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Megtalálták 
Gábort 

A lapátot ugyanazok fogják 

A Délút új útjai 

Korognai nem tudta, hogy a színház nem fizetett 

Gregornak elege van 
Folytatás az 1. oldalról 

- Legközelebb Szegeden a nemzetközi gyakorlatnak 
megfelelően ki fogom kötni a szerződésben, hogy 
az utolsó felvonás előtti szünetben kérem a tiszte-
letdíjamat, csak akkor fejezem be az előadást. 
Houstonban és Portlandben az igazgató személye-
sen hozza be az öltözőbe a vendégszereplőknek a 
csekket az előadás előtt, a Metropolitanben min-
den este a művészeti titkár teszi meg ugyanezt -
folytatta Gregor József. - A Magyar Állami Opera-
házban ugyan nem fizetnek aznap este, de az elő-

adás másnapján mindig rendben átutalják a gázsit. 
Gárdony városa egymilliárdos költségvetésből üze-
melteti az összes intézményét, döbbenetesnek tar-
tom, hogy a szegedi színház másfél milliárdból sem 
tud biztonságosan gazdálkodni. 

- Nem tudtam róla, hogy Gregor József sem kap-
ta meg a gázsiját, intézkedni fogok, hogy holnap so-
ron kívül, az intézmény anyagi nehézségei ellenére 
is átutalják neki a pénzét - válaszolta tegnap meg-
keresésünkre Korognai Károly, a színház főigazga-
tója. 

H. ZS. 

Szegedre is megérkezett Michel Tremblay fergeteges tragikomédiája 

Sógornők a Tantuszban 

Folytatás az 1. oldalról 

Tegnap délután végül kiderült: 
valószínűleg igazuk volt azok-
nak, akik Nacsa Gábort utoljára 
az ártéri erdő közelében látták, 
mert a holttest ott került elő. Egy 
gombász találta meg véletlenül, 
nehezen megközelíthető, eldu-
gott helyen. Hogy valóban az ó 
holttestére bukkantak, azt ruhá-
zata és a nála lévő iratok alapján 
állapították meg. A fiú informá-
cióink szerint felakasztotta ma-
gát, búcsúlevelet nem találtak 
nála. 

SZABÓ IMRE 

Karitatív est 
Nekünk sem 88! címmel rendez-
nek kávéházi estet ma 18 órától 
a szegedi Bartók Béla Művelődési 
Központban a civil karitatív szer-
vezetek részvételével. A házigaz-
dák: Vass Imre és Zoltán Csaba, 
a Rádió 88 műsorvezetői. 

Tegnap Csillag István jelenlegi 
és Fónagy János exközlekedési 
miniszter jelenlétében átadták 
az M3-as autópálya Füzesabony 
és Polgár közötti szakaszát - azt 
a szakaszt, ahol egy Csongrád 
megyei cég is dolgozott. 

luhász Sándor, az algyői közpon-
tú, de szegedi székhellyel is ren-
delkező Délút tulajdonosa sze-
rint országos szinten mintegy 
száz személyről lehet elmonda-
ni, hogy az utóbbi évtized útépí-
téseit irányították - több nagy- és 
kisvállalat színeiben. Volt olyan, 
aki több cégnél is dolgozott, de a 
lényeg a szakértelme volt. 

A déli régió egyik legnagyobb 
szakmai vállalkozója, a földműé-
pítésre és bányászatra szakoso-
dott Délút legújabb referencia-
pontjai (minden versenytárgyalás 
gyakorlatilag ezzel kezdődik...) az 
országban ellenőrizhetők. Az 
M3-as autópálya Hejőkürt és a 
Tisza közötti négy kilométer, ami 
magában foglal egy csomópontot, 

Harry Potter újra a mozikban 

A szigorúan őrzött 
filmet futár hozta 
Volt, akinek az tetszett, hogy fel 
volt turbózva és volt, aki pont 
azt kifogásolta, hogy túl gyorsan 
pörögtek az események az új 
Harry Potter-filml>en, a Titkok 
kamrájában. 

Szerda késő este futár hozta a 
szegedi Belvárosi Miniplexbe az 
új Harry Potter-film kópiáját, 
amelyet a forgalmazó előírása 
szerint rendkívül szigorúan kell 
őrizni. A rajongókat a kulissza-
titkok valószínűleg nem annyira 
érdeklik, ők inkább a filmre vol-
tak kíváncsiak. 

- Nem volt annyira jó a Titkok 
kamrája. Túl gyorsan pörögtek 
az események, ezért nem voltak 
kidolgozva a jelenetek - mesélte 
Tamás, akinek társaitól megtud-
tam, a 16 esztendős fiatal jobban 
kedveli a Gyűrűk Urát. Egyik ba-
rátja, Attila azonban nem csaló-
dott a filmben. - Már nagyon 
vártam a Titkok kamráját. Pont 
olyan volt, mint amikor olvas-
tam, visszaadta azt az élményt. 

