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Szabadtérin és kőszínházban: népszerű a műsorpolitika 

A dómszínház vonzereje 
Folytatás az 1. oldalról 

A fesztiválnyár idején Szegedre 
látogatók 83 százaléka kizárólag 
azért jön, hogy megtekintse vala-
melyik szabadtéri produkciót. A 
közönség 62 százaléka visszatérő 
vendég, de az idén emelkedett az 
újonnan idelátogatók száma is. 

A nyári színház - az idén 17 
előadásnapon 11 különböző 
program - 450 millió forintba 
került, a jegyekből 140 millió fo-
rint volt a bevétel, 80 százalékos 
nézettség mellett. A jegyárakat a 
közönség 80 százaléka elfogad-
hatónak találta. 

A jövö szezon műsortervét az 
idén bevált rend szerint decem-
berben ismertetik, januártól már 
árulják a jegyeket. A Délmagyar-
ország úgy értesült, hogy klasszi-
kus balett, a Hattyúk tava szere-
pel a tervek között, orosz előadó-
művészekkel, az operaházi Don 
Carlost szeretnék a dómszínpad-
ra hozni és új musical is lesz, fel-
tehetően a Macskafogó, amely-
nek zenéjét Szikom Róbert írja. 
Ami a külföldi sztárok szereplé-
sét illeti: Sting-koncert terve fo-
rog a fejekben. 

Az első kőszínházi bemutató 
G. B. Shaw Szent Johannája lesz, 
szeptember 27-én. A szegedi 
színházba már szinte hazajáró 
Funtek Frigyes rendezi, a főszere-
peket vendégek játsszák: a cím-
szerepet Szabó Gabi, Cauchont 
Bubik István. Mindhárman részt 
vettek a tegnapi tájékoztatón. 

Ugyancsak ott volt Oberfrank 
Péter zeneigazgató, aki az évad 
operai eseményeit ismertette. Az 

Korognai Károly adatai szerint a város nyári vendégeinek 83 százaléka kifejezetten a szabadtéri meg-
tekintésére jön Szegedre. Fotó: Gyenes Kálmán 

idén három bemutató lesz, két 
népszerű mű, a Bohémélet és a 
Faust, s egy kevéssé ismert, Pro-
kofjev Tüzes angyala. Ez utóbbit 
Kovalik Balázs rendezi, a Faustot 
- amely közös produkció lesz a 
Nizzai Operával -Alföldi Róbert, 
a Puccini-operát pedig Ács fános. 
A szezon operettje a Marica gróf-
nő lesz Halasi Imre rendezésé-
ben, operaénekesek szereplésé-
vel. Felújítják a Don Pasqualét, a 
Rigolettót, a Tfaviatát - Gregor-
ral, Gyimesivel, Bede-Fazekassal 
- , továbbjátsszák a Boccanegrát, 

a Figarót és a Csárdáskirálynőt'. 
A prózai kínálat: a Szent Johan-
na mellett bemutatják Molnár 
Ferenc Üvegcipőjét a főigazgató 
rendezésében, aki emellett 
saját kezűleg elkövetett bohóza-
tának színre vitelére is vállalko-
zik, ez lesz a Szabadon foglak. A 
revizort Cserna Antal állítja 
színre, Székhelyi Józsefnek pedig 
15 női szereplővel kell boldogul-
nia Michel Tremblay Sógornők 
című színdarabjában. A filmren-
dező Pajer Róbert színházi „ka-
landja" során A tizenkét dühös 

embert mutatja, Valló Péter idei 
rendezése pedig a Kicsengetés, 
Simon Gray-darab. 

A májusi elöbemutató a Lear 
király lesz, Király Leventével a 
címszerepben, aki ismét Zsótér 
Sándor rendezővel dolgozik. 
Megy a repertoárból A tizedes 
meg a többiek, A salemi boszor-
kányok, az Equus, a Janika, elő-
veszik a Gyalog galoppot és im-
már a harmadik évadban számít 
sikerre a Portugál és az Indul a 
bakterház. 

S. E. 

Jubileumi és kamaratárlat 

A jubiláló Cs. Pataj Mihály egyik kiállított művével. Fotó: Karnok Csaba 

Két festőművésznek egy időben nyílt kiállítása 
tegnap Szegeden. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Cs. Patai Mihály festőművész 1953 óta számos 
egyéni és kollektív kiállításon szerepelt Magyaror-
szágon és külföldön. Jubileumi kiállítását tegnap 
délután a szegedi Juhász Gyula Művelődési Köz-

pontban Dömötör fános művészettörténész, a 
hódmezővásárhelyi múzeum nyugalmazott igaz-
gatója nyitotta meg. Zongorán közreműködött 
Dombiné Kemény Erzsébet zongoraművész. Cs. 
Pataj Mihály alkotásait szeptember 12-éig lehet 
megtekinteni. 

Ezzel egy időben a Horváth Mihály utcai Pince-
színházban Ale Ildikó kamaratárlatát nyitották 
meg. 

