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Király Levente Galilei megformálásáért, Zsótér Sándor a rendezésért 

Két díj a kritikusoktól 
Az ország legnevesebb ítészei-
nek szavazatai alapján Király 
Levente a legjobb férfi fősze-
replőnek, Zsótér Sándor a leg-
jobb rendezőnek járó kritikusok 
díját vehette át tegnap este Bu-
dapesten a Galilei élete című 
produkcióért. 

Brecht drámáját, a Galilei életét 
Zsótér Sándor rendezésében, Ki-
rály Levente címszereplésével az 
elmúlt évadban mutatták be a 
Kamara-Tantuszban. Az elringa-
tó illúziószínházhoz szokott sze-
gedi közönség számára kissé 
sokkoló volt, hogy a produkció 
érzelmi azonosulás helyett sza-
kadatlan gondolkodást, odafigye-
lést követelt, és nem sok enged-
ményt tett a befogadás megköny-
nyítése érdekében. A nézőket 
megosztó darab a kritikusokat a 
jelek szerint nem osztotta meg, 
hiszen Király Levente a legjobb 
férfi főszereplő, Zsótér Sándor a 
legjobb rendező díját vehette át 
érte tegnap este a budapesti Thá-
lia Színházban. Az egyik legfon-
tosabb hazai szakmai elismerést 
a kategóriák előző éyi győztesei, 
Gálffi László színművész és 
Zsámbéki Gábor rendező adták 
át. 

Szűcs Katalin, a Kritikus céh 
elnöke a szegedi siker kapcsán el-
mondta: - Idén én válogattam ki, 
hogy mely produkciók kapjanak 
meghívást a pécsi országos szín-
házi találkozóra. A Galileit na-
gyon fontos előadásnak tartót 

Zsótér Sándor, Marton Róbert és Király Levente a Galilei élete próbáján. Fotó: Veréb Simon 

tam, ezért szomorú voltam, hogy 
Pécsett nem kapott díjat. Ezért 
nagy öröm, hogy most kritikus 
kollégáim egyéni szavazásakor ez 
a végeredmény született. Szeged 
izgalmasabb színházként élt a 
hazai kritikusok tudatában, ami-
kor korábban a Zsótér-Teli-
hay-Szikora rendezői hármas 
csinált ott előadásokat. Még ak-
kor is, ha nem minden produk-
ciójuk lett olyan remekmű, ami-
lyet mi szerettünk volna látni. 

De legalább izgalmas, gondolat-
gazdag, az értékeket jobban pre-
feráló színházat akartak. Azért is 
jó, hogy egy kiváló szegedi pro-
dukció most ilyen jelentős elis-
merést kapott, mert a kritikusok 
ezzel visszaigazolták azt, hogy ez 
a fajta színház valóban érték. Azt 
remélem, ez talán hatással lehet 
a teátrum vezetésére is. 

Alighanem először fordult elő 
a szegedi prózai tagozat történe-
tében ilyen jelentős kettős siker. 

- Meglepetéssel és nagy-nagy 
örömmel fogadtam a hírt. Jól-
esik, hogy észrevették azt az 
óriási munkát, amit Zsótér Sa-
nyi vezetésével a produkcióba 
fektettünk. Amikor nekifogtunk, 
szokás szerint meglehetősen kis-
hitű voltam, később már nagy él-
vezettel játszottam. Bevallom, ez 
a darab a szívem csücske lett -
fogalmazott az ebsmerést kom-
mentálva Király Levente. 

H. ZS. 

Polgárőrök 
és rendőrök 
Megállapodást írt alá a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője, Lukács János dandártá-
bornok és Magyari Béla, a 
Csongrád Megyei Polgárőr Szer-
vezetek Szövetségének elnöke a 
bűnmegelőzés hatékonyabbá té-
telének érdekében. Magyari Béla 
kábítószer-bemutató táskát 
adott át a főkapitányságnak. A 
külterületi program keretében a 
polgárőrök eddig elsősorban a 
kenderültetvények felderítésé-
ben vettek részt. 

