezey Róbert jegyző tegnap 
délután nem tudott a televízió-
ban lezajlott személycserékről. 
Azt Molnár Csaba sajtóreferens-
től sem sikerült megtudnunk, 
hogy az önkormányzatnál ki tud-
na tájékoztatni bennünket a Sze-

A közelmúltban alapított „Gé-
zengúzok Gyermeksport és Sza-
badidő Közhasznú Alapítvány" 
az általános iskolában tevékeny-
kedő testnevelőket jutalmazta. 
Az ünnepélyes díjátadónak a Ro-
yal Hotel adott otthont, melyen 
az alapító, Újhelyi István parla-
menti képviselő elmondta a 
megjelenteknek az alapítvány 
terveit, célkitűzéseit. Ezt követő-
en Szalai István, a kuratórium el-
nöke emelkedett szólásra, ismer-
tette a jutalmazottak névsorát és 
az, hogy miért érdemelték ki az 
elismerést. Kondász Gyula (Jer-

Hónapok óta nem használhatja 
kapubejáróját a Dorozsmán, a 
Mester utcában lakó Virág há-
zaspár, a csatornaépítők ugyan-
is nem fedték le a házuk előtt 
húzódó árkot. 

Mély árok szeli ketté Dorozsmán 
a Mester utca 37. számú ház ka-
pubejáróját, az áprilisban kiala-
kított, nyílt esővíz-elvezető csa-
tornát ugyanis nem fedte le a ki-
vitelező. A ház nyugdíjas tulaj-
donosai, a Virág házaspár már 
belefáradt az illetékesek két hó-
napja tartó ígérgetéseibe. A há-
zaspár attól tart, hogy ha rövid 
időn belül nem szűnik meg az 
akadály, az eddigi évek gyakorla-
tával ellentétben az idén nem 
tudják beszerezni a tüzelőt. 

- Már áprilisban megrendel-
tem a tűzifát, akkor a munkála-
tok miatt lehetetlen volt behor-
dani, így le kellett mondanom. 
Ám az akadályt azóta sem szün-
tették meg, a tüzelő ára pedig 
egyre drágább lesz, végül majd 
meg sem tudjuk venni, vagy ha 
mégis, akkor körbe kellene cipel-
nünk - mutatott Virág Mátyásné 
a csaknem tizenöt méternyire lé-

ged Televízió Kht. ügyeiről. A 
Szegedi Városi Televízió Kht. fe-
lerészben az önkormányzat, fele-
részben pedig a Szegedi Élet heti-
lapot kiadó Partiscum 2000 Szol-
gáltató Kft. tulajdona. Az utóbbi 
cégben 49 százalékkal tulajdo-
nosként jelen van a város, több-
ségi, 51 százalékos tulajdonosa 
pedig a Profond 1899 Részvény-
társaság. 

Úgy tudjuk, a tegnapi szerkesz-
tőségi értekezleten elhangzott: a 
tulajdonosok nem kívánnak több 
pénzt pumpálni a veszteséges 
Szeged Televízió. Kht.-ba. Infor-
mációink szerint vizsgálat is in-
dul, ami tisztázhatja, hogyan hal-
mozódhatott fel a több tízmilliós 
hiány a televízióban, amelynek 
működését egyébként az önkor-
mányzat évi hatvanmillió forint-
tal támogatja. 

K.B. 

ney János ált. isk.), Várkonyi Bé-
la (Madách Imre ált. isk.), Mandl 
Aliz (Odessza II. ált. isk.), Dózsa 
Erzsébet (Németh Imre ált. isk.), 
Szabó Józsefné (Juhász Gyula 
gyakorló) és Györgyev Vojiszláv 
(Deszki ált. isk.) emlékplakettet 
és 20 ezer forintos vásárlási utal-
ványt vehetett át a bensőséges 
hangulatú ünnepségen. 

- Olyan területen dolgozók 
munkáját szerettük volna lehe-
tőségeinkhez képest elismerni -
mondta Szalai István - , akik ál-
talában nincsenek reflektorfény-
ben. 

vő kapubeállóra. - Előttünk so-
sem volt esővíz-elvezető, ugyanis 
a mi házunk az utca legmaga-
sabb pontján áll, így tőlünk jobb-
ra és balra folyt le a víz - vette át 
a szót Virág Mátyás. - Áprilisban 

Valló Péter irányításával meg-
kezdődtek a Dóm téren a július 
5-i szezonnyitó produkció, a 
III. Richárd próbái. Újdonság, 
hogy idén nyáron azokra az elő-
adásokra, amelyekre minden 
belépő elkelt, valószínűleg sé-
tálójegyet lehet majd váltani. 