Szalma László szerint, gyerek-
film és egy horror ötvözete volt. -
A kishúgaimat biztos nem hoz-
nám el, ők megijednének egy-két 
jelenetnél. Jól fel volt turbózva a 
film, nem lehetett elaludni rajta. 
A 11 és fél éves Trabalka Cecília 
nem félt a moziban. - Nem volt 
félelmetes. A Titkok kamrája 
jobb volt, élménydúsabb, mint 
az előző rész. 

A domaszéki Temesvári testvé-
reknek, a 11 éves Andrásnak és a 
8 esztendős Józsefnek a Mikulás 
hozta a mozijegyet. - A bizton-
ság kedvéért már kedden meg-
rendeltük telefonon a mozijegyet 
- mondta a fiúk édesanyja, Te-
mesváriné Kálmán Tünde. Az 
asszony az összes Harry Pot-
ter-könyvet elolvasta, mielőtt fi-
ai kezébe adta. - Ha már a köny-
vet elolvastam, a film nem lehet 
olyan félelmetes - jegyezte meg 
András, majd hozzátette, ő egy-
általán nem félt az ijesztő részek-
nél. 

A. T. J. 

TISZTÚJÍTÁS AZ MDF-NÉL 
SZEGEDEN 
Csütörtökön délután tisztújító 
közgyűlést tartott a Magyar De-
mokrata Fórum szegedi szerve-
zete, amely két évre választotta 
meg vezetőségét. Az új elnök Za-
kar Péter lett. Az elnökség tagjai: 
Berekné Petri Ildikó, Dávid Sza-
niszla, Hingl László, Gyömbér 
László, Mécs László, Párducz Ár-
pád, Szabó Andrea és Ványai 
Éva. 

A domaszéki Ttmesvári testvéreknek a Mikulás hozta a mozije-
gyet ajándékba. Fotó: Miskolczi Róbert 

LAKASATADAS 
MÓRAHALMON 
Hat szociális bérlakást adnak át 
ma Mórahalmon. Az István ki-
rály út 2. és 2/A számú házra 
magastetőt építettek, s a tetőtér-
ben alakították ki a lakásokat. A 
beruházás költségeinek 80 szá-
zalékát a Gazdasági Minisztéri-
um pályázatán nyert 46 millió 
480 ezer forintból fedezték; az 
önkormányzat 11 millió 620 
ezer forinttal járult hozzá a la-
kásépítéshez. 

illetve szervízutakat. A munka 
bonyolultságára jellemző, hogy a 
földművel kilenc kisebb-nagyobb 
hídhoz (többek között aTi-
sza-hídhoz) kellett csatlakozni a 
földmunkákkal. Nemrég fejezték 
be a füvesítést, s íme, elérkezett 
az átadás napja is. E szakmában a 
műveleteket ellenőrzőnek és fel-
ügyelőnek, akapcsolattartónak 
nagyon oda kell figyelni a részle-
tekre - a Vegyépszer és Betonút 
konzorcium sok alvállalkozóval 
dolgozott és dolgozik, mindenki 
a maga jól meghatározott érdekét 
kell hogy védje. 

Hazai pályán, a megyében is 
serénykednek. A 47-es út máso-
dik szakasza kilencven százalé-
kos készültségben van az Algyői 
hídtól 3,5 kilométeres szaka-
szon, ami komplett földmunkát 
jelentett. E helyszínen is a már 
említett konzorcium megbízásá-
ból dolgoztak. Volumene nagy-
ságrendileg 100 ezer köbméter 
földmunkát jelentett. 

P. S. 

Jelenet a darabból. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tizenöt színésznőt kellett kordá-
ban tartania Székhelyi Józsefnek, 
hogy megrendezhesse Michel 
Tremblay Sógornők című darab-
ját, amelynek bemutatóját ma 
este tartják a szegedi Kama-
ra-Tantuszban. Az 1968-as 
montreali ősbemutató óta az 
egész világot meghódította a fer-
geteges tragikomédia, ami ná-
lunk mára vált igazán aktuálissá. 

Egy külvárosi bérházban élő csa-
ládanya milliós nyereményhez 
jut levásárolható bélyegek for-
májában, amelyeket füzetekbe 
kell ragasztgatnia. Az asszony 
meghívja sógornőit, testvéreit, 
szomszédait, barátnőit egy kis 
bélyegragasztgatásra. A színda-
rabban jellegzetesen mai női sor-
sok rajzolódnak ki. A komédia 
különleges nyelvezetéről a fordí-
tást átdolgozó Parti Nagy Lajos 
gondoskodott. 

