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Frodó, a bátor gyűrűhordozó újra száguld 

Megérkezett A két 
torony a mozikba 

Önkormányzati vezetők akadályozták meg a kultúrdiplomáciai botrányt 

Lesz Faust a franciákkal 
Egyévnyi hosszú, türelmetlen és 
szinte vég nélküli várakozás 
után ma megérkezik a hazai 
mozikba a Gyűrűk Ura trilógia 
második része, A két torony. 

A kritikusok szerint megérte vár-
ni a Gyűrűk Ura folytatására, A 
két toronyra. „Tolkien ebben a 
részben szabadjára engedi a go-
nosz erőit: a sötétség elborítja 
szinte egész Középföldét. De va-
lószínűleg még ő maga is megle-
pődne, ha látná, mit is teremtett 
valójában a fantáziája. Mert azt 
az előző rész után nem kell hang-
súlyozni, hogy a rendező, Peter 
Jackson munkáját a tökéletes 
élethűség jellemzi" - olvasható 
az egyik hazai internetes honla-
pon. 

Persze nem mindenkit nyűgö-
zött le ennyire a film. A kukacos-
kodók, a mozifilmekben fellelhe-
tő hibák statisztikáit vezető Mo-
viemistakes.com honlap olvasói 
ugyanis eddig százhuszonkét hi-
bát fedeztek fel a Gyűrűk Ura 
mozifilmsorozat nemrég bemu-
tatott második epizódjában. (Az 

Egyesült Államokban december 
5-én mutatták be a filmet.] 

Elijah Wood (Frodó] kontakt-
lencséje megcsúszik premier 
plánban és rövidebb a haja, mint 
az előző filmben. Merry arcsebe-
sülése változatos állapotban és 
helyeken jelenik meg. Az akció-
zó Legolas tegeze arcon nyomja 
Eowynt. A lovak patái áttűnnek 
a digitális orktetemeken. A Mo-
viemistakes.com szemfüles olva-
sói ehhez hasonló hibákat fedez-
tek fel az új filmben. 

A szegedi rajongók és Tol-
kien-kedvelők valószínűleg fity-
tyet hánynak a hibavadászok 
statisztikáira. A szegedi Belváro-
si Miniplex moziban ugyanis 
már egy hete folyamatosan ren-
delik a belépőket. - Ma estére 
már alig vannak jegyek, óriási az 
érdeklődés, percenként csöng a 
telefon. Már jövő hét végére is 
áruljuk a jegyeket - mesélte Vo-
rösné Séllei Emma, a Miniplex 
vezetője. A „gyűrű" megállítha-
tatlanul begurult tehát a szegedi 
mozikba is. 

A. T. J. 

Alföldi Róbert és a francia vendégművészek már próbálnak a színházban. Fotó: Miskolczi Róbert 

A magyarországi francia évad zenei program-
jának nyitányaként neves francia vendégmű-
vészekkel mutatják be februárban a szegedi 
színházban Gounod Faustját. A premierre 
annak ellenére sor kerül, hogy szilveszterkor 
a teátrum lemondta a produkciót, ami miatt 
kultúrdiplomáciai botrány fenyegetett. 

Oberfrank Péter, a Szegedi Nemzeti Színház 
zeneigazgatója még tavaly megállapodott a 
Nizzai Operával arról, hogy a magyarországi 
francia évad, a Franciart zenei programjának 
nyitányaként idén február 14-én, neves fran-
cia vendégművészek közreműködésével a Ti-
sza-parti operatársulat bemutatja Gounod 
Faustját. A Budapesti Francia Intézet és a 
Szegedi Alliances Française is részt vállalt a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
által is támogatott produkció megszervezésé-
ben. Miután a színház részéről tavaly június-
ban Korognai Károly főigazgató aláírta a szer-
ződést, úgy tűnt, az előadás sínen van. A 
színház azonban időközben csődközeb hely-
zetbe került és a kinevezett önkormányzati 
biztos a Faust-produkció elhalasztását java-
solta. Nem tudott ugyanis az érvényben lévő 
szerződésről és arról, milyen fontos a fran-
cia-magyar kulturális együttműködés szem-
pontjából ez az előadás. 

- Az önkormányzat vezetése nem kíván be-

leszólni abba, hogy milyen műsorpolitikát 
valósít meg a színház, ám azt elvárja, hogy a 
meglévő nemzetközi kötelezettségeit teljesít-
se - hangsúlyozza Pászti Ágnes, az önkor-
mányzat kultúráért felelős tanácsnoka, aki 
azt is megjegyzi: az átvilágítást végző biztos 
logikusan, csak a számokat nézve javasolta 
már december közepén a költséges Faust-be-
mutató elhalasztását. A színház azonban 
csak december 31 -én jelezte a vendégéneke-
sek szegedi fellépését megszervező és finan-
szírozó Budapesti Francia Intézetnek, hogy a 
produkció elhagyásáról döntöttek. 