A Szegedi Szabadtéri Játékok idei 
kínálatából két produkcióra is el-
fogyott már az összes jegy. Elő-
ször az augusztus 17-i operettgá-
la belépőit kapkodták el. Az ope-
rett örökzöld műfaj, ha jól csi-
nálják, imádja a közönség. A kő-
színházi Csárdáskirálynőt is ren-
dező Halasi Imre olyan gálát állí-
tott össze, amelyen a műfaj leg-
jobbjai lépnek fel, többek között 
Oszvald Marika, Csere László, 
Berkes János, Kalocsai Zsuzsa és 
Teremi Trixi, a karmesteri pálcát 
pedig az operettszakértővé avan-
zsált Molnár László veszi kézbe. 

A másik sikerdarab Fenyő Mik-
lós musicalje, a Made in Hungá-
ria, amely teli van népszerű rock-
számokkal. Akik későn kapcsol-
tak, és már nem jutottak belépő-
jegyhez, azok számára némi vi-
gaszt jelenthet: a szabadtéri ve-
zetői tárgyalásokat folytatnak ar-
ról, hogy a nézőtér hátsó falára 
felszereltetnének egy hatalmas 
képernyőt, amelyen nyomon kö-
vethetők lennének az előadások. 
Természetesen csak a telt házas 
produkciókra biztosítanák ezt a 
lehetőséget. Bárányi Irén, a szín-
ház gazdasági igazgatója el-
mondta: úgynevezett sétálóje-
gyeket árulnak majd ezeken a 
napokon, amelyek nem lehetnek 
drágábbak a legolcsóbb helyre 
szóló jegyeknél. 

Konkrét árat egyelőre azért 
nem tudnak mondani, mert nem 
fejeződtek be a technikát biztosí-
tó céggel a tárgyalások. Előre lát-
hatólag plusz egy-két ezer ember 
tudná így állva végignézni az elő-

ásták ki a csatornát a kapubeál-
lónál, azóta nem állították hely-
re. Két hónapja járunk az önkor-
mányzathoz és a vízműhöz, 
többször megígérték, hogy befe-
jezik a munkát, ám semmi sem 

adásokat. Jó esély van rá, hogy a 
már említett két produkción kí-
vül a 100 Tagú Cigányzenekar és 
a Boban Markovié Orkestar, va-
lamint Ennio Morricone kon-
certje is telt házas lesz, így ezekre 
is lehet majd sétálójegyet válta-
ni. 

Megkezdődött a szabadtéri 
médiakampánya is, a napokban 
már lehetett olvasni a legna-
gyobb országos napilapban a III. 
Richárd szereposztását, a legnép-
szerűbb kereskedelmi tévécsa-
torna pedig rövid reklámfilmet 
vetített. A barterszerződésekkel 
együtt idén közel 30 millió forin-
tot költenek a produkciók nép-
szerűsítésére. A szegedi Pick 
mellett új főtámogatója a sza-
badtérinek az ásványvizéről is-
mert Theodora, amely az állam 
után a legnagyobb pénzügyi tá-

történt. Sok nehézséget okoz az 
árok, idősek, betegek vagyunk, 
még a szemeteszsákot is a szom-
széd bejárójához kell cipelnünk. 

A csatorna kivitelezője, a Sze-
gedi Vízmű Rt. diszpécserszolgá-
latán tegnap azt mondták, hogy a 
Mester utcai munkával megbí-
zott MVK Kft. szerint a 37. szá-
mú ház előtti kapubejáró helyre-
állítása elkészült. Az MVK mun-
katársai azonban nem tudtak er-
ről. 

Kérdésünkre elmondták: még 
mindig a vízmű megbízólevelére 
várnak, ami ha megérkezik, na-
pokon belül megkezdődhet a 
munka. A vízmű diszpécsere ar-
ra a felvetésünkre, hogy a hely-
színen meggyőződtünk arról, 
nem fejeződött be a csatorna le-
fedése, azt válaszolta: ezt ellen-
őrzik, és ha szükséges, újra meg-
bízza a kivitelezőt a munkával. 

