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Magdi néni, HofferMisi, Ostorházi Iván és a többiek 

Szegedi Barátok közt 
A Barátok közt című népszerű szappanoperában a 
Szegedi Nemzeti Színház egykori és jelenlegi 
tagjai közül többen feltűntek. 

A színházba járók számára időről időre ismerős ar-
cok bukkannak fel a Barátok közt-ben. A két legis-
mertebb szegedi, Fodor Zsóka és Halász Gábor ne-
vét ma már az egész ország tudja - vagy ahogy talán 
méginkább ismerik őket: Magdi néni és Hoffer Mi-
si. Mindketten a sorozat indulása óta főszereplők. 
Előtte a Szegedi Nemzeti Színházban játszottak. 
Szintén innen indult a pályája Bicskey Lukácsnak, 
aki szabadúszó színészként évek óta Budapesten 
él. Ót Ostorházi Ivánként ismerhették meg a soro-
zat nézői. 

Az asztrológus figuráját alakító Bicskeyt eredeti-
leg csak két-három epizódban akarták szerepeltet-
ni, de a nézők annyira megkedvelték, hogy egy évig 
maradt. A színész most egy amerikai sorozatot for-
gat, de amint befejezi azt, valószínűleg visszatér a 
„barátok közé". 

Nikolényi Gergely fél évvel ezelőtt tűnt el a soro-
zatból. Előtte tíz hónapon keresztül ő volt a drog-
árus pincér, Pintér Balázs. A huszonnyolc éves fia-
talember egy válogatás során került be a sorozatba. 
Jóllehet mindössze néhány hónapra szerződött, 
csaknem egy év lett belőle, ami után visszatért a ci-
vil életbe. Bár Nikolényi Gergely Szegeden él, egy 
budapesti középiskolában tanít japán nyelvet. 

Szénási fudit tanárnőt, Berci kutya gazdáját Fe-
kete Gizi alakítja. A Szegedi Nemzeti Színház Já-
szai-díjas művészét két évvel ezelőtt kérték fel erre 
a szerepre és még mindig élő szerződés köti a pro-
dukcióhoz, ami azt jelenti, hogy bár fél éve már 
nem volt képernyőn, bármikor felbukkanhat. Rácz 
Tibor, a Szegedi Nemzeti Színház művésze szintén 
kapott epizódszerepet. 

Másfél évvel ezelőtt körzeti orvost alakított, aki 
Hoffer Józsit kezelte. Lányuk, Rácz Rita is szerepelt 
már a sorozatban - epizodista volt Balogh Nóra és 
Berényi Miklós esküvőjén. 

A szegedi színházból mások is kaptak epizódsze-
repet. Müller Júlia két éve tűnt fel Balogh Nóra 
mostohaanyjaként, de mindössze két részben sze-
repelt. Somló Gábor is ebben az időszakban ját-
szott a sorozatban: ő volt az a nyomdafőnök, aki ki-
rúgta Nóra apját. Dobos Kati szintén két epizódban 
volt látható: Berényi Kata pszichológusát alakította 
egy évvel ezelőtt. Kocsis Judit azt az üzletvezetőt 
játszotta egy részben, akinek butikjából Berényi 
Zsuzsa lopni próbált. 

A színészek, függetlenül attól, hogy mennyit ját-
szottak a sorozatban, elmondták: nagyon élvezték 
a forgatásokat. Legtöbbjük úgy nyilatkozott, ha le-
hetőségük lenne rá, szívesen szerepelnének még a 
szappanoperában, ugyanis az teljesen más játékot 
kíván, mint a színpad. 

TÍMÁR KRISZTA 

Minden egy helyen, a Vasas Szent Péter utcában 

Központosították 
a nőgyógyászatot 
Egy helyre, a Vasas Szent Péter 
utcai rendelőintézetbe költöz-
tették a város különböző ke-
rületeiben működő körzeti nő-
gyógyászati rendelőket, vala-
mint a terhestanácsadókat. 

A Petőfi Sándor sugárúti, az Or-
tutay, a Fekete sas és a Debreceni 
utcai, valamint a Budapesti kör-
úti nőgyógyászati rendelőket 
megszüntették, s a Vasas Szent 
Péter utcai rendelőintézetben 
alakították ki a központi nő-
gyógyászati szakrendelőt. 

