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Play Stríndberg - Dürrenmatt darabja Vallaival, Igával és Rékasival' 

Játék a házassággal 

Rékasi Károly és Igó Éva a Dürrenmatt-játék előadásán. Fotó: Szlovák Judit 

Vallai Péter, Igó Éva és Rékasi 
Károly vendégszerepel Dürren-
matt Játék a házassággal, avagy 
Play Stríndberg című darabjával 
pénteken este a Tisza Szálló 
Accord Színpadán. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A világhírű svájci német dráma-
író, Friedrich Dürrenmatt dra-
maturgként vett részt Stríndberg 
színművének, a házasság, a fér-
fi-nő kapcsolat és az emberi kom-
munikáció reménytelenségéről 
szóló Haláltáncnak a színpadra 

állításában. A próbák során telje-
sen átírta a drámát, és kesernyés, 
ironikus, de mindvégig rendkívül 
szórakoztató színpadi játékot 
szerkesztett, amely a három sze-
replő számára igazi színészi juta-
lomjáték. A házasság örökzöld 
téma, és Dürrenmatt elég jó író 
ahhoz, hogy Stríndberg nyomán 
újat tudjon mondani. - Amikor a 
párom megnézte a produkciót, 
azt mondta: biztosan lesznek a 
nézők közül néhányan, akik az 
előadás után válóperes ügyvédet 
keresnek majd. A darabban a sze-
replők ugyanis már a másik meg-

semmisítésének gondolatáig is 
eljutnak. Ha együtt élünk valaki-
vel, lehetnek olyan meggondolat-
lan pillanataink, amikor min-
denféle rosszat kívánunk a má-
siknak, elképesztő dolgokat vá-
gunk a fejéhez. Dürrenmatt köl-
tői kérdéseket tesz fel, majd 
hagyja, hogy az előadás után 
mindenki otthon, önmaga keres-
se meg a feleleteket rájuk - ajánl-
ja az előadást a nézőknek az egyik 
főszereplő, Rékasi Károly, aki leg-
közelebb márciusban, a Válás 
Budán című Márai-darabbal tér 
vissza Szegedre. 

A polgári védelem napját 
tartották Vásárhelyen 
Veszélyhelyzeti tájékoztató 
központok kialakítását tervezi 
jövőre a polgári védelem. Ezeket 
főként a kisebb településen hív-
nák életre, így ismertetve az 
aktuális veszélyhelyzetekről a 
lakosságot. 

Személyautóval ütközött egy is-
meretlen veszélyes anyagot szál-
lító tehergépkocsi szerdán dél-
előtt a vásárhelyi Kossuth téren. 
Pánikra azonban semmi ok, csu-
pán egy bemutató szemtanúi le-
hettek a járókelők. A Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Veszély-
helyzeti Elhárító csoportja azt 
imitálta, hogy éles helyzet ese-
tén, a műszerekkel miként azo-
nosíthatják a veszélyes anyagot, 
s milyen lakosságvédelmi intéz-
kedéseket tennének. 

A különleges bemutató a nem-
zetközi polgári védelem napja al-
kalmából rendezett ünnepség ré-

sze volt, melynek meghívottjait 
a vásárhelyi Fekete Sas Szállóban 
látták vendégül. 

A résztvevőket köszöntő Lázár 
János, polgármester hangsúlyoz-
ta: az önkormányzat, a társszer-
vezetek és a polgári védelem kö-
zött hatékony együttműködésre 
van szükség. Ennek megvalósítá-
sához azonban az önkormány-
zatnak komolyan kell vennie eh-
hez kapcsolódó feladatait. 

A Magyar Polgári Védelem fő-
titkára veszélyhelyzeti tájékozta-
tó központok létrehozásának le-
hetőségéről beszélt. Korondi Csa-
ba elmondta: ezeket jövőre, fő-
ként a kisebb településeken ala-
kítanák meg, így tájékoztatva az 
aktuális veszélyhelyzetekről a la-
kosságot. 

A 2001. szeptember 11-i tragé-
dia óta, a világ harcot vív a terro-
rizmus felszámolása érdekében. 
Hazánk is részt vesz ebben, fel-

készül a veszélyekre - mondta 
Endrődi István, a Belügyminisz-
térium Országos Katasztrófa Vé-
delmi Főigazgatóság főigazga-
tó-helyettese, aki azonban a fel-
készülés részleteiről nem beszél-
hetett. 

A megyei polgári védelem je-
lenleg a várható hóolvadás okoz-
ta gondok, a belvízi problémák 
enyhítésére készül - tájékoztatta 
lapunkat Kató Sándor polgári vé-
delmi alezredes. Emellett most is 
kiemelt figyelmet fordít a veszé-
lyes üzemekre, illetve a veszélyes 
anyagokat szállító járművekre. 

Az ünnepségen a tavalyi dunai 
árvízvédekezésen végzett mun-
kájukért miniszterelnöki elisme-
résben részesült Kerepeczki And-
rás és füstin Géza polgári védel-
mi őrnagy, valamint Nagy-
György Attila polgári védelmi 
hadnagy. 

T.A. 

A MOK alelnöke visszautasítja a vádakat 

Az orvosok elsősorban 
a kamarát hibáztatják 
A Magyar Orvosi Kamarát 
(MOK) hibáztatják azok a vál-
lalkozó orvosok, akik ez év ja-
nuár elsejétől nem váltották ki 
vállalkozói igazolványukat, s 
emiatt nem kapnak OEP-finan-
szírozást. 

