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Szegedi színésznő kapja az idei Dómján Edit-díjat 

Müller Júlia: saját 
utunkat kell járnunk 

Müller Júlia a Portugál próbáján. Fotó: Miskolczi Róbert 

Folytatás az 1. oldalról 

- Hogyan fogadta a díjat: 
- Hihetetlenül boldog vagyok! 

Nagy dolognak tartom, hogy 
1992-ben a díj megalapítói fel-
vállalták, hogy kifejezetten csak 
vidcki színésznők kaphatják 
meg ezt az elismerést. Ez 
PR-szempontból nem igazán 
kedvez neki, hiszen ha ismert fő-
városi sztároknak adnák, talán 
jobban odafigyelne rá a sajtó. 
Magyarországon a színésztársa-
dalom nagyobbik része vidéken 
dolgozik, ennek ellenére a díjak 
többségét mindig budapesti mű-
vészek kapják. Mintha a főváros-
ban játszani már eleve minősé-
get jelentene, ami egészen bizto-
san nem igaz. Ez a kitüntetés 
egyébként nemcsak az én sike-
rem, hanem a szegedi színház 
munkájának elismerése is. Ideje, 

hogy erre a kitűnő társulatra job-
ban odafigyeljen a szakma. Az el-
múlt napokban három előadás-
sal is hatalmas sikerrel mutat-
koztunk be Budapesten, amit 
nem sok vidéki teátrum mond-
hat el. Büszke vagyok arra, ahol 
ma tart ez a társulat, mert szíve-
men viselem a színház sorsát, 
nem véletlenül maradtam itt 
Szegeden 1989 óta. 

- Mostanában a Sógornőkben 
láthatjuk. Milyen ezt a különös 
darabot játszani t 

- Érdekes. A fogyasztói társa-
dalmat mutatja meg görbe tükör-
ben. Ha nyitott szemmel járunk 
az utcán, a karácsonyi bevásárlá-
si őrületben szinte valamennyi 
szereplőjével a valóságban is ta-
lálkozhatunk. 

- Milyen feladatok várják még 
ebben az évadban t 

- Január 10-én Korognai Ká-

roly rendezésében mutat juk be 
Molnár Ferenc csodálatos da-
rabját, Az üvegcipőt, amelyben 
Kocsis György, Főző Ditta és 
Marton Róbert partnereként 
Adél szerepét játszom. A Sógor-
nőket két hónapon át próbáltuk, 
bevallom, a darab kiábrándító 
világa és mocskos nyelvezete 
teljesen rányomta bélyegét a 
hangulatomra. Molnár Ferenc 
szövegei viszont hihetetlenül fi-
nomak, szárnyakat kaptam tő-
lük. Adélnak van egy néhány 
mondatos monológja a darab 
végén, amelyben arról beszél, 
hogy hiába próbálunk elmene-
külni a sorsunk elől, hiába aka-
runk okosabbak lenni, mint az 
Isten, nem fog menni. Végig kell 
járnunk a saját utunkat, sorsun-
kat. Ez az én életemre és pá-
lyámra is igaz. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Lions jótékonysági akció az Agyagos utcai gyerekek javára 

Eladók: Kulka és Koltai 
Az első Szegedi Lions Klub tagjai jótékonysági 
árusítást tartanak pénteken, szombaton és va-
sárnap a Cora Áruház karácsonyfájánál. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Lions jószolgálati klub az akció teljes bevételét a 
szegedi Agyagos utcai Waltner Károly gyermekott-
hon halmozottan hátrányos helyzetű lakóira for-
dítja. Az árusításba és a vele járó társalgásba bekap-
csolódik Kulka fános és Koltai Róbert színművész, 
valamint a Sole-Szedeák férfi kosárlabdacsapatá-
nak játékosai is. 

A jótékonysági akció pénteken délben kezdődik, 
a Lions klub tagjai ekkor kezdik el a gyermekott-

hon lakói által készített kis ajándéktárgyak, illetve 
mézeskalács-figurák árusítását. A tárgyaknak 
ugyan van jelképes ára, ám az akció célja maga az 
adománygyűjtés. 