A betegek egy része nem örül a 
változásnak, mert ahogyan töb-
ben is elmondták: a lakóhelyük-
től távolabb eső helyre kell járni-
uk. Azok, akik először mentek a 
centralizálás után a nőgyó-
gyászaira, attól is tartottak, hogy 
régi orvosuk helyett újat talál-
nak. 

- A régi rendelők rossz állapot-
ban vannak, felújításukra, s arra, 
hogy mindegyiket drága műsze-
rekkel szereljük fel, nincs pénz -
indokolta az összevonás okát 
Gaál István, a járó beteg szakren-
delő igazgató főorvosa. - A ren-
delők egy helyre telepítése lát-
szott a legcélszerűbb megoldás-
nak. 

A nőgyógyászati centrumban 
az első emeleten kapott helyet 
három nőgyógyászati rendelő és 
két terhestanácsadó, valamint az 
onkológia. 

- Lehet, hogy a betegek még 

nem érzik az előnyét a központo-
sításnak, de az összevonás az ő 
érdekükben történt - folytatta 
Gaál főorvos. - A Vasas Szent Pé-
ter utcai rendelőintézetben egy 
helyen áll rendelkezésre minden 
olyan műszer, ami a vizsgálatok-
hoz szükséges. Van mammográf, 
ultrahangkészülék és más fontos 
berendezés. Ebben az épületben 
található a klimaxrendelés, a ser-
dülőambulancia, a tehesdiag-
nosztika és tanácsadó, az onko-
lógia. Ma már a betegeknek nem 
kell a körzeti rendelőkből kü-
lön-külön elmenniük és több al-
kalommal várakozni a nőgyógy-
ászattal kapcsolatos egyéb vizs-
gálatokra. A másik előnye a köz-
pontosításnak - folytatta Gaál 
István -, hogy míg a körzeti ren-
delőkben meghatározott időben 
fogadták a betegeket, addig a 
központi nőgyógyászaton egész 
nap - reggel 7-től este 7-ig - elér-
hetők az orvosok. Azok az orvo-
sok rendelnek a Vasas Szent Pé-
ter utcában, akik a körzeti rende-
lőkben dolgoztak, tehát senki-
nek sem kell megválni korábbi 
körzeti nőgyógyászától. 

A városban szétszórt nőgyó-
gyászati rendelők közül egyedül 
az újszegcdi Korondi utcai ma-
radt meg, ahol kisebb korszerűsí-
tést hajtottak végre. Az egykori 
nőgyógyászati rendelőkben a ter-
vek szerint a védőnői szolgálatok 
kapnak helyet. 

K.K. 

Hat sérült 
a balesetben 
Hatan sérültek meg abban a 
balesetben, amely vasárnap ko-
ra reggel történt Sándorfalván. 

A sándorfalvi Alkotmány kör-
úton az 5-ös főút felé tartott va-
sárnap reggel hat óra körül egy 
Suzuki típusú személygépkocsi, 
melyben öt fiatal utazott. 

A személygépkocsi kanyarodás 
közben frontálisan összeütkö-
zött egy szabályosan közlekedő 
kisteherautóval. Az ütközés kö-
vetkeztében a személyautó a 
benne ülőkkel együtt az árokba 
repült. Az összeroncsolódott ko-
csiból a sérülteket tűzoltók men-
tették ki. A Suzukiban utazó öt 
fiatal közül négyet súlyos, egyet 
pedig könnyű sérülésekkel szállí-
tottak kórházba a mentősök. A 
balesetben vétlen kisteherautót 
vezető 61 éves asszony szintén 
könnyű sérüléseket szenvedett. 
A helyszínelés és a műszaki 
mentés idejére a fél útpályát le-
zárták, a korai időpont miatt 
azonban ez nem veszélyeztette a 
forgalom folyamatosságát. 

Feng Shui 
a kávéházban 
A Feng Shui az élet sója címmel 
rendeznek kávéházi estet ma 18 
órától a Juhász Gyula Művelődé-
si Ház dísztermében. A vendég 
Nagy Henrietta térharmonizáló. 
Beszélgetőtársa Telekné Tóth 
Anna tanár. 

