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Szabó Gabi játssza az évadnyitó Shaw-dráma címszerepét 

Szent Johanna misztikuma 

Szabó Gabi: A legfontosabb dolgainkról nem szabad hetköznapian beszélnünk. Fotó: Karnak Csaba 

Funtck Frigyes klasszikus, szép 
előadást rendezett, amelyben az 
ember a legfontosabb - mondja 
Szabó Gabi, az évadnyitó pre-
mierként pénteken bemutatás-
ra kerülő Shaw-dráma, a Szent 
fohanna címszereplője. 

- Mennyire fontos az, hogy egy 
színésznő alkatilag is megfelel-
jen feanne d'Arc szerepére 1 

- Kétféle Johanna-felfogás jel-
lemző: vagy egy pici, törékeny, 
madárszerű, kislányos színész-
nőre bízzák a szerepet, és ezzel a 
már-már naiv butaságát erősítik 
fel, vagy hozzám hasonló, ma-
gas, megszállott színésznőt kér-
nek fel a feladatra, akivel Johan-
na hitét, szellemiségét hangsú-
lyozzák. Utánanéztem: a fellel-
hető történelmi források sudár, 
csontos nőnek írják le. Mind-
ezek ellenére nem hiszem, hogy 
a külső megjelenés lenne a leg-
fontosabb. 

- Látott korábbi előadásokat 1 
- Felvételről láttam azt a pro-

dukciót, amelyikben Kútvölgyi 
Erzsébet alakította csodálatosan 

és megrázóan Jcanne d'Arc szere-
pét, amikor pedig a Vígszínház 
tagja voltam, Taub János produk-
ciójában Eszenyi Enikő játszotta 
a címszerepet. Gyakran műsorra 
tűzik ezt a drámát a színházak, 
mert Johanna valójában egy egy-
szerű ember, aki roppant egysze-
rű dolgokról szól nagyon komo-
lyan és szépen. Hiszek benne, 
hogy a legfontosabb dolgainkról, 
a szerelemről, a munkánkról, 
nem szabad hétköznapian be-
szélnünk, csak nagy szavakkal és 
szenvedélyesen. 

- Milyen hangulatban telt a 
próbaidőszaki 

- Funtek Frigyessel sohasem 
dolgoztunk még együtt, úgy ér-
zem, nagy szellemi és lelki talál-
kozás számunkra ez a produkció. 
Ugyanolyan izgalmas munka, 
mint amikor tavaly Valló Péter 
rendezésében Csáth Géza darab-
ját, A Janikat próbáltuk. Noha 
Bubik Istvánnal is ismertük egy-
mást, sohasem találkoztunk 
még színpadon, ezért fantaszti-
kusan nagy kaland volt a próba-
folyamat. 

- Szerepe mérföldkő a színész-
nők pályáján. Annak érzi ? 

- Igen. Ez egy különleges, misz-
tikus szerep, ami felülemelkedik 
a nemiségen. Meggyőződésem, 
hogy mindannyiunkban műkö-
dik mindkét nem. Bár Szent Jo-
hanna az én fizikumomon, szelle-
miségemen, hitemen átszűrődve 
jelenik meg, mégis egy éteri alak, 
aki fölötte áll mindennek. 

- Milyen abban a színházban 
főszerepet játszani, amelynek a 
férje az igazgatója 1 

- Semmilyen problémát nem 
jelent számomra. Önálló, felnőtt 
ember vagyok, végzem a dolgo-
mat, igyekszem százezer százalé-
kosan teljesíteni. Tavaly persze 
eleinte meglepő volt, amikor a 
Csáth-darabban férjként és fele-
ségként találkoztunk a színpa-
don. Nehéz házastársaknak há-
zastársakat játszani. Bár hivatalo-
san nem a társulat tagjaként lé-
pek fel, vendég sem vagyok. Itt-
hon vagyok, szegedi színésznő-
nek tartom magam, ugyanakkor 
szabad emberként dolgozom. 

H. ZS. 

Féléves gázszivárgás az Osztróvszky utcában 

Nem robban már 
az előszobaszekrény 
Az Osztróvszky utca 21. egyik 
lakásában szivárgó gázvezeté-
ket az épület teljes vezetékrend-
szerének fölújításával egy idő-
ben javítják incg. 

- Bármikor fölrobbanhat a laká-
som, s vele a fél épület - állítja a 
szegedi Bátort János. Megerősíti: 
tudja, mit beszél, mert nyugdíjba 
vonulása előtt építési műszaki 
ellenőrként dolgozott. Kinyitja 
áz előszoba falába süllyesztett 
fülke ajtaját, s arra biztat, szagol-
jam meg a gázórából kivezető cső 
bekötését. Valóban érezni a gáz-
szagot. 

