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A rajongókat a hóesés sem tántoríthatta el 

Begyűrűzött A két torony 
a szegedi mozikba is 

A lelkes cs fiatal gyűriírajongók bebocsátásra várnak a szegedi Belvárosi Miniplexbe, s persze Közép-
földcre. Fotó: Miskolczi Róbert 

|öhet hó, jöhet fagy, egy igazi Tblkien- és Gyűrűk 
Ura-rajongót semmi sem tántoríthat el attól, 
hogy már a premier napján megnézze a trilógia 
második epizódját, A két torony című filmet. 

A szegedi rajongók hűek voltak a bátor gyűrűhor-
dozóhoz, Frodóhoz és társaihoz. A sűrű hóesés, 
nagy hideg, és a nehéz közlekedési viszonyok elle-
nérc sokan már a bemutató napján látni akarták a 
Gyűrűk Ura trilógia második részét. 

Csütörtök délután háromnegyed ötkor már ha-
talmas sor kígyózott a szegcdi Belvárosi Miniplcx 
jegypénztára előtt. Gábor, Balázs és Vilmos abban 
reménykedtek A két torony ugyanolyan jó, vagy ta-
lán még jobb lesz, mint az előző epizód volt. - Biz-
tos nagyon látványos lett, azért bajlódtak vele eddig 
- mondta egyikük. Az előkészületek és a forgató-
könyvek megírása ugyanis három évet vett igény-
be. A forgatás pedig 274 napig tartott. 

- Az első részt legalább hússzor láttam. A faterom-
nak megvan DVD-n, de mi is kivettük videón leg-

alább havonta egyszer. A jegyet már hétfőn megren-
deltük telefonon természetesen az erkélyre, az első 
sorba - mesélte lelkesen Melkvi Ágnes. A szegedi 
lány és élettársa, Zoltán nagy gyűrűrajongók, hiszen 
tavaly az első részt úgy nézték meg, hogy Ágnes ter-
hes volt, barátja pedig éppen gerincsérvműtét előtt 
állt. - Amikor először láttam A két torony bemutató-
ját, borsózott a hátam - tette hozzá Ágnes. 

Időközben véget ért a 14 órakor kezdődött elő-
adás. Salamon Zsolt és barátnője, Fenyvesi Rita 
elégedetten jöttek ki a teremből, mindkettőjüknek 
nagyon tetszett a film. - Igaz, sok akció volt benne 
és a látvány is sokkal jobb volt, de mégsem történt 
annyi minden ebben a részben - fogalmazta meg 
kritikai észrevételeit a fiatalember. 

A lelkes közönség már öt óra előtt tíz perccel 
megrohamozta a jegyszedőket, akik megküzdöttek 
a tömeggel. A néhány előzetes után a terem elsöté-
tült, majd a tüzet okádó, gigantikus Balrog össze-
csapott Gandalffal, a varázslóval... 

A. T. J. 

A bolondos cselédlány szerepét Főző Ditta alakítja 

Irma Az üvegcipőben 
Az új esztendő első bemutatóját 
ma este 7 órától tartják a Sze-
gcdi Nemzeti Színházban. Mol-
nár Ferenc színműve, Az üveg-
cipő Korognai Károly rendezé-
sében, Főző Ditta, Müller Júlia 
és Kocsis György főszereplésé-
vel kerül színpadra. 

Három évvel ezelőtt szerződött a 
szegedi társulathoz Főző Ditta, 
aki Irmát, Az üvegcipő bolondos 
kis cselédlányát alakítja. A külö-
nös, szeretni való szerep sok ki-
váló színésznő - köztük a legen-
dás Dómján Edit - számára je-
lentett nagy kiugrási lehetőséget. 

- Nyíregyházi vagyok, gyerek-
koromban éveken át zongoráz-
tam, táncoltam, verset mondtam, 
de sokáig nem tudtam, mire fo-
gom majd mindezt használni. 
Amikor eldöntöttem, hogy szí-
nésznő leszek, kiderült, hogy jól 
jön a sokféle művészi előképzett-
ség - mondja a mosolygós, szim-
patikus fiatal színésznő, aki so-
kak szerepálmát játszhatja most 
el a népszerű Molnár-darabban. -
A gimnáziumi években egy ama-
tőr társulatban játszottam, érett-
ségi után a főiskolára ugyan nem, 
de Gór Nagy Mária színitanodájá-
ba sikerült bejutnom. Amikor vé-
geztem, épp válogatást hirdetett 
Pesten a szegedi színház a szabad-
téris West Side Storyra. Mivel 
nem volt szerződésünk, többen is 
elmentük szerencsét próbálni, 
hogy legalább a nyárra legyen 
munkánk. Korognai Károly igaz-
gató úr ott figyelt fel rám, elhívott 
Szegedre, és az itteni meghallga-
tás után rögtön szerződést kínált. 
Azt mondta, nincs még ilyen ka-
rakterű színésznő a társulatban. 
Egyelőre nem számolhatok be 
nagy szerepekről. Már a tanodá-

