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Színészlegendák és királyok, hercegek, grófok a Dóm téren 

Készülőben a varázslat 
A szegedi Dóm téren már hetek 
óta próbálják a Szegedi Szabad-
téri Játékok nyitódarabját, 
Shakespeare III. Richárdját. A 
próbák nem nyilvánosak, így 
csak meglesni lehet, hogyan ké-
szül a varázslat. 

- Itt meg mi lesz, mit csinálnak? 
- kérdezte egy biciklis ifjú a kerí-
tés mellett álló biztonsági őrtől, 
aki rettenetes szigorral tartóztat-
ta fel a Dóm téri nézőtérre be-
osonni szándékozókat. - A III. 
Richárdot próbálják a szabadtéri-
re - hangzott a válasz. 

Ezért kukucskálnak hát annyi-
an a kapuban. 

A fiúnál lényegesen jobban tá-
jékozott volt két lány, akik hiába 
próbálták mobiltelefonon elérni 
bent próbáló ismerősüket, s 
hasztalan bizonygatták Evita-da-
lokat zengve, hogy ők bizony ta-
valy a szabadtérin dolgoztak: 
nem bírták megenyhíteni a ka-
puőr szívét. 

Persze volt, aki csak erre sétált, 
s mivel látta, a téren „valami" 
történik, kicsit megállt, és a szín-
pad felé kémlelt. Az ott, nézd, a 
Kulka\ Óh, a Székhelyi az Almá-
si Évával meg a..., a Takács Kati-
val beszélget! Az a kis torzonborz 
lehet ott a Vallói 

A délelőtti kábelgyárbeli ren-
delkezőpróbák után ezen az es-
tén még jelmez nélküli emléke-
zőpróbát tartottak. III. Richárd 
pólóban, Buckingham herceg 
szandálban állt a színpadon, 
ahová betódultak a statiszták, az 
az a nép. Akkor dőlt el, hogy hol 
álljanak, merre nézzenek, mikor 
zúgjanak, mikor éljenezzenek. 
Július 5-én este már mindannyi-
an meggyőznek bennünket arról, 
hogy teljes szívükből lelkesednek 
a mankóival bicegő Kulka Jáno-
sért. Vagyis III. Richárdért. Kide-

A III. Richárd próbái nem nyilvánosak - leselkedni persze lehet... Fotó: Gyenes Kálmán 

rült, milyen nehéz életet lehelni 
a tömegbe. 

A nyitóelőadásból sem hiá-
nyoznak majd a látványos ele-
mek: kisbusz, lovak, kaszkadő-
rök, két kabrió és két másik autó 
segíti a katarzishoz vezető úton a 
nézőket. Ha csak le nem merül a 
mikroport eleme, mint ezen az 
estén Szervét Tiboré és Kulka Já-
nosé. Bár a színészek nem estek 
kétségbe: - Majd elmutogatjuk! 
Mimikus eszközökkel élünk -
vagy előkapjuk a zsebünkbe rej-
tett kézi mikrofont - mondták a 
nézőtéren ülő színésztársak nagy 
derültségére. 

A próba kifejezetten oldott 
hangulatú volt, messze még a fő-
próba, ha nem nyílik a díszlet aj-
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taja, hát be lehet azt rúgni is. -
Folyamatos életveszély az egész 
díszlet - dühöngött Richárd, 
Gloster hercege, miközben egyik 
papja sms-t fogadott. Bucking-
ham herceg nem tud fellépni 
hozzá az emelvényre a biztonsági 
láncok miatt, miközben inog 
alattuk az egész három méter 
magas monstrum. Beszéde vé-
geztével pedig nem tud kilépni a 
hátsó ajtón a főgonosz, mert ad-
digra már elgurították onnét a 
lépcsősort. Ha a rendező nem 
könyörül meg rajta, s nem talál 
ki valamilyen megoldást, akkor a 
második előadáson Richárdnak 
már valóban szüksége lesz man-
kóra. 

A szövegtudás finomítására is 

lesz még lehetőség, a próbákon 
még a színpad széléről segít a sú-
gó, miközben a Kulka János a ku-
tyáját simogatja. így áthidalja azt 
a nehézséget is, amikor Sir Willi-
am Catesbyt Buckingham herceg 
csak a következő szavakkal bírja 
visszatartani: - De várjál! Még 
egy csomó mindent akarok mon-
dani... 