A polgárőrszövetség munka-
társai a jövőben az iskolai meg-
előzési munkába is bekapcsolód-
nak. A program keretén belül ál-
talános megelőzési ismereteket 
bemutató kurzus indult a Szege-
di Tbdományegyetem Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
hallgatói részére, amelyen a pol-
gárőrség munkatársai is részt 
vesznek. 

Minősítik 
a makói 
hivatalt 
ISO-minőségirányítási rendszert 
vezetnek be a makói polgármes-
teri hivatalban. A tavasz óta fo-
lyó munka célja, hogy a hivatal 
m é g jobban a lka lmazkodjon az 
ügyfelek elvárásaihoz és a szak-
ma követelményeihez. 

A minőségirányítási rendszer 
feladata, hogy észlelje a hivatali 
munka hibáit, lehetőséget adjon 
a korrigálásra, emellett figyelje 
az ügyfelek észrevételeit, igé-
nyeit - tudtuk meg Bánfi Margit 
jegyzőtől. A felkészítés során 
nem csak a makói hivatal ta-
nult; a rendszert kidolgozó 
szakértőknek - mint Búzás Pé-
ter polgármester elmondta - tet-
szett a Makón már régóta mű-
ködő képviselői beszámoló, az, 
hogy ezeken a lakossági fórumo-
kon a hivatal munkatársai is je-
len vannak, így hozzájuk is le-
het kérdést intézni. 

A minőségbiztosítási tanúsít-
ványt szerdán adják át a makói 
polgármesteri hivatalban. 

Indul az egyetemi fesztivál 
Mészáros Rezsó, az SZTE rektora nyitja meg ma 18 
órakor az egyetem Dugonics téri központi épületé-
nek aulájában a 7. őszi kulturáhs fesztivált. Köszön-
tőt mond Ványai Éva alpolgármester, közreműkö-
dik a Szegedi Egyetemi Énekkar (vezényel: Száz 
Krisztina és Kovács Gábor), Szomora Zsolt és Bau-
noch Magdolna (zongora), Bozóki Andrea (gitár), 
Varga Katalin Eszter (fagott), valamint Altorjay Ta-
más operaénekes, Polgár Lilla népdalénekes és a Sic 

Énekegyüttes. Az alsóvárosi ferences templomban 
(Mátyás tér 1.) 19 órától a Collegium Musicum or-
gonahangversenyek sorozatban Csanádi László or-
gonaművész ad koncertet. A műsoron Vivaldi, J. S. 
Bach, Liszt és C. Franck művei szerepelnek. Közre-
működik: Ludmány Sebestyén (gordonka). A SZO-
TE-klubban 20 órától toborzó táncház kezdődik az 
Universitas Bálint Sándor Táncegyüttes közremű-
ködésével. Zenél: Patyi Zoltán és zenekara. 

Jugoszláv férfi a gyanúsított 

Pisztolyok a buszon 
A röszkei vámosok megtalálták a busz vécéjében elrejtett fegy-
vereket, a szegedi rendőrök pedig már meg is indították az eljárást 
egy jugoszláv férfi ellen, akit fegyvercsempészettel gyanúsítanak. 

A dél-alföldi régió pénzügyőrei az elmúlt napokban 228 jogsértő cse-
lekményt derítettek fel, az elkövetési érték meghaladta a 13 millió fo-
rintot. 

Siker koronázta a röszkei fináncok munkáját az elmúlt héten. Elő-
ször egy jugoszláv állampolgár Volkswagen típusú személygépkocsi-
jának lerekesztett, átalakított tartályában fedeztek fel 78 karton, ju-
goszláv adójegyes Memphis és Marlboro márkájú cigarettát. A vám-
őrség nemcsak a 140 ezer forint értékű füstölnivalót, de a Volkswagen 
Passatot is elkobozta. 