Séta a Sárgán, pörköltillatban 

Tiszára néző minipaloták 

A sárgái csöppnyi telkeken is remekül lehet pihenni. Fotó: Schmidt Andrea 

Folytatás az 1. oldalról 

Mert bizony a Sárgára is éppen 
úgy sokan kiköltöztek már télre 
is, mint ahogy a baktói vagy a do-
rozsmai kiskerteknek sem kevés 
az állandó lakója. Nekik köszön-
hető - tudtuk meg - , hogy egyre 
nagyobb biztonságban a sárgái 
vagyon, a betörők mind kevésbé 
vállalják a lebukás kockázatát. 
Egy partról nyaralójába igyekvő 
pecás beszélt nekünk erről. 
Majd, mint aki úgy érezte, egy jó 
hír mellé rossz is jár, hozzátette: 
sajnos, nagyon kevés a hal a Ti-

szában. Legalábbis az ő horgára 
már ünnepnapokon se kíváncsi 
egy sem. 

Könnyen éhen maradhat hát, 
aki saját horgász szerencséjében 
bízva tervezi az ebédet. Ám a Ti-
sza Volán Rt. üdülőjében gyüle-
kező vidám társaságnak nem 
kellett attól tartania, hogy üres 
marad délben a tányér. Budai 
Zoltánnétól megtudtuk, a busz-
javítóban dolgozók bulijára több 
mint ötven kiló húsból főzik a 
bográcsos marhapörköltet. 

- Hétvégeken gyakran foglalt a 
cég sárgái üdülője. Most mi ün-

nepelünk, követve a sok éves ha-
gyományt, máskor kollégáink to-
borozzák a bogrács mellé barátai-
kat, családtagjaikat. Mert nincs 
is annál jobb dolog, mint jó tár-
saságban egy szép napot eltölteni 
a Tisza partján, itt a Sárgán -
monda Budainé. A fákat finom 
pörköltillat lengte körül, a szom-
szédos nyaralóból meg a Him-
nusz hangjait sodorta a szél. 

- Ujabb aranyat nyertek a kaja-
kosok a Maty-éren - kiabált bol-
dogan egy férfi, s már öntötte is 
habzó sörét az üvegkorsóba. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Belehalt 
sérüléseibe 
Belehalt sérüléseibe szombat 
hajnalban az 90 éves kiskundo-
rozsmai asszony, akit csütörtök 
hajnalban kiraboltak, megver-
tek, majd rágyújtották a házát. A 
rablók feldúlták a lakást, össze-
verték az asszonyt, végül pedig 
felgyújtották a szobát. Az áldo-
zatnak még volt annyi ereje, 
hogy értesítse a szomszédokat, 
akik kihívták a rendőrséget, a 
tűzoltókat és a mentőket, akik 
azonnal kórházba szállították a 
nénit. Időközben a tüzet is meg-
fékzték, a házat sikerült meg-
menteni. Az asszony fejét, egész 
testét komoly zúzódások borítot-
ták, valamint a tűz miatt légző-
szerve is súlyosan károsodott. A 
90 éves asszony szombat hajnal-
ban belehalt sérüléseibe. 

Tartásdíj- és közösköltség-tartozásokra ment rá a lakás 

Garázsba költözik a fiával együtt 
Állását, lakását, s minden reményét el-
vesztette egy szegedi asszony, aki tarto-
zásait csak elárverezett lakása árából tudta 
kifizetni. 

- Nincs hová mennünk. Amíg jó az idő, el-
lakhatunk a garázsban. Aztán majd csak lesz 
valahogy. Már össze is csomagoltunk, de a fi-
ammal ketten nem bírjuk átvinni a nehezebb 
bútorokat. Már csak néhány napunk maradt 
a kiköltözésig. 

A középkorú, megtört asszony fásultan, 
csöndes beletörődéssel mesélte cl szomorú 
történetét. Férjétől régen elvált, s egyedül ne-
velte most tizenkilenc éves fiát. Hat éve 
munkanélküli. Szakközépiskolai végzettsége 
mellé több képesítést is szerzett, mégsem ta-
lál állást. Negyvenes éveinek közepén jár, ta-
lán ezért sem állnak vele szóba a legtöbb he-
lyen. 

Volt férjével nincsenek beszélő viszonyban. 
Kapcsolatuk még jobban elmérgesedett, ami-
kor az akkor még középiskolás fiú hét hónap-
ra az apjához költözött. Az asszony szerint 

fia ebben az időben sodródott a kábítószere-
zésbe. Emiatt került a klinika pszichiátriai 
osztályára is, ahol a vérvizsgálat amfetamin-
ra és morfiumra utaló nyomokat mutatott 
ki. Am a lelet mégsem volt annyira egyértel-
mű, hogy bizonyítékul szolgálhatott volna. 