HÍREK 

BUSZJÁRATOK A REPTÉRRE 
A szegedi repülőtéri napok ese-
ményeire busszal is eljuthatnak 
az érdeklődők. A járatok a Lugas 
utca-Csillag tér-Budapesti kör-
út-Makkosházi körút-Rókusi 
körút-Vásárhelyi Pál utca-Kálvá-
ria sugárút-Bajai út-repülótér út-
vonalon közlekednek. A buszok 
pénteken 13 és 19.30 között, 
szombaton 9.30 és 19.30 között, 
vasárnap pedig 8.30 és 14.30 kö-
zött - félóránként - közlekednek. 

ÚJRA FÁBRY 
A nagy sikerre tekintettel ma, es-
te fél 9-kor harmadszor ismétlik 
meg Fábry Sándor önálló műso-
rát, amely a fürdóudvari esték 
idei utolsó előadása lesz. 

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 
MÓRAHALMON 
Fórumra várják a fiatalokat ma, 
pénteken este 7 órától a móra-
halmi általános iskola aulájában. 
A találkozó résztvevői ismertet-
hetik ötleteiket, elképzeléseiket 
a város jövőjével kapcsolatban. A 
fórumon az önkormányzati kép-
viselők is jelen lesznek. 

TESTÜLETI ÜLÉS DÓCON 
Képviselő-testületi ülést tarta-
nak ma, pénteken 13.30-tól Dó-
con. Belovai Pál polgármester be-
számol az idei költségvetésről, 
Vágvölgyi Attila iskolaigazgató 
pedig ismerteti a 2002/2003-as 
tanévvel kapcsolatos testületi ál-
lásfoglalásokat. 

Helyesbítés 
Augusztus 29-i számunkban 
megtévesztően jelentettük meg a 
West Coast Kft. Utazási Ügynök-
ség fényképe alatt, hogy nem fo-
gad utazásra jelentkezéseket a 
West Travel. A West Coast Kft. 
Utazási Ügynökség a West Trave-
len kívül más nagy magyar uta-
zásszervezők útjait is értékesítet-
te és értékesíti jelenleg is mint 
utazásközvetítő. A West Travel 
utazásszervező tevékenységének 
felfüggesztése így nincs hatással a 
West Coast Kft. Utazási Ügynök-
ség működésére. Az utazási ügy-
nökség Oroszlán utcai irodájában 
továbbra is várja az utasok jelent-
kezését az általa közvetített uta-
zásszervezők útjaira. 

Arankairtás 
A Szegedi Közterület-fenntartási 
Kht. a napokban megkezdte a 
Szeged közterületein az aranka 
elnevezésű kártevő elleni perme-
tezést. Az irtás szeptember 3-áig 
tart. A felhasznált növényvédő 
szerek közegészségügyileg ve-
szélytelenek. 

Rendőrök is lehetnek 
milliomosok 
Rendőrök is lehetnek milliomo-
sok az RTL Klub közismert Le-
gyen Ön is milliomos! című 
műsorában. Megyénkből eddig 
négy zsaru jelentkezett a ve-
télkedőre, köztük egy nyomozó 
és egy sajtóreferens. 

Ma jár le a jelentkezési határide-
je a Legyen Ön is milliomos! cí-
mű műsor kizárólag rendőrök-
nek szóló vetélkedőjére. „A mű-
sor most csak a rendőröket várja, 
hogy megcáfolják a rendőrvicce-
ket, s a dicsőség mellett milliók-
kal térjenek haza" - olvasható a 
felhívás az Országos Rendőr-fő-
kapitányság honlapján. 

Csongrád megyéből többen 
kedvet kaptak a játékhoz, és el-
küldték a jelentkezéshez szüksé-
ges önéletrajzot és fényképet. A 
Hódmezővásárhelyi Rendőrkapi-
tányságról ketten neveztek be a 
vetélkedőműsorba. Egyikük, Gi-
la Csaba jó esélyekkel száll harc-
ba a pénzért, hiszen a közelmúlt-
ban másfélmillió forintot nyert a 
Legyen Ön is milliomos!-ban. A 
másik vásárhelyi rendőr, aki mil-
liomos szeretne lenni, Kenéz Im-
re. 

A Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányságról információ-
ink szerint eddig ketten jelent-
keztek a műsorba. Egyikük, Mó-
zes Csaba főhadnagy a nyomozó 
osztályon dolgozik. - Amikor 
otthon nézem a műsort , gyak-
ran én is tudom a helyes választ. 
Gondoltam, most itt a lehető-
ség, én is kipróbálom magam -
indokolta döntését a főhadnagy. 
Emellett természetesen a kíván-

csiság is erősítette az elhatáro-
zást. 

- Annak is örülnék, ha csak be-
kerülnék a játékba - hangsúlyoz-
ta Mózes, aki nem készül külön 
a vetélkedőre, de a sporttal kap-
csolatos kérdésektől azért tart 
egy kicsit. - Nem értek a sport-
hoz. A tévében sem nézem, in-
kább csinálom - fogalmazott a 
főhadnagy. 