A nézőtéren színészlegendák, a 
színpadon már félig kész kirá-
lyok, hercegek és grófok, a szín-
pad mögött még kissé tanácsta-
lan statiszták, trónusban do-
hányzó kellékesek. így születik a 
varázslat, ami péntek este több 
ezer nézőt elrepíthet Shakes-
peare világába. 

WAGNER ANIKÓ 

Betűrendben ügyelnek 
Mától betűrendben ügyelnek a megye névadó városában, Csongrádon 
a gyógyszertárak. A sokadik bírósági ítéletet követő fellebbezés után az 
ügyeleti rend legújabb változtatását jóváhagyta az ügyben másodfokon 
eljáró bíróság, így - ez év április hónaptól számítva - betűrendi sor-
rendben, havi váltással ügyelnek a patikák. 

Bolyai-ösztöndíjasok: 
köztük húsz szegedi 
Idén húsz fiatal szegedi kutató és egyetemi oktató nyerte el a Ma-
gyar Tüdományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat. 

A Magyar Tudományos Akadémia idén 180 fiatal kutatónak, egyete-
mi és főiskolai oktatónak, köztük 20 szegedi pályázónak ítélte oda a 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat. A bírálóbizottsághoz az ösztöndíj-
kérelem leadásának határidejéig, február 28-áig összesen 294 érvé-
nyes pályázat érkezett, a dolgozatokat 160 szakértő bírálta el. 

A legfeljebb három évig járó, havi bruttó 81 ezer 500 forint összegű 
kutatói ösztöndíjra azok a 45 évesnél fiatalabb magyar szakemberek 
pályázhattak, akik tudományos fokozattal (PhD) rendelkeznek, és 
kutatásaikat magyar intézetben végzik. Nem pályázhattak az akadé-
miai doktori címet (DSc) nyert, vagy más posztdoktori, professzori 
ösztöndíjban részesülők. 

A húsz szegedi kutató közül tízen az orvostudomány különböző te-
rületein végeznek kutatásokat. Rajtuk kívül három kémikus, két bio-
lógus, két irodalmár, egy filozófus, egy jogász és egy politológus kapja 
meg a támogatást, tudtuk meg Körmendi Sándortól, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia munkatársától. 

Sarnyai Csaba Máté, szegedi egyháztörténész is nyert, ám végül le-
mondott a Bolyai-ösztöndíjról. 

- A szabályzat nem engedi, hogy egyszerre két posztdoktori ösztön-
díjban részesüljön a pályázó. Idő közben kiderült, hogy elnyertem az 
Oktatási Minisztérium Békésy György-ösztöndíját. Ez a támogatás 
szintén három évig igényelhető, és azoknak, akik nem rendelkeznek 
egyetemi oktatói státusszal, teljes egyetemi docensi fizetést biztosít -
mondta lapunknak a fiatal történész. 

I. SZ. 

HÍREK 

DAN FUVOSOK SZEGEDEN 
A dániai Odensee városából ér-
kezett tegnap Szegedre a Sehol-
band nevű fúvósegyüttes, és pén-
tekig számtalan hangversenyt ad 
a város különböző pontjain. A vi-
lág számos országában ismert 20 
tagú skandináv együttes tegnap 
este a Móra parkban lépett a kö-
zönség elé, ma délelőtt 10 órakor 
pedig a Kárász utcán ad koncer-
tet. Kedden budapesti kirándulá-
son vesznek részt a zenekar tag-
jai, azt követően pedig az áruhá-
zak előtt, a város nagyobb terein 
lépnek fel és szórakoztatják a 
nagyérdeműt. Utolsó koncertjü-
ket 5-én délelőtt 10 órakor lát-
hatják/hallhatják az érdeklődók 
a Klauzál téren. 

STÚDIÓVEZETŐ 
A KÖZÉLETI KÁVÉHÁZBAN 
Kicsoda ön? Költő? Újságíró? 
Könyvkiadó? Ezzel a címmel 
rendeznek beszélgetést a Közéle-
ti Kávéház programsorozatában 
Varga Zoltánnal, a Magyar Rádió 

Szegedi Stúdiójának vezetőjével 
hétfőn 18 órától a Juhász Gyula 
Művelődési Központ dísztermé-
ben. A házigazda Pleskó András 
tanár. 