Később ugyanis bírósági perre is sor került. 
Az asszony nem fizetett tartásdíjat fia után 
az apával töltött hónapokra, viszont fölvette 
az apa automatikusan levont és megküldött 
tartásdíját. Az anya szerint volt férjének nem 
is járt a pénz, mert fölvette a fiú számára 
gyűjtött lakástakarék-összeget. 

De nem csak emiatt idézte meg a bíróság az 
ötvenszázalékos rokkantnyugdíjból és rend-
szeres szociális járadékból élő asszonyt. A 
belvárosi társasházban élő nő elmaradt a kö-
zös költségek fizetésével: nem tudta előte-
remteni a kéményseprés, szemétszállítás, ta-
karítás, lépcsőházfűtés díját. 

Ezt a pert is elvesztette: a bíróság elrendelte 
a tartozások végrehajtását. Az összes adósság 
ekkor már meghaladta a 270 ezer forintot, s 
az összeget ráterhelték a kétszobás lakásra. 

Tavasz végén megjelent az árverezésről szóló 
hirdetmény, amelyre - az asszony gyanúja 
szerint - a lakásmaffia jelentkezett, szinte az 
árverés nyilvánosságra hozatalának órájá-
ban. - Megalázóan alacsony összeget ajánlot-
tak, de nem maradt választásom. Négy hetet 
adtak, azt mondták, utána kitesznek az utcá-
ra-mondta. » 

Testvérétől, szüleitől nem várhat segítsé-
get: egyikükkel sincs jóban. Odaköltözésről 
szó sem lehet, de még holmiját sem viheti 
hozzájuk. 

A lakásban már összepakoltak, s apránként 
hurcolkodnak át az udvari garázsba, amely az 
ugyancsak munkanélküh fiú tulajdona. Ott 
kihúzhatják egy darabig, bár a közös képvise-
lő (szintén haragosuk) nem nézi jó szemmel 
a költözködést. Egyelőre nincs más választá-
suk, mert a lakásért kapott pénz - amelyből 
levonták a tartozásokat - kevés egy új otthon 
teremtéséhez. 

Annak is örülnek, hogy még nem hajlékta-
lanok. „Csupán" garázslakók. 

NY. P. 

Molnár Róbert 
fesztivállapot osztott 
Operettfalus pólóba öltözött 
emberek, köztük Molnár Ró-
bert, a fesztivál szülőatyja, jár-
ták a hét végén Szeged utcáit, 
tereit és szórólapokkal hívták 
fel a figyelmet a rendezvényre. 

Molnár Róbert, Kübekházáról el-
származott politikusnak gyer-
mekkorában volt egy titkos bú-
vóhelye a falu melletti réten, 
ahová gyakran vonult el, ha egye-
dül akart lenni gondolataival. 
Egyik visszatérő gyermekkori ál-
ma volt, hogy híressé tegye szü-
lőfaluját. 

- Az Operettfalunak több titka 
is van, de az egyik legfontosabb a 
miliője, hangulata, ami utá-
nozhatatlan. Operettfesztivált 
ugyanis bárhol lehet rendezni, de 

Operettfalu csak egy van, Kübek-
háza! - jelentette ki a volt hon-
atya, aki az elmúlt hét végén és 
ezen a héten a direktmarketing 
módszerével hívja fel a szegediek 
és a megyeiek figyelmét a nem 
mindennapi rendezvényre, ame-
lyet július 27-én rendeznek meg 
Kübekháza főterén. Szeged pia-
cait, tereit szombat délelőtt meg-
szállták az operettfalus pólóba 
öltözött szervezők, akik szóróla-
pot osztogattak a piacozóknak, 
járókelőknek. - A legjobb a köz-
vetlen kommunikáció, kapcso-
latfelvétel. Az emberek nyolcvan 
százaléka ismerte az Operettfa-
lut, sőt közülük sokan már jár-
tak is a kübekházi fesztiválon -
mesélte Molnár Róbert. 

A.T.J 

Képünkön Molnár Róbert a Mars téri piacozóknak oszt operettfa-
lus szórólapot. Fotó: Schmidt Andrea 