A megyei főkapitányság másik 
milliomosjelöltje az intézmény 
sajtóreferense, Bárány Zoltán 
rendőr főhadnagy, akinek apósa 
már szerepelt a játékban, de a sor-
kérdésnél nem volt elég gyors. Bá-
rány hasonló módon indokolta 
döntését, mint nyomozó kollégá-
ja: - Otthon 3-5 millió forintig 
mindig el szoktam jutni. Már ré-
gebben is gondolkodtam azon, 
hogy jelentkezem, de végül sosem 
jött össze - mondta a szóvivő. 

Bárányt, ha a telefonos segítsé-
get választja, komoly csapat fogja 
támogatni. - A telefon mellett 
lesz apósom, aki hatalmas lexi-
kális tudással rendelkezik, élet-
társam, az ő volt zenetanára és 
az egyik munkatársam barátja is, 
aki csillagászatban, matematiká-
ban, fizikában járatos - magya-
rázta. Megtudtuk, az egyetlen té-
makör, amitől a főhadnagy tart, a 
komolyzene. 

- Ha a munkatársaink bejut-
nak a műsorba, lélekben az egész 
testület szurkol majd nekik - tet-
te hozzá Bárány kollégája, 7heza-
kov Szilvána százados, a megyei 
főkapitányság másik sajtórefe-
rense. 

ARANYT. JÁNOS 

Radiológusok Szegeden 
Megnyílt a Magyar Radiológusok Társaságának 21. kongresszusa 
Szegeden. A szombat estig tartó programsorozatra a röntgenor-
vos-szakma több száz szakértője érkezett hazánkból és külföldről. A 
Szegedi Nemzeti Színházban tartott tegnap megnyitót ünnepi hang-
verseny követte, amelyen Gregor József operaénekes és Hegedűs End-
re zongoraművész is fellépett. 

Több száz radiológus három szekcióban megrendezett kétszáz elő-
adása közül válogathatnak a meghívottak ma és holnap. 

Az előadások szünetében ópusztaszeri kirándulás és számos foga-
dás segíti a nemzetközi és hazai kapcsolatok építését. 

A17-es körzetben jobb- és baloldal, valamint független versenyfutás 

Hogy fejlődjön Dorozsma 
Egy nap alatt összegyűjtötte a 
jelöltállításhoz szükséges aján-
lószelvényekct a jobboldal leg-
fiatalabb, egyéni kerületben in-
duló jelöltje, Kohári Nándor. A 
„dorozsmai" politikus két éve, 
még az FKGP tagjaként, Tbr-
gyán József ellen demonstrál t . 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kohári Nándort hivatalosan egy 
hete nevezte meg a Fidesz-MPF) 
Fidelitas, MDF, MKDSZ a szege-
di (dorozsmai) 17-es egyéni kör-
zet jelöltjeként. A fideszes politi-
kust a visszalépett MKDSZ-es 
Miklóssy Sándor helyére delegál-
ták. Kohári erre azt mondta, „be-
vállalta" a szerinte nehéz kerüle-
tet. 

Kohári Nándor családtagjai, 
barátai, ismerősei segítségével 
egyetlen nap alatt összegyűjtötte 
a jelöltállításhoz szükséges aján-
lószelvényeket. 

A pohtikus hat hónappal ez-
előtt lépett be a Fideszbe, azt 
megelőzően, 2000. októberben 
bekövetkezett kizárásáig a Füg-
getlen Kisgazdapárt tagja volt. Az 
FKGP-ből azért zárták ki, mert a 
párt ifjúsági szervezetének irá-
nyítójaként élesen bírálta Tor-
gyán József pártelnököt diktató-
rikus vezetői módszerei és stílu-
sa miatt. 

A „beugrójelölt" szerint nem 
az Összefogás Szegedért (MSZF) 
SZDSZ, Centrum, MSZDP) ál-
tal támogatott Fábián József 
lesz az elsőszámú ellenfele, ha-
nem Thurzó Ferenc független. 
Kohári, megválasztása esetén 

Kohári Nándor „bevállalta" a nehéz körzetet . Fotó: Miskolczi Róbert 

akár a másik dorozsmai kerület 
nyertesével együtt, megpróbálja 
elérni, hogy a következő ciklus-
ban Dorozsmán több rendőr le-
gyen szolgálatban, mert szerinte 
a közbiztonságon mindig lehet 
javítani. Elsősorban mégis azt 
szeretné, hogy Dorozsma, a töb-

bi peremkerülethez viszonyítva 
ne kerüljön hátrányba. Négy év 
múlva az itt lakók is elmond-
hassák, befejeződött a csator-
na-, az út-, a buszmegállóprog-
ram, a szolgáltatások színvona-
la emelkedett, az egészségügyi 
ellátás megoldódott. 