- A neves francia művészekkel már régen 
megkötötték a szerződést, a repülőjegyeiket 
is megvásárolták. Furcsa eljárás, meglehető-
sen udvariatlan és a nemzetközi gyakorlat-
ban elfogadhatatlan lépés épp szilveszterkor, 
három nappal a kitűzött próbák kezdete előtt 
lemondani egy produkciót, ami ráadásul 
ilyen fontos szerepet tölt be a kultúrdiplomá-
ciai kapcsolatokban. Amikor kétségbeesve 
felhívtak a budapesti szervezők, világos volt, 
hogy gyors intézkedésre van szükség. Vezető-
társaimmal úgy döntöttünk, hogy nem ma-
radhat el a bemutató, a szerződésben vállal-
tak szerint fogadja Szeged a vendégeket -
mondja a tanácsnok. Pászti Ágnes „villám-
gyors és határozott fellépése megmentette a 
nemzetközi produkciót és ezzel a résztvevő 

művészeti és szervező intézmények hitelét és 
hírnevét" - írta hétfőn a polgármesternek 
címzett köszönő levelében Stanislas Pierret, 
a Budapesti Francia Intézet igazgatója. Mint 
megtudtuk, a francia nagykövet valószínűleg 
még januárban Szegedre látogat, hogy szemé-
lyesen is megköszönje az önkormányzat ve-
zetőinek a kultúrdiplomáciai botrány elhárí-
tását. Korognai Károly tegnap megkeresé-
sünkre csak annyit válaszolt: semmi problé-
ma nincs a produkcióval, a próbák szomba-
ton rendben megkezdődtek, megtörtént a 
tervelfogadás is. 

A francia művészek közül a Mefistót éneklő 
Eernand Bernadi nagy sztárnak számít hazá-
jában, és a többiek, Dániel Galvez-Vallejo (Fa-
ust), Jacques Gay (Valentin) és Raphaelle Far-
mon (Margit) is elismert, befutott fiatal éne-
kesek. Két francia karmester, Vincent Monteil 
és Philippe de Chalendar vezényli az első négy 
előadást, amelyen a vendégénekesek lépnek 
fel. A későbbiekben hazai művészek veszik át 
a főszerepeket. A produkciót a legnézettebb 
európai komolyzenei csatorna, a Mezzo folya-
matosan rövid bejátszásokkal népszerűsíti. A 
február 14-i bemutató jelentőségét jelzi, hogy 
az MTV-2 élő, egyenes adásban közvetíti, és 
az sem kizárt, hogy a későbbiekben a felvételt 
a Mezzo is sugározza. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Interneten kínált programokat 

Szoftverper, 101 vádlottal 
Nyolcvanegy vádlott ügyében hozott ítéletet egyetlen tárgyaláson a 
Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság. A szoftverper első rendű vád-
lottja, A. Tamás felfüggesztett börtönbüntetést kapott. 

El sem fért a sok vádlott a vásár-
helyi bíróságon, ezért aztán Sze-
geden, az igazságügyi palota 
dísztermében kezdték meg ta-
valy szeptemberben A. Tamás és 
száz társának perében a tárgya-
lássorozatot. Az ország minden 
tájáról érkezett vádlottakat szer-
zői és szomszédos jogok megsér-
tése miatt vádolta meg az 
ügyészség a nem mindennapi 
perben. 

A. Tamás még 1998 májusá-
ban tette fel Vásárhelyen az in-
ternetre Killer és Morder néven 
hirdetéseit, amelyekben nem 
jogtiszta szoftvereket kínált el-
adásra. Még listát is készített ar-
ról, milyen játékprogramok, ze-
nei és videofilmek közül választ-
hatnak az érdeklődők, míg a 

megrendelt anyagokat A. Tamás 
postai utánvéttel juttatta el a vá-
sárlókhoz. A címzettek között 
éppen úgy volt szolnoki, mint 
nagykanizsai és salgótarjáni. Az 
üzlet mintegy 200 ezer forint be-
vételt hozott az ötletgazdának, 
amit megélhetésére és tanulmá-
nyainak folytatására fordított. A 
szoftverek szerzői, illetve jog-
utódjaik erről a bizniszről persze 
mit sem tudtak. A felhasználás 
törvényt sértett azért, mert az ar-
ra jogosultak erre nem adtak en-
gedélyt és a CD-k másolásához 
sem kötöttek szerződéses megál-
lapodást. Vagyis az összes lefog-
lalt CD és hang- és képhordozó 
illegális másolatnak minősül -
vádolt az ügyészség. 

A károkozás mértéke rendkí-

vül eltérő volt. Ült a vádlottak 
padján olyan, aki 731 ezer forint-
tal rövidítette meg a jogtulajdo-
nosokat, de olyan is, aki mind-
össze 600 forintnyi értékkel lett 
jogosulatlanul gazdagabb. 