A házigazda tapasztalatai sze-
rint reggelenként kevesebben 
használják a gázt, nő a nyomás, s 
ilyenkor erősebb a szag is - néha 
az egész lakást betölti. A férfi hat 
éve költözött az Osztróvszky ut-
ca 21. számú épület egyik föld-
szinti lakásába, amelyet akkori-
ban föl is újított. Kicseréltette a 
gázórát is, amelyet azonban -
hangsúlyozza a nyugdíjas mű-
szaki ellenőr - nem szabványos 
kötésekkel (azaz: a csövet az órá-
ra erősítő csavarokkal) láttak cl. 

A Dégáz Rt. szakembereinek 
mérései igazolták a gyanút: a be-
kötések mentén szivárgást jelez-
tek a műszerek. Minthogy a laká-
son belüli javítás a lakó kötelessé-
ge, Bátori István szerelőt hívott, 
aki viszont - a panaszos szerint -
a Dégáztól nem kapott engedélyt 
a munkára. - Arra hivatkoztak, 
hogy az épület gázvezeték-rend-
szere fölújítás előtt áll, majd ak-
kor megcsinálják az én vezetéke-
met is. És ha akkor már késő lesz? 
- háborgott a nyugdíjas. 

Balla Nóra, a Dégáz Rt. kom-
munikációs vezetője elmondta: 
nem csupán Bátori János lakásá-
ban, de az egész házban, sőt a 
szomszédos Pusztaszeri u. 10. 
számú épületben is ki kell cserél-
ni a csatlakozóvezetékeket. A fel-
újítás a jogszabályok szerint a tu-
lajdonos kötelessége, az ezzel 
kapcsolatos költségek is a lakó-
kat terhelik. 

A ház közös képviselője már 
intézkedett is: megállapodott egy 
vállalkozóval, a munkát 2003 ta-
vaszára tervezik. 

A panaszos a közös fölújítás 
előtt is kicseréltetheti a lakásá-
ban lévő vezetékszakaszt. Az 
újonnan beépített cső üzembe 
helyezése azonban bonyolultabb 
feladat, mert ehhez az egész épü-
letben ki kell kapcsolni a gázt. A 
visszakapcsolás pedig igen veszé-
lyes lehet, ha a házban olyan tűz-
hely is van, amelyet nem szerel-
tek föl égésbiztosítóval. Az ilyen 
berendezésből ugyanis, mihelyt 
újra nyomás alá helyezik a rend-
szert, ömlik a gáz. 

Ennek megelőzésére a vissza-
kapcsolás idején a Dégáz Rt. 
szakembereinek valamennyi 
érintett lakást ellenőrizniük kell. 
Azt pedig igen nehéz megszer-
vezni, hogy a megjelölt időpont-
ban az összes lakásba bejuthas-
son a szerelő. 

A gázszolgáltató ezért javasolja 
a lakóknak az egyszeri, teljes és 
mielőbbi felújítást. A panaszos 
lakásában észlelhető szivárgás 
nem jelent közvetlen veszélyt. 
Ellenkező esetben a Dégáz Rt. 
azonnal kikapcsolná a gázt. 

NY. P. 

Konferencia 
Kodályról 
Az SZTE JGYTFK Ének-Zene 
Tanszék Kodály Zoltán születésé-
nek 120., Avasi Béla és Frank 
Oszkár születésének 80. évfordu-
lója tiszteletére jubileumi előadó-
ülést és hangversenyt rendez szer-
dán délelőtt 9 órától a tanszék 
Hattyas sor 10. sz. alatti épületé-
nek 82l-es termében. A délelőtti 
konferencia után 14.30-kor kez-
dődik a hangverseny. 

Ételjárványok ellen 
egyelőre nincs védőoltás 
Folytatás az 1. oldalról 

Kevesebb ember fertőződött a szentesi pszichiátria 
otthonban, ott 13-an estek a szalmonella áldozatá-
ul. A fertőzésekért felelős éttermek, konyhák mű-
ködését indokolt esetben a tisztiorvosi szolgálat 
azonnal felfüggeszti, s százezer forintig terjedő 
pénzbírságot szabhat ki. A szalmonella mellett az 
elmúlt években a szintén ételekkel terjedő Rota és a 
Calici vírus okozott Csongrád megyében több em-

bert érintő fertőzést. Az Országos Epidemiológiai 
Központ nemrégiben megjelent tanulmánya sze-
rint az élelmiszerekkel terjedő járványos esetek 55 
százalékában a tojás és a baromfihús játssza a dön-
tő szerepet, s a legtöbb ebből fakadó fertőzés a csa-
ládi rendezvényeken, illetve oktatási intézmények-
ben fordul elő. 