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRÁK 
SZEGEDEN 
Márton István rendőr alezredes, 
a Szegcdi Rendőrkapitányság 
bűnügyi vezetője, július 1-én, 
hétfőn 13 és 16 óra között, Ba-
logh Zoltán, a Szegedi Rendőrka-
pitányság vezetője pedig július 
3-án 10 és 12 óra között tartja fo-
gadóóráját a Párizsi körút 16-22. 
szám alatti épületben. 

ERDÉLYI IRODALMI EST 
CSONGRÁDON 
Egymás lélegzetéért virrasztunk 
címmel Pálfy Margit színmű-
vésznő Hervay Gizella és Szi-
lágyi Domokos erdélyi költők 
verseiből összeállított irodalmi 
műsort mutatnak be július 4-én, 
csütörtökön, a városi városi 
könyvtár szabadtéri színpadán. 

Határőrnapot rendeztek Röszkén, Szent László ünnepén 

Kommandós akció lila füstben 
Hetedik alkalommal rendeztek 
a magyar-jugoszláv országhatár 
mentén húzódó Röszkén határ-
őrnapot. A határőröket védő-
szentjük, Szent László ünnepén 
látványos bemutatókkal, vásári 
hangulattal köszöntötték. 

- Anyu! A puskás bácsi feje fázik, 
azért van rajta kötött sapka? -
kérdezte egy öt év körüli kisfiú 
vasárnap a röszkei határőrnapon 
édesanyjától. A csöppség a vá-
laszt már nem hallhatta, mivel a 
kábítószercsempészek elfogását 
bemutató akcióban percekig ro-
pogtak a vaktölténnyel töltött 
gépfegyverek, s az elnyomott 
minden hangot. A fekete ruhába 
bújt kommandósok sárga, lila és 
piros füstfelhőbe burkolózva lep-
ték meg a sportpályán üzletelő 
dealereket. 

- Röszke már jó régen meg-
kapta a kiváló határőrtelepülés 
címet, ezért döntöttünk úgy hét 
évvel ezelőtt, hogy megrendez-
zük a határőrnapot - mondta 
Magyari László polgármester. A 
település első embere szerint 
fontos, hogy a röszkeiek jó kap-
csolatot tartsanak fent a határ-
őrökkel, hiszen nagyon közel 
van a magyar-jugoszláv állam-
határ. 

A bemutatók mellett vurstli is 
várta az ünneplőket. A legna-
gyobb sikert a gumiköteles ugrá-
lószerkezet aratta. Még Balogh 
László országgyűlési képviselő is 
kipróbálta, milyen több méterre 
felugorva, pörögve a röszkei ha-

A határőrök leghűségesebb bajtársaikat is elhozták a bemutatóra. Futó: Schmidt Andrea 

tár madártávlatból. A mozgásnál 
maradva: Mesterházy Attila, a 
Gyermek-, Ifjúsági és Sportmi-
nisztérium politikai államtitkára 
felavatta, Kartal József plébános 
pedig megszentelte az úgyneve-
zett Jövőházat. - Találó az elne-
vezés, hiszen az elkészült épület 
nemcsak a sportolóknak ad ott-
hont, hanem a település ifjúsági 
szervezeteinek is - hangsúlyozta 
az államtitkár. Röszkén négy 

sportszakosztály működik 120 
sportolóval, akik azonnal birtok-
ba is vették a 20 millió forintos 
beruházással készült épületet. 

A röszkei határőrök a kiskun-
halasi határőrigazgatóság állo-
mányába tartoznak. - Összesen 
1300 fő vigyáz a 174 kilométer 
hosszú határszakaszra, amely a 
Dunától egészen Kübekházáig 
tart - árulta el Árvái Ferenc ez-
redes, az igazgatóság vezetője. A 

vasárnapi ünneplés nem volt za-
vartalan, mivel kora reggel 22, 
többségében afgán és iraki me-
nekültet fogtak el Mórahalom 
közelében a zöldhatáron. A ta-
valyi év azonos időszakához ké-
pest az idén megnégyszerező-
dött a határsértők száma, 2001. 
június végéig 250, most pedig 
már 870 főt tartóztattak fel a 
határőrök. 

K.T. 