Pénteken délután 2 órától a szegedi férfi kosara-
sok segítenek be az árusításba, míg szombaton 
11-14 óráig Kulka János, vasárnap 11-16 óráig pe-
dig Koltai Róbert vállalt jószolgálati munkát a Li-
ons standjánál. Az alkalomból Koltai Róbert dedi-
kálja három legnépszerűbb filmjének - Szamba, 
Csocsó, Sose halunk meg - közös DVD-kiadását, 
amit a helyszínen meg is vásárolhatnak az érdeklő-
dők. A bevétel húsz százalékát ugyancsak az Agya-
gos utcai gyerekek javára ajánlotta fel Koltai Ró-
bert. 

Természet 
és örökség 
„Natura 2000 - természeti örök-
ségünk védelme az Európai Uni-
óban" címmel fórumot és kiállí-
tást rendeznek csütörtökön dél-
után 2 órától Szegeden, a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. Ste-
fánia 6. szám alatti előadótermé-
ben. 

A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület, valamint 
a Kiss Ferenc Csongrád Megyei 
Természetvédelmi Egyesület 
(Csemete) szervezésében meg-
tartott szakmai nap előadásain a 
madárvédelemről, a „Natura 
2000" területek kijelöléséről, az 
uniós természetvédelmi támoga-
tásokról, valamint a mezőgazda-
ság, vidékfejlesztés és a termé-
szetvédelem kapcsolatáról be-
szélnek a szakemberek. A 
Dél-Alföld természeti értékeit 
diaképeken mutatják be. Az elő-
adóteremben rendezett „Natura 
2000" című kiállítás anyagát de-
cember 20-áig lehet megnézni. 

Az unióról 
Az Európai Unió mint a regioná-
lis alapokra épülő nemzetközi 
gazdasági integráció modellje 
címmel tart előadást Marco di 
Ruzza, a budapesti olasz nagykö-
vetség konzulja csütörtökön dél-
előtt fél 11 -tói a szegedi Olasz 
Kulturális Központban (Dugo-
nics tér 2.). 

Kilencedik emeletről 
ugrott a halálba 

A szegedi panelház előt t i betonra zuhan t és szörnyethal t a kö-
zépkorú nő . Fotó: Karnok Csaba 

Öngyilkossági szándékkal kiug-
rott kilencedik emeleti lakásá-
ból egy szegedi nő. A helyszínen 
életét vesztette. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szegeden, a Szilién sugárút 49. 
számú panelház kilencedik eme-
letéről tegnap a mélybe vetette 
magát egy 44 éves nő. A rendőr-
ség szerint öngyilkosságot köve-

tett el. Tettének oka még nem is-
meretes, búcsúlevelet nem ha-
gyott hátra. A középkorú asz-
szony férjével lakott együtt a la-
kásban. A tragédiát nem előzte 
meg szóváltás. 

A rendőröket és a mentőket 
délután fél három körül értesí-
tették. A kiérkező mentősök 
megtettek mindent, de a nő éle-
tét már nem tudták megmente-
ni. Belehalt súlyos sérüléseibe. 

Megjelent Farkas Csaba 
tárcakötete 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tó a levegőben címmel megje-
lent Farkas Csaba, lapunk mun-
katársa legújabb szépirodalmi 
könyve, a budapesti Accordia Ki-
adónál. 

A karácsonyi könyvvásárra 
megjelent, lapunkból is ismerős 
tárcákat tartalmazó kötet vissza-
térő szereplője Thakács, a hely-
szín a Dél-Alföld és a Balaton, az 

ábrázolt időtartam: egy kerek év. 
A történeteket filmszerű, színes 
valóságábrázolás mellett ab-
szurdizmussal kevert líraiság jel-
lemzi. Az országosan terjesztett 
könyv Csongrád megyében is be-
szerezhető. Farkas Csaba koráb-
bi kötetei - A kapu, Uszóházi Hí-
rek, Yasmina belém olvas, Gya-
log a hídon át - szintén kisprózá-
kat tartalmaznak, s horgászté-
májú könyve is megjelent már. 

Kocsiföljárót építettek a főposta Deák Ferenc utcai oldalán 

Segítség a mozgáskorlátozottaknak 

HÍREK 
VARNUSXAVÉR 
A TIIDÓSKLURBAN 
A Szegedi Akadémiai Bizottság 
Hidósklubjában, a Somogyi ut-
cai székház dísztermében Varnus 
Xavér előadóművész lesz a ven-
dég ma, csütörtökön délután 5 
órakor. A tudósok és az előadó 
kultúráról és művészetről beszél-
getnek. 