Szeptember 27-én védett tengelice madarak csempésze bukott le 
Röszkén, majd szeptember 29-én egy német rendszámú buszt vizs-
gáltak át tüzetesebben a röszkei pénzügyőrök. Az utasok ugyan úgy 
nyilatkoztak, hogy semmilyen elvámolni való áru nincs a buszon, ám 
az ellenőrzés során kiderült, kisebb fegyverraktárhoz hasonlatos a 
Németországba tartó jármű vécéje. A fináncok egy Crvena Zastava 
99 típusú, kilenc milliméteres marok lőfegyvert találtak a hozzá való 
tárral és tíz lőszerrel. Felfedeztek még a vámosok egy Pietro Beretta tí-
pusú pisztolyt is, ezt szintén tárral és lőszerekkel együtt akarta valaki 
átcsempészni a határon. Végül előkerült egy P38-as márkájú pisztoly, 
tárral és 8 lőszerrel. A busz utasai közül senki nem vallotta magáé-
nak a fegyvereket, így a vámőrség ismeretlen tettes ellen tett feljelen-
tést és a pisztolyokat lefoglalta. A Szegedi Rendőrkapitányság egy 61 
éves jugoszláv állampolgár ellen indított eljárást, aki a buszon uta-
zott, s alaposan gyanúsítható azzal, hogy az elrejtett fegyvereket ha-
zájából külföldre akarta csempészni. 

Egyéb szabálysértési eljárások során vámraktárakba került még 
1329 karton cigaretta, 381 liter szeszes ital, 5457 liter gázolaj, 1200 
Efedrin teljesítményfokozó tabletta, 150 kiló kristálycukor és 20 cso-
mag ételízesítő is. 

B. Z. 

Wolbrom is testvére 
Domaszéknek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az erdélyi Lövéte után a közel-
jövőben lengyel testvértelepülé-
se is lesz Domaszéknek. A na-
pokban tért vissza a magyar kül-
döttség a Krakkótól negyven ki-
lométerre északra lévő Wolb-
romból. 

- Két éve nálunk vendégszere-
peltek a lengyel kisváros néptán-
cosai a nemzetközi falujáró fesz-
tiválon. Innen az ismeretség -
tudtuk meg Börcsök Lajos pol-
gármestertől. Nemrég ünnepelte 
Wolbrom a városnapját, amire 

Domaszék vezetőségét, illetve a 
Domafa néptáncegyüttest is 
meghívták. 

A lengyel település jóval na-
gyobb leendő magyar testvéré-
nél. Míg Domaszéken 4 ezer 
200-an, addig az északi városban 
11 ezren élnek. A wolbromiak 
nagy többsége a feldolgozó ipar-
ban dolgozik. A két település el-
sősorban a kulturális kapcsola-
tokra épít. 

A domaszéki polgármester len-
gyél kollégájával, Jerzy Gornicki-
vel október 11 -én írja alá a test-
vér-települési megállapodást. 

Vödörrel merték a zongora alól a vizet 

Penész és doh a vakok szegedi irodájában 
Nem talál új otthonra a vakok 
és gycngénlátók megyei szer-
vezetének szegedi irodája, pedig 
a jelenleg használt vizes, alag-
sori helyiségből tovább kellene 
menniük. 

Fekete kátránypapír kandikál elő 
a régen lehullott vakolat alól a 
vakok és gyengénlátók szegedi 
irodájának falán: már a szigetelő-
anyagot is kirágta a salétrom. A 
Bocskai utca 11. számú épület 
alagsorában négy évtizede műkö-
dő klubba amikor bekötöttek egy 
kábelt, az ablak magasságában 
húzódó járdáról heteken át folyt 
be az eső: előfordult, hogy vödör-
rel szedték össze a vizet a kopott 
zongora alól. 

- Kevés a pénzünk, mégis 
szinte szünet nélkül fűtünk, így 
próbáljuk szárítani a falakat -
vezet körbe a helyiségekben Kli-
mász Sándorné, a Magyar Va-
kok és Gyengénlátók Országos 
Szövetsége Csongrád Megyei 
Szervezetének titkára. Ó maga 
világtalan, nehezen találja a vil-
lanykapcsolót, mint mondja, 
csak akkor van rá szükség, ha 
látó vendég jön. 