- Az MVK Kft. csupán áraján-
latot adott a vízműnek, és nem 
azt jeleztük, hogy elkészültünk a 
munkával. A fővállalkozó még 
nem válaszolt az ajánlatunkra -
nyilatkozta lapunknak Szabó Ti-
bor, az MVK Kft. ügyvezetője. 

I. SZ. 

mogatást biztosítja. Mint Bárá-
nyi Iréntől megtudtuk, az idei ti-
zenegy produkcióra összesen 
280 millió forintos produkciós 
költséget terveztek. A legtöbbe, 
44 millió forintba a Carmen ke-
rül, 40 milliót szántak a III. Ri-
chárdra, míg a Dóm Dixie Gálát 
5,5 millióból megússzák. Ezen 
felül mintegy 80-100 millió fo-
rintos általános költséggel szá-
molnak, amelyben a világítás, a 
hangosítás, a színpad és a néző-
tér felépítése és lebontása, vala-
mint az üzemanyagköltség is 
benne van. A kajak-kenu Eb gá-
lájával együtt idén 18 előadást 
tartanak, így optimális esetben 
közel 65 ezer fizető nézője lehet a 
szabadtérinek. 

„York napsütése rosszkedvünk 
telét tündöklő nyárrá változtatta 
át" - kezdte az első Dóm téri pró-

HÍREK 
AZ AGYRÓL A KÁVÉHÁZBAN 
Mit lehet látni az agyban? cím-
mel rendeznek beszélgetést ma, 
szerdán 18 órakor a Juhász Gyu-
la Művelődési Központ díszter-
mében a Közéleti Kávéház prog-
ramsorozatának részeként Bodo-
si Mihály egyetemi tanárral, az 
SZTE Idegsebészeti Klinikájá-
nak vezetőjével. Közreműködik: 
Beslin Anita, a házigazda: Pleskó 
András. 

IZLANDRÓL 
A SOMOGYI-KÖNYVTÁRBAN 
S. László Katalin Izlandról szóló 
útikönyvét mutatják be diavetí-
téssel egybekötve csütörtökön 17 
órától a szegedi Somogyi-könyv-
tárban. 

NEVELŐK TALÁLKOZÓJA 
RÖSZKÉN 
Tizedik alkalommal rendezik 
meg június 20-a és 23-a között 
az óvodai nevelők országos talál-
kozóját. A négynapos rendez-
vénynek Röszke és Szeged közö-
sen ad otthont. Csütörtökön este 
bemutatkoznak a résztvevők, 
majd rövid műsorral köszöntik 
egymást. Péntek reggel 8.30-kor 
Géczi József Alajos országgyűlési 
képviselő megnyitja a találkozót, 
ezután Zilahi Katalin tart elő-
adást a gyermeki személyiség fej-
lődéséről. Délután a röszkei Száz 
Holdas Pagony óvodát nézik meg 
a résztvevők, ezt követően kiállí-

bát III. Richárd nevezetes nyitó 
monológjának első sorával a 
címszerepet alakító Kulka János, 
aki a rendezői koncepció szerint 
két mankóval lépett színpadra. 
Egyelőre csak a véres királydrá-
ma első néhány jelenetét próbál-
ta Valló Péter irányításával az Er-
zsébet királynét alakító Takács 
Kati, a Lady Annaként bemutat-
kozó Ónodi Eszter, a Clarencc 
szerepét játszó Szalma Tamás és 
a Lord Hastingst életre keltő 
Székhelyi József. 

A következő napokban azon-
ban érkeznek a nemzeti színész-
válogatottnak is beillő szereplő-
gárda további sztárjai is: Törő-
csik Mari (York hercegné), Almá-
si Eva (Margit), Báhnt András 
(IV Edwárd) és Szervét Tibor 
(Buckingham). 

HOLLÓSI ZSOLT 

tás és vásár nyílik különféle játé-
kokból, ovis eszközökből. Este 7 
órától egy régi hagyományt, a 
csutrit elevenítik fel a röszkeiek. 
Szombaton szakmai előadásokat 
hallgathatnak meg a jelenlévők, 
vasárnap pedig a nevelők köz-
gyűlésén többek között szóba ke-
rülnek az egyesületi ügyek, tan-
folyamok és ötletek. 

SVÁJCBAN ÉNEKELNEK 
Svájci turnéra indul ma a szegedi 
Lassus Énekegyüttes. Az együt-
tes, amely a közelmúltban ünne-
pelte fennállásának 5. évforduló-
ját, Aesch és Kaiseraugst városok 
kórusainak meghívására utazik 
az Alpok menti országba. Az em-
lített helységeken kívül fellép Ba-
selben, Herrlibergben, Zürich-
ben és Kusbachban is. 