Az országos felmérés szerint víz által terjesztett 
járvány az utóbbi két években hazánkban nem volt. 

K. K. 

Nagygyűlés Szentesen és Szegeden 

Orbán Viktor a megyében 
Csongrád megyébe látogat szep-
tember 26-án Orbán Viktor, s 
több települést is felkeres. 

A volt miniszterelnök csütörtö-
kön délután 4 órakor érkezik 
Szentesre, ahol a Tóth József 
színházteremben választási nagy-
gyűlést tart. Ezt követően 6 órától 
a hódmezővásárhelyi városi tele-
vízió élő műsorában szerepel, 
majd Szegedre utazik - tudtuk 
meg Farkas Sándortól, a Fi-

desz-MPP Csongrád megyei szer-
vezetének elnökétől. A szegedi 
programról Dobó László, á Fi-
desz-MPP szegedi szervezetének 
ügyvezető alelnöke tájékoztatta 
lapunkat. Ezek szerint Orbán Vik-
torral este 7 órakor a Klauzál té-
ren találkozhatnak a szegediek, 
ahol a Fidesz-MPR valamint a 
párt jobboldali támogatói rendez-
nek polgári nagygyűlést. A jobbol-
dali pártok és szervezetek támo-
gatását élvező független polgár-

mesterjelöltet, Balogh Elemér 
professzort Solymosi Frigyes aka-
démikus mutatja be, majd Balogh 
Elemér ismerteti választási prog-
ramját. A nagygyűlésen beszédet 
mond Orbán Viktor. A rendez-
vényt kulturáhs műsor kíséri -
színpadra lép Sasvári Sándor, 
Gergely Éva és Varga Miklós is. 

Információnk szerint Orbán 
Makóra is ellátogat, ám ezt hiva-
talosan senki sem erősítette meg 

B. Z. 

Lezárult a vizsgálat a szeritesi halálos munkahelyi baleset ügyében 

Bírságot fizet a munkáltató 
Megvizsgálta a szentesi Panko-
tai Agrár Rt. gépműhelyében 
történt halálos munkahelyi bal-
eset körülményeit munkabiz-
tonsági felügyelőség: a határo-
zat 250 ezer forint munkavé-
delmi bírságról szól. 

A minap lezárult vizsgálat jegy-
zőkönyvének adatai a baleset kö-
rülményeiről nem különböznek 
attól, amit lapunkban korábban 
közöltünk. E szerint a Pankotai 
Agrár Rt. gépműhelyében au-
gusztus elsején 13 óra után Sza-
lontai Sándor villanyszerelő se-
gédmunkát végzett, amikor sze-
relőtársával együtt egy kombájn 
vágóasztalának javításába fogott, 
majd a szakadó eső miatt rövid 
időre abbahagyták a munkát . A 
vágóasztalt nem biztosították le, 
így történhetett, hogy amikor 
folytatni akarták annak javítá-
sát, a mintegy öt méter hosszú, 
ezer kilogramm súlyú vágóasztal 
lebillent, és az áldozat azt magá-
ra rántotta. A további informáci-
ók a balesetet közvetlenül követő 
eseményekről és más munkavé-
delmi hiányosságokról szólnak. 
Szalontai Sándor munkatársai 
egy bakra emelték fel a vágóasz-
talt, hogy alóla kiszabadíthassák 
szerencsétlenül járt kollégájukat, 
és hívták a mentőket, akik már 

VESZELYZONA: AZ ÉPÍTŐIPAR 
A munkahelyeken történt balesetek valós számát nem tudja nyil-
vántartani a felügyelőség. Ennek az az oka, hogy egyre több cég 
vállalkozóként foglalkoztatja dolgozóit. Márpedig vállalkozók ese-
tében a munkahelyen történt baleset nem minősül munkahelyi 
balesetnek. 

Ebben az esztendőben Csongrád megyében Szalontai Sándor ha-
lála volt a negyedik ilyen végzetes esemény. A legtöbb baleset az 
építőiparban történik. 

csak a halál beálltát tudták meg-
állapítani. 