Fotó: Káinok Csaba 

A Sógornők minden szerepe fő-
szerep, ami magyarázat a pará-
dés színészgárdára: Voith Ági, 
Hőgye Zsuzsanna, Markovits 
Bori, Fekete Gizi, Müller Júha, 
Dobos Kati, Meszléry Judit, Sza-
bó Gabi, Varga T. Zsuzsa, Perjési 
Hilda, Büky Bea, Farkas Andrea, 
Czirják Csilla, Csomor Ágnes és 
Balogh Cecília játszanak a pro-
dukcióban, amelynek díszletét 
Rózsa István, jelmezeit Papp Ja-
nó tervezte. 

A mozgáskorlátozottak is könnyebben utazhatnak 

Liftes Ikarusok érkeztek 
gássériilteket. A Tisza Volán az 
alacsony padlós buszok gyarapí-
tását tervezi. 

A cél az, hogy a járműállo-
mány 5 -10 százalékát a minden-
ki számára könnyen használható 
járművek tegyék ki. Szeri István 
kiemelte, hogy a társaság Vásár-
helyi Pál utcai központját a moz-
gáskorlátozottak igényei szerint 
alakították át. 

Az első alacsony padlós buszok 
már két éve futnak a városban; a 
két sárga Ikarus petőfitelepi és 
újszegedi vonalakon jár - emlé-
keztetett Molnár József, a Tisza 
Volán Rt. műszaki főmérnöke. A 
legutóbb beszerzett kocsik 32 
centiméter magas padlóját még 6 
centivel lejjebb engedheti a sofőr. 
Ezenfelül a kocsiszekrény 5 cen-
timéterrel meg is dönthető a 
megálló irányába, így szinte 
„odatérdepel a peronra", meg-
könnyítve a fölszállást. A kere-
kes szék fölgördítéséhez a közép-
ső ajtónál beépített áthidalólapot 
nyithatnak a járdára. 

A két csuklós buszt (egy Ika-
rust és egy Volvót) a tolókocsit 
beemelő lifttel is fölszerelték. A 
kocsik a helyközi vonalakon tel-
jesítenek majd szolgálatot. A hét 
új kocsi összesen közel 300 mil-
lió forintba került, a közlekedési 
minisztérium mintegy 200 mil-
lió forinttal támogatta a beruhá-
zást. 

A mozgáskorlátozottak a hely-
színen ki is próbálták, hogyan 
szállhatnak majd be az új bu-
szokba. 

NY. P. 

A mozgásukban korlátozottak 
utazásának megkönnyítésére 
alacsony és billenőpadlós, va-
lamint a kerekes szék beeme-
lésére szolgáló lifttel fölszerelt 
autóbuszokat vásárolt a Tisza 
Volán Rt. 

Meg-megeredő esőben, déli ha-
rangszóra adták át tegnap a sze-
gedi Széchenyi téren a Tisza Vo-
lán Rt. új autóbuszait, amelyek-
kel a mozgásukban korlátozott 
emberek is utazhatnak. A hat 
Ikarus és egy Volvo típusú busz a 
városháza előtti parkolóban so-
rakozott föl. A város és a busztár-
saság vezetői mellett a szegedi 
mozgáskorlátozottak egyesületei 
is képviseltették magukat. A leg-
inkább érintettek, a kerekes 
székbe kényszerültek közül töb-
ben is megjelentek a rövid ün-
nepségen. 

Botka László polgármester kö-
szönetet mondott a Tisza Volán 
Rt -nek a „fogyatékkal élőket" 
szolgáló fejlesztésért. Hozzátet-
te, hogy hamarosan összehívják 
a fogyatékosügyi fórumot, ahol 
egyeztetik az esélyegyenlőség 
megvalósításáról szóló progra-
mot. A polgármester önkritiku-
san megjegyezte, hogy a város-
házára nem tudnának bejutni a 
kerekes székkel közlekedők. A 
közeljövő fejlesztései közül a 
Nagyállomás fölújítását emelte 
ki: az átalakításnál a nehezen 
mozgó emberek igényeit is figye-
lembe veszik. 

Szeri István, a Tisza Volán Rt. 
vezérigazgatója az uniós nor-

Az új autóbuszokat a szegedi városháza előtt a mozgáskorlátozot-
taknak is bemutatták. Fotó: Miskolczi Róbert 

máknak is megfelelő, alacsony- helyi közlekedésben, de a megyei 
padlósbusz-programról beszélt, településeket összekötő helyközi 
Az új kocsik nemcsak a szegedi járatokon is segítik majd a moz-