Meséli, hogy emlékei szerint 
1962 körül kaphatták a 97 négy-
zetméteres, alagsori helyiséget, 
amely lakás lehetett valamikor. 
A ház árvíz előtti, s az omladozó 
csempés mellékhelyiség mosdó-
ja igazi „műkincset" is rejt: a le-
gyező formán szétterülő kifolyó-
csőben végződő, sárgaréz vízcsap 
valóban ritkaságszámba megy. 
Az egykori konyhában csak egy 
régi hűtőszekrény áll, rajta egy 
még korosabb villanyrezsó. 

Az egyetlen használható helyi-

ség az iroda: ide tették a szövet-
ség budapesti központjától ka-
pott, beszélő IBM-számítógépet 
is. A két hátsó raktárban mellbe 
vágja a belépőt az erős dohszag. 
A levegőből szinte csöpög a pára, 
a falakat mennyezetig vízfoltok 
borítják. 

A vakok és gyengénlátók 1984 
óta szeretnének egészségesebb 
helyre költözni. De ahogyan Suti 
Lajos, a szervezet akkori elnöke, 
utódai sem tudták elérni, hogy 

megszabadulhassanak a mind 
sanyarúbb körülmények szorítá-
sából. 

A régi ház lakásait a kilencve-
nes évek elején eladta az önkor-
mányzat. Már csak a pince 
(pontosabban: a klub) maradt a 
Szegedi Ingatlankezelő és Va-
gyongazdálkodó Rt. fennhatósá-
ga alatt. Az IKV szakemberei ki 
is jöttek fölmérni a terepet, s el-
ső látásra úgy becsülték, milli-
ókba kerülne a helyreállítás. Er-

re egyelőre nincs pénz, de még 
megfelelő cserehelyiséget sem 
találtak. 

Ács Attiláné, a Bocskai utcai 
iroda vezetője szerint az IKV ve-
zetőinek jó szándékát mutatja, 
hogy „piaci lakbér" helyett 
mindössze havi 25 ezer 100 fo-
rintot kérnek a bérletért. De ezt a 
pénzt sem könnyű előteremteni, 
amikor a 920 tagot számláló me-
gyei szövetség évente mintegy 
900 ezer forintos költségvetésből 

A Bocskai utcai szuterén fölújítása milliókba kerülne. Fotó: Miskolczi Róbert 

gazdálkodhat (az összegből 235 
ezer forint az adó fölajánlható 
egy százalékából folyik be). 

Az irodavezető is örülne, ha az 
önkormányzat hozzásegítené 
őket egy új iroda- és klubhelyi-
séghez, mert rendezvények célja-
ira a Bocskai utcai vizes pince al-
kalmatlan. Szerencsére az újsze-
gedi Bálint Sándor Művelődési 
Ház vezetője, Kiss Ernő díjtala-
nul rendelkezésükre bocsátja a 
kultúrház nagytermét a fehér bot 
napján tartott összejövetelekre. 

De ha elköltöznének, csak ne-
hezen találnának az új helyre a 
világtalanok. - Jó lenne, ha az ön-
kormányzat kísérőket adna azok 
mellé, akik csak testi épségük 
kockáztatásával közlekedhetnek 
az utcán. Egy bácsi rendszeresen 
bejár hozzám kötözésre, mert be-
töri a fejét az utcai táblákon -
mondta az irodavezető. 

- Vakok és gyengénlátók kísé-
retét a házi gondozók vállalhat-
nák, de lehetőségeink korláto-
zottak: még súlyos betegek mellé 
is alig jut gondozó - mondta Maj-
láthné Lippai Éva, a polgármes-
teri hivatal egészségügyi, szociá-
bs és családvédelmi irodavezető-
je, aki felvetette: az alternatív 
sorkatonai szolgálatot teljesítők 
is kísérhetnék a világtalanokat. 

Soós Ferenc, az IKV Rt. kezelé-
si igazgatója keresi a megoldást. 
Mint mondja, szeretne segíteni, 
s amint fölszabadul egy elfogad-
ható helyiség, a gyengénlátók 
máris költözhetnek. Azt is elkép-
zelhetőnek tartja, hogy a külön-
féle fogyatékossággal sújtott em-
bereknek egy közös ingatlant bo-
csáthatnának rendelkezésükre. 

NYILAS PÉTER 