Maróti Gyula, az Országos 
Munkabiztonsági és Munkaügyi 
Főfelügyelőség Csongrád Megyei 
Felügyelősége igazgatója elmond-
ta: egy rendkívüli ellenőrzés al-
kalmával ugyanezen a helyszínen 
a balesetet okozó hiányosságok 
mellett a többi munkabiztonsági 
hiányosság önmagában is bírsá-
got jelentett volna. Az igazgató 
hangsúlyozta: a munka törvény-
könyve nem tiltja, nem teszi le-
hetetlenné, hogy valakit a kép-
zettségének nem megfelelő mun-
kakörben alkalmazzanak. A vizs-
gálat viszont arra nem tudott egy-
értelmű választ adni, hogy Sza-
lontai Sándor maga is okozója 
volt-e saját halálának, és ha igen, 
milyen mértékben. A felügyelő-
ség büntetőeljárást kezdeménye-

zett az ügyben a Szentesi Városi 
Ügyészségnél két dolgozóval 
szemben. A nyomozást követően 
derül ki, hogy az ügyészség vádat 
emel-e gondatlan veszélyeztetés 
vétsége miatt. 

A Pankotai Agrár Rt -nek 250 
ezer forint bírságot kell fizetnie: a 
felügyelőségnek jogában áll mér-
legelni a bírság összegét, és az ter-
jedhet ötvenezer forinttól egészen 
tízmillió forintig. A vizsgálatot le-
folytató Csizmadia János felügye-
lő szerint a bírság nem elretten-
tésre szolgál, hanem elsősorban 
figyelmeztet. Az elhunyt családjá-
nak kárigényéről ilyen esetekben 
a munkáltatónak kötelessége tá-
jékozódni, illetve kártérítést fel-
ajánlani. Ha ebben nem tudnak 
megegyezni, a hozzátartozók 
előtt ott a peres eljárás lehetősége. 

B . G . 

Tömörkényes diáklány az ország egyik legszebbje 

Anikót a máltai versenyre várják 
Egy 18 éves szegedi diáklány 
dobogón végzett az idei Miss 
Hungary 2002 szépségverse-
nyen: Szűcs Anikót választották 
az ország harmadik legvonzóbb 
hölgyének. 

MUNKATÁRSUNKRÓL 

A Fővárosi Operettszínházban 
nem ritka látvány a pompa, a 
csillogás, a gyönyörű hölgyko-
szorú, ám a hétfő este rendezett 
Miss Hungary 2002 verseny 
döntője minden bizonnyal 
„megrengette" az öreg falakat, 
hiszen hazánk legszebb lányai 
vonultak színpadra. Szűcs Ani-
kó, a szegedi Tömörkény Gim-
názium 18 éves diákja harma-
dik helyezést ért el e rangos 
megmérettetésen, díjként 100 
ezer forintos modellszerződést 
nyert, s októberben a Miss Biki-
ni verseny máltai színhelyére is 
várják. 

A sikernek örül, hiszen mint 
elmondta, sok munka fekszik 

Szűcs Anikó a Tisza par t ján. Fotó: Karnok Csaba 

benne: a felkészülés csaknem 
egész nyáron át zajlott, s fárasztó 
volt, de, mint azt az eredmény is 
mutatja, megérte a befektetett 
energiát. 

- Az ilyen versenyek kitárhat-
ják a kapukat a szépségipar és a 
modellszakma előtt, csak oko-
san és óvatosan kell élni a lehe-
tőségekkel - véli Szűcs Anikó. A 

második számú udvarhölgy azt 
is elárulja, hogy a versenytől, 
amire egyébként a szegedi Ross-
mann üzletben látható plakát 
hívta fel a figyelmét, és az esetle-
ges csalódástól nagyon féltették a 
szülei. 

Szűcs Anikó tíz esztendeig ver-
senytáncos volt, jelenleg tánc-
művészetet tanul. Méretei le-
nyűgözők: 170 centiméter ma-
gas, mellbősége és csípője egy-
aránt 86 centiméter, dereka kör-
mérete alig több hatvan centimé-
ternél. Jövőbeli tervei között sze-
repel a modellkedés, s megmé-
retteti magát a Szeged Szépe ver-
senyen is. 

Valószínűleg sok férfinek oko-
zunk csalódást azzal, hogy el-
áruljuk, a rendkívül szép szegedi 
diáklánynak már van barátja. 
Szűcs Anikó arra a kérdésre, 
hogy gyönyörűnek lenni jó-e 
vagy Sem azt mondja: a kiemel-
kedő eredmény mindenkit kicsit 
magányossá tesz, bármiben is le-
gyen jó az ember. 