ban is figyelmeztettek: nehéz lesz 
rám szerepet osztani, mert kicsi 
és vékony vagyok, ilyen alkattal 
legfeljebb gyerek- és fiúszerepeket 
szoktak a színésznők játszani. 
Szerencsére most is lehetőségem 
lesz bebizonyítani, hogy akadnak 
azért nekem való szerepek. Tavaly 
A salcmi boszorkányokban Mary 
Warrent, előtte q Don Carlosban 
az Apródot, A hókirálynőben a 
Királykisasszonyt és a Hóvirágot 
játszottam. Irma az első, igazi 
nagy megmérettetésem, hiszen 
három hosszú felvonáson keresz-
tül folyamatosan színpadon kell 
lennem, ami óriási koncentrációt 
igényel. Igazi naivának tartom 
magam, ezért boldog voltam, 
amikor megkaptam. Bevallom, 
picit meg is ijedtem, úgy éreztem, 
alaposan feladták a leckét. Mos-
tanra kicsit megnyugodtam, sajá-
tomnak érzem a figurát. Irma 

gyermeki mentalitású lány, aki a 
saját, zárt világában él. Látszólag 
könnyen veszi a dolgokat, mégis 
mélyen is érez. Talán civilben is 
hasonlítok rá egy kicsit. Molnár 
Ferenc zseniálisan megírta nem-
csak a darabot, hanem az egyes 
szerepeket is, ezért összetett fel-
adat eljátszani. Remélem, a szüle-
im a nagy hó ellenére is el tudnak 
jönni a bemutatóra Nyíregyházá-
ról. Édesapám az ottani Móricz 
Zsigmond Színház világosítója 
volt, így más szemmel nézi az elő-
adásokat, mint a civil nézők. 
Édesanyám tanítónő, mindig 
őszintén elmondja a véleményét, 
ami nagyon fontos számomra. 

Az üvegcipő után Főző Dittát a 
márciusban bemutatásra kerülő 
mesejáték, a Pinocchio címsze-
repében láthatja legközelebb a 
közönség. 

H.ZS. 

Kocsis György (Sípos) és Főző Ditta (Irma] egyik jelenete a színhá-
zi próbán. Fotó: Miskolczi Róbert 

Egészségnap 
fiataloknak 
Egészségnapot szerveznek ma a 
Szegedi Ifjúsági Házban. A fél tíz-
kor kezdődő rendezvény témája a 
fiatalok életminőségét fenyegető 
betegségek. Az érdeklődök elő-
adásokat hallgathatnak a szenve-
délybetegségekről, az AIDS-röl és 
más, nemi úton terjedő betegsé-
gekről, valamint az egészséges 
párkapcsolatról. Prevencióval, 
válságkezeléssel foglalkozó civil 
szervezetek is bemutatkoznak. 

Összefogás a hajléktalanok megmentéséért 

Takarók, élelmiszer 

A MEDIKEMIA RT. 
a PREVENT autóápolási termékek, a MAESTRO aeroszo-
los festékek, a HIPPOLIT háztartási tisztítószerek és a 
PROFIX építési, szerelési anyagok gyártója és forgalma-
zója, szegedi székhellyel munkatársat keres 

ÁRUHÁZLÁNC-MENEDZSER 
munkakör betöltésére. 

Elképzeléseinknek legjobban megfelelő személy: 

• szakirányú felsőfokú végzettséggel 
• értékesítési tapasztalatokkal 
• j ó k o m m u n i k á c i ó s képességge l 

• felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel 
• B kat. jogosítvánnyal 
• angol- vagy németnyelv-ismerettel rendelkezik 

Feladata: A MEDIKÉMIA Rt.-vel üzleti kapcsolatban álló, 
multinacionális áruházláncokkal való napi szintű kapcso-
lattartás. Ezen áruházláncokban biztosítja a társaság pia-
ci pozíciójának erősítését, termékeinek minél szélesebb kör-
ben kialakítható disztribúcióját. Megvalósítja az általa irá-
nyított értékesítési csatornában az előre megtervezett ak-
ciók hatékony lebonyolítását. Figyelemmel kíséri partne-
rei kereskedelmi tevékenységét* intézkedik a felmerülő 
problémák gyors és hatékony megoldásában. Folyamatos 
adatszolgáltatást biztosít a társaság menedzsmentjének, 
valamint közvetlen felettesének. 

Fényképpel ellátott pályázatát 
2003. január 24-ig a következő címre várjuk: 

MEDIKÉMIA Rt. 6701 Szeged, Pf.: 506. 

RENAULT 
MECANE 

Élvezze a lendületet! 
Renault R a n d e v ú január T I - 1 2 ! 