PÓDIUMVITA: 
HIT - TUDOMÁNY - JÖVŐ 
Pódiumvitát rendeznek Hit - tu-
domány - jövő címmel csütörtök 
délután 6 órától az SZTE BTK 
Ady téri épületében, az auditóri-
um maximumban. A vita a Val-
lás és természettudomány című 
kurzus záró előadása. A résztve-
vők: Szabó László, az ELTE taná-
ra a tudomány képviseletében, 
Tóth-Soma László és Máté-Tóth 
András, az SZTE tanárai a hin-
duizmus, illetve a kereszténység 
szószólóiként. Vitavezető: Tóth 
Mihály, a PPKE tanára. 

SZEGEDNEK NEPE, 
NEMZETEM BÜSZKESÉGE 
A polgári Szeged témakörének 
feldolgozásával folytatódik a 
TTE Szegedi Csoportjának és a 
Csongrád Megyei Honismereti 
Egyesület helytörténeti elő-
adás-sorozata. Á Dugonics And-
rás Piarista Gimnáziumban hol-
nap délután fél háromtól kez-
dődnek az előadások. Géczi La-
jos A szabad királyi város sza-
badsága a 18-19. században cím-
mel tartja meg beszédét, Marja-
nuez László Rendi polgárok, vál-
lalkozó polgárok, Farkas Csaba 
1956, Szeged című dolgozatát ol-
vassa fel. 

ANDVENTI HANGVERSENY 
Az Újszegedi Kamarazenekar ad-
venti hangversenye ma este 7 
órakor kezdődik a Bálint Sándor 
Művelődési Házban. Műsoron 
szerepelnek Antonio Vivaldi, 
Farkas Ferenc és Jan Sibelius 

Rámpát építettek a szegedi fő-
posta Deák Ferenc utca felőli 
oldalán, így a kerekes székkel 
közlekedők is bejuthatnak az 
épületbe. 

Idén a Magyar Posta Rt. Szegedi 
Igazgatósága hét fölvevőhely be-
járatát tette alkalmassá arra, 
hogy mozgásukban korlátozott, 
kerekes székkel közlekedő embe-
rek is igénybe vehessék a postai 
szolgáltatásokat - tájékoztatta 
lapunkat Lovászi József, a szege-
di postaigazgatóság pr-mene-
dzsere. A három megyét irányító 
igazgatóság területén Tiszakécs-
ke, Hódmezővásárhely, Kiskun-
félegyháza, Békés, Szeghalom és 
Székkutas postáinak bejáratát 
alakították át a mozgáskorláto-
zottak igényei szerint. Az átépí-
tés összesen 16 millió forintba 
került. 

Hazánkban 1998 óta írja elő az 
építési törvény, hogy a közintéz-' 
ményekbe való bejutást, vala-
mint az épület használatát min-
denki, így a mozgáskorlátozottak 
számára is lehetővé kell tenni. A 
Magyar Posta Rt. az 1998 óta 
épített, illetve átalakított épüle-
tek tervezésekor már az akadály-
mentesítés követelményét is fi-
gyelembe vette. 

Most a szegedi nagyposta is 
megnyílik a fogyatékkal élők 
előtt. A műemlékvédelmi hivatal 
nem járult hozzá a főposta Szé-
chenyi téri homlokzatának át-
alakításához, ezért az épület De-
ák Ferenc utcai oldalán, a Híd ut-

A főposta Deák Ferenc utcai oldalán már tolókocsival is be lehet jutni az épületbe. Fotó: Schmidt Andrea 

cai sarok közelében építettek ko-
csiföljárót. 

A főposta Híd utcai helyiségé-
ben eddig többek között a posta-
fiókbérlők, valamint az ajánlott 
levelek és pénzes utalványok 

címzettjei vehették át küldemé-
nyeiket. A teremben most külön 
fölvételi helyet alakítottak ki a 
mozgáskorlátozottak számára, 
akik így minden postai küldemé-
nyüket föladhatják. 

Az akadálymentes postaajtó 
megépítését a szegedi Rotary 
Klub is segítette. A beruházást 
december 13-án, pénteken dél-
előtt 10 órakor adják át. 

NY. P. 