A 101 vádlott közül egyelőre 
81 ügyében hozott döntést a 
Hódmezővásárhelyi Városi Bí-
róság. A. Tamást 160 rendbeli, 
üzletszerűen, folytatólagosan 
elkövetett szerzői és szomszéd-
jogok megsértésében találták 
bűnösnek. Ezért 1 év 5 hónap, 2 
évre felfüggesztett börtönbünte-
tésre ítélték, s 100 ezer forint 
pénzbüntetést is kiróttak rá. 
Hat vádlottat a bíróság próba-
időre bocsátott, 70 vádlott ese-
tében az eljárást megszüntették, 
míg 4 vádlottat felmentettek. 
Az ítélet nem jogerős. Húsz vád-
lott ügyében februárban várható 
ítélet. 

B.Z. 

Tizenhatezer kilométer 
műlábbal, kerékpáron 

Kiállítások 
Szegeden 

Elijah Wood, a Frodót játszó színész megérkezik a film New York-i 
d í s z b e m u t a t ó j á r a . MTI Telefotó: AP/Robert Spencer 

Molnár Ferencre és Stendhalra 
emlékeznek ma a szegedi Somo-
gyi-könyvtárban. A Pál utcai fi-
úk írója 125 éve született. Sten-
dhal, eredeti nevén Henry Beyle 
pedig 220 éve látta meg a napvi-
lágot. 

A két író életét, munkásságát 
bemutató kiállítást az érdeklő-
dők február 12-éig tekinthetik 
meg, kölcsönzési időben. 

mozgáskorlátozottak is képesek kiemelkedő telje-
sítményre. 

A férfi, akinek egyik lábát régebben térd alatt am-
putálták, korábbi útjai során megyénkben is járt, 
megpihent a makói városi fürdőben, augusztus 
21 -én pedig a szegedi városházán találkozott azok-
kal, akik útját támogatják. Azoknak, akik különös 
vállalásáról kérdezték, mindig elmesélte: műtéte 
után, a kilencvenes évek közepén nagyon szeretett 
volna elhelyezkedni, de a legtöbb munkahelyről el-
tanácsolták, amikor kiderült, hogy mozgáskorláto-
zottnak számít. Elhatározta: egyszer meg fogja mu-
tatni, mire képes így, műlábbal. Akkoriban vett a fi-
ának görkorcsolyát, s a fia azt kérte tőle, tanítsa is 
meg görkorizni. Bojtos István így éjjel felcsatolta a 
cipőket, gyakorolt, s másnap megtanította a fiának 
azt, amire rájött. így vetődött fel az ötlet, amit so-
kan - közöttük orvosai is - őrültségnek tartottak: 
mi lenne, ha görkorcsolyával vágna neki az ország-
nak. A tervet meg is valósította, s bár egyedül in-
dult, útközben mindenütt várták az érkezését és 
mindig akadt, aki segítette, hogy folytatni tudja. 
Legutóbbi vállalását, a hatezer-hétszáz kilométert 
végül ötszáz kilométer híján teljesítette; már 
Észak-Magyarországon járt, amikor orvosa lebe-
szélte a folytatásról. 

- Nagyon szerettem volna, ha jövőre a fiam is el-
kísér, de hát az iskola fontosabb, így megint egye-
dül indulok, ám ezúttal nem görkorcsolyával, ha-
nem kerékpárral - mondta a minap lapunk mun-
katársának. Azt még pontosan nem tudja, mikor 
indul útnak, de az biztos, hogy Csongrád megyét és 
Szegedet útba fogja ejteni. 

- Legutóbb a szegedi városháza földszintjén egy 
hölgy a kezembe adott tízezer forintot. Azt ugyan 
mondta, hogy a helyi mozgáskorlátozott egyesület 
nevében segít, de elsodródtunk egymástól, így saj-
nos nem tudtam meg többet és arra sem volt időm, 
hogy tisztességesen megköszönjem neki a segítsé-
get. Épp ezért nagyon szeretnék vele találkozni az 
idén is - mondta Bojtos István. 

B.A. 

Tavaj 6200 kilométert görkorcsolyázott, idén ti-
zenhatezer kilométert kerékpározik Bojtos Ist-
ván. A mozgáskorlátozott férfi ismét körbejárja 
Magyarországot és ezúttal is mindenképpen útba 
ejti Szegedet. Személyesen szeretne köszönetet 
mondani egy itteni támogatójának, akit nem is 
ismer. 

A Zala megyei Szalapán élő Bojtos István, a „gör-
korcsolyás ember" arra készül, hogy 2003-ban, a 
mozgáskorlátozottak évében 16 ezer kilométert ke-
rékpározva körbejárja az országot. Az útnak ugyan-
az a célja, ami idei, s tavalyi körútjának: felhívni a 
figyelmet sorstársaira és bebizonyítani, hogy a 

Bojtos Istvánnak Szegeden tízezer forintot adott 
valaki. A mozgáskorlátozott férfi személyesen 
szeretne köszönetet mondani. Fotó: Gyenes Kálmán 