M M E C A N E ] 

Az új Renault Mtgane-rói az első pillantásra látszik, hogy vezetés közben tökéletesen 
eggyé válik az úttal Az energikus vonatvezetésen és a/ erósebb motorok alkal-
mazásán túl az új Mégane kategóriájában egyetlen autóként ötcsitlagos minősítést 
szerzett az Euró NCAP törésteszten. Ráadásul megkapta a legnagyobb elismerésnek 
számító Év Autója 2003 díjat! Új Renault Mégane. Vézetésre született Várjuk 
márkakereskedésünkben! Új Mégane tesztvonal: 06 40 200 000 www.renault.hu 

fc: vrytn havrw« MOO km: Í.C-M: «STOK SA-11* otitír/M: i-fcS: C0, Mxmsifa -yta 

RENAULT FEJES AUTÓHÁZ 
Hódmezővásárhely, Táncsics Mihály út 21. 

Telefon: (62) 231-801 

Szervezési központokat alakí-
tottak ki a hajléktalanokat el-
látó szegcdi intézmények és 
szervezetek. Céljuk, hogy a hi-
deg hónapokban még hatéko-
nyabban segíthessenek az ott-
hontalan embereken. 

A hajléktalanok téli gondozásá-
ról tartottak megbeszélést a fedél 
nélkül élők ellátásáért dolgozó 
szegedi intézmények és szerveze-
tek. Megállapodtak abban, hogy 
az utcára szorultakon a korábbi-
nál is jobban szervezett rendszer-
ben segítenek az e céllal is műkö-
dő hálózat tagjai: a mentők, a 
rendőrség, a kórházak, a szociá-
lis intézmények, valamint a civil 
szervezetek. 

A szociális irodán folytatott ta-
nácskozáson arról is határoztak a 
résztvevők, hogy a hajléktalano-
kat ellátó hálózatban a gyors in-
formációcsere és hatékony segít-
ségnyújtás céljából szervezési 
központokat jelölnek ki. A köz-
pontok a hét minden napján 
ügyeleti rendben működnek. 

Szegeden az Algyői úti nép-
konyha, az Indóház téri, nők szá-
mára kialakított átmeneti szál-
láshely, valamint a Bajai úti, fér-
fiaknak kijelölt éjjeli menedék-
hely látja el a szervezési közpon-
tok feladatait. A rendőrség és a 
mentők mellett a központokban 
dolgozó szociális munkások is 
fogadják az életveszélybe került 
hajléktalanokról szóló lakossági 
bejelentéseket. A cél az, hogy a 
téli hónapokban egyetlen ott-
hontalan se maradjon ellátatla-

nul. A szervezési központok 
szükség esetén cl is szállítják a 
veszélybe kerülő hajléktalano-
kat, akikről a mégfelelő intézmé-
nyekben gondoskodnak. 

A Moszkvai körút 3. szám 
alatt ötven fő befogadására alkal-
mas krízisszállót rendeztek be. 
Az eredetileg férfiak és nők szá-
mára kialakított menhelyet je-
lenleg már csak az igen nagy 
számban jelentkező férfiak vehe-
tik igénybe. 

A városvezetés kétmillió forin-
tos „krízisalapot" hoz létre a haj-
léktalanellátás rendkívüli költsé-
geinek fedezésére. A Vöröske-
reszt szegedi szervezete tábori 
ágyakat, hálózsákokat, takaró-
kat, cipőket, gyógyszereket aján-
lott föl a hajléktalanoknak. 

Az utcára szorulókat évek óta 
segíti az alsóvárosi ferences 
rendház, ahol reggelit és vacsorát 
kínálnak a hozzájuk fordulók-
nak - az ellátás költségeit rész-
ben központi támogatásból fede-
zik. A Máltai Szeretetszolgálat és 
a Magyar Karitasz helyi csoportja 
ugyancsak közreműködik a fedél 
nélkül maradtak ellátásában. 

A Humán Szolgáltató Központ 
szükség esetén éjszakára is meg-
nyitja a népkonyha nappali me-
legedőjét a hajléktalanok előtt. A 
központ munkatársai szívesen 
fogadják a segítőkész emberek 
adományait is: a Bajai úti éjjeli 
menedékhelyen elsősorban kon-
zerveknek, tartós élelmiszerek-
nek, takaróknak, tisztítószerek-
nek látnák hasznát. 

NY. P. 

MELEGEDŐ, MENEDEK 
A hajléktalanokat ellátó szervezési központok: 

- 7 -19 óráig: népkonyha: Szeged, Algyői út 3., 62/471 -478. 
- 19-7 óráig: hajléktalanok átmeneti szálláshelye nők számára, 

Szeged, Indóház tér 3., 627420-476. 
- 19-7 óráig hajléktalanok éjjeli menedékhelye, férfiak részére: 

Szeged, Bajai út 9., 627465-702. 
Szegeden 92 állandó szálláshelyen, valamint az ötvenfős krízis-

szállón fogadják a hajléktalanokat. 

http://www.renault.hu