RÉGI TÉRKÉPEK, 
METSZETEK 
A Somogyi-könyvtár fiókhálóza-
ti osztálya és a rókusi fiókkönyv-
tár szervezésében június 19-én, 
délután fél 5-kor Térképek, met-
szetek a régi Magyarországról 
címmel tárlat nyílik a Somo-
gyi-könyvtár kincseiből elneve-
zésű kiállítássorozat keretében. 
A rókusi fiókkönyvtárban (Sze-
ged, Vértói út 5.) tartandó ren-
dezvényen rendhagyó tárlatveze-
tést tart Szőkefalvi-Nagy Erzsé-
bet, a Somogyi Károly Emlék-
könyvtár vezetője. 

A Partvonal sikere 
A Szegedi Alliance Frangaise és az SZTE Ságvári Endre Általános Is-
kola közös gyermekszínjátszó csoportja képviselte Magyarországot az 
újvidéki Le Frangais en fete fesztiválon. A nemzetközi francia nyelvű 
találkozón tizenegy, 8-14 év közötti gyermekekből álló jugoszláv és 
román csapat mutatkozott be. 

A négy szegedi résztvevő, Rieger Aliz, Rieger Alfréd, Siket Gréta és 
Kónya Júha (felkészítő tanárok: Limpek László és ]ancsó Judit) nagy 
sikert aratott a Partvonal című színdarabbal. A szegedi gyermekszín-
játszókat meghívták egy belgrádi fesztiválra. 

Szegedi kézműves-konferencia 

Ha jön a csatlakozás 
Június 26-27-én Szegeden, a Forrás Szállóban országos kézmű-
ves-konferenciát rendeznek az EU-csatlakozásra való felkészü-
léssel kapcsolatban. 

Orcsik Sándor, a szervező és házigazda Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara (CSMKIK) alelnöke elmondta: a kis- és középvál-
lalkozások uniós felkészítő konferenciájára várják az érdeklődőket, 
amivel párhuzamosan megrendezik a hazai EU-kiadványok kiállítá-
sát is. 

Az alelnök szerint a csatlakozáskor a legvédtelenebb helyzetben a 
kis- és középvállalkozások lesznek. A cél az, hogy ezen a konferenci-
án olyan információkat, gyakorlati tanácsokat kapjanak, amelyek 
„felébresztik" őket. Az előadók zöme osztrák nemzetiségű, s ennek 
az az oka, hogy Ausztria uniós csatlakozásakor a kis- és középvállal-
kozások 60 százaléka elvérzett (megszűnt, átalakult, vagy más vállal-
kozással egyesült). Tapasztalatok tehát bőven állnak az előadók ren-
delkezésére. A veszélyekről és a lehetőségekről egyaránt tájékoztató 
szakértők között ott lesz Claus Schlosser, a Német Kézműves Kama-
ra ügyvivője és Christian Mandl, az osztrák kamara európai koordiná-
ciós osztályvezetője is. 

Tanári jutalmak 
Kligl Kálmány-szobra 
Kiig} Sándor szobrászművész készíti el 5 millió forintért Kálmány La-
jos szegedi néprajzkutató mellszobrát - döntött a szegedi közgyűlés 
legutóbbi ülésén. A szobrot július 20-án ünnepélyesen keretek között 
avatják fel a Dóm téri nemzeti emlékcsarnokban. A panteon alkotá-
saihoz igazodva a kilencven centiméteres bronzszobrot fehér már-
vány alapra állítják. 

A szegedi szobrász a folklorista káplánt fején korhű kalapban, hát-
térben búzakévével kívánja megmintázni. A legnagyobb magyar folk-
lorista, Káimány Lajos emlékének méltó megörökítését egyébként 
először Móra Ferenc, majd 1944-ben a szegedi Dugonics Társaság 
kezdeményezte. Péter László nyugalmazott egyetemi tanár 1988 óta 
szorgalmazza a szobor felállítását. 

A beruházó és a kivitelező félreértése miatt tátong a csatorna 

Arokmélységűek a gondok Dorozsmán 

Az idős, betegeskedő Virág házaspárnak a lakhatását is nehezíti a 
kapubejárót kettészelő árok. Fotó. Miskolczi Róbert 