Amint arról lapunkban is beszá-
moltunk, a vállalkozóként dolgo-
zó orvosoknak korábban csak az 
Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat által kiadott 
működési engedéllyel kellett ren-
delkezniük egészségügyi szolgál-
tatásukhoz. A tavaly április 
12-én született (62/2002) kor-
mányrendelet viszont előírta, 
hogy 2003. december 31-éig ne-
kik is vállalkozói igazolványt kell 
váltaniok. A hatályos jogszabály 
rendelkezései alá eső orvosok egy 

része nem tett eleget a rendelet-
ben előírtaknak, így ez év január-
jától vállalkozói igazolvány és az 
ennek feltételeként előírt új tisz-
tiorvosi működési engedély hiá-
nyában tevékenységüket nem fi-
nanszírozza az Országos Egész-
ségbiztosító Pénztár addig, amíg 
a szükséges okmányokat nem 
szerzik be. 

A érintettek a Magyar Orvosi 
Kamarát hibáztatják. Azt álb'tják: 
a kamara dolga lett volna a rende-
let ismertetése, de sem a kamarai 
újságban, sem más fórumon nem 
kaptak információt. Ezt megerő-
sítette a Csongrád megyei APEH 
igazgatóhelyettese, Csurgó Edit is, 
aki elmondta: az orvosok érdek-
védelmi szervezete nem vette 
igénybe a megyei adóhatóság se-
gítségét a tájékoztatásban. 

A Magyar Orvosi Kamara alel-
nöke, Komáromi Zoltán vissza-
utasítja a vádakat: tavaly év ele-
jén mind a kamara lapjában, 
mind az internetes portálokon, 
mind pedig a szakmai tanácsko-
zásokon többször felhívták az or-
vosok figyelmét a rendeletre és a 
határidőkre. Az alelnök ugyanak-
kor leszögezte: a vállalkozói 
munkaforma feltételezi, mi több 
megköveteli az erre vonatkozó jo-
gi szabályok ismeretét. 

- A kamara a kialakult helyzet 
mielőbbi megoldására törekszik, 
nemcsak úgy, hogy jogi segítséget 
ad a bajba jutott vállalkozó orvo-
soknak, de próbálja elérni, hogy 
minél gyorsabban hozzájussanak 
a szükséges dokumentumokhoz 
- tette hozzá a kamarai alelnök. 

K. K. 

Petri Csathó Ferenc válogatott versei a Tiszatáj Könyvek sorozatban 

Rike különös Kődoboza 
Kődoboz címmel jelent meg az ötvenkét éves 
korában, 1997-ben elhunyt'szegedi költő, a Dél-
magyarország és a Csongrád Megyei Hírlap egy-
kori munkatársa, Petri Csathó Ferenc válogatott 
verseit tartalmazó kötet a Tiszatáj Könyvek so-
rozatban. 

„Élt egy költő ebben a világvégi országban, annak is 
az egyik Balkán közeli pokolbugyrában, e bugyor-
nak is a kültelkén, ahol semmibe mosódik a nappal 
meg az éjszaka, a szélső üteák meg a szélsodorta 
puszta. Nem ismerte szinte senki. Arca, alakja na-
ponta ott bolyongott a Porvárosban, Szegeden. Is-
merőse volt számolatlan, cimbora és szesztestvér, 
szevaszkoma és alkalmi barát, ám a titkairól nem 
tudhatott senki. Szómágiájáról, éjszakai lélekalkí-
miájáról és kormos látomásairól, melyekről kevés 
számú versében tudósít. Utolsó vágya az volt, hogy 
még részt vehessen egy irodalmi esten, melyre né-
hány hét múlva került volna sor. Csontsoványan 
rótta a Porvárost, mint egy madárijesztő és idegen-
szerűségét csak kiemelte a kölcsönkapott fekete 
paróka, mellyel sugárkezelésben kihullott haját 
próbálta pótolni. Az estet nem érte meg... Fiókjá-
ban, melyet a ha nyitott ki halála után, néhány re-
mek vers és sok-sok törmelék lapult. Sorok és indá-
zó szókapcsolatok, igék és képek fel-felcsillanó drá-
gakő-morzsalékai, melyeket már senki nem foglal-
hat méltó keretbe" - írja a kötetet záró visszaemlé-
kezésében a régi barát, szellemtestvér és költőtárs, 
Szepesi Attila, aki már évekkel ezelőtt szorgalmaz-
ta egy kötet megjelentetését. A Tiszatájnak adott 
interjújában mondta: „Sok olyan ember él Szege-
den, aki úgy emlékszik Rikére, mint egy szakadt 
tarhásra, egy kocsmás csavargóra, aki teljesen 
rendszertelenül élt, nem tudott beilleszkedni az it-
teni protokollba. Ugyanakkor - véleményem sze-
rint - remekműveket is alkotott. Jó néhány olyan 
versét tudnám említeni, amit a XX. század máso-
dik felének legjava magyar versterméséhez sorolok: 
például az Itt maradni, a Causa sui, a Kődoboz, A 
nagyszentmildósi ballada című költeményeit. Ezek 
egyike-másika kötetben még meg sem jelent. Azt 
hiszem, ha Szeged tudomásul venné, hogy ki volt 
ez az ember, a műveit összeszedné és jól szerkeszt-

ve kiadná, akkor ezzel nem Rikének tenne szíves-
séget, hanem kicsit a saját önbecsülését állitaná 
helyre." 

A kötet megszületett, és olvasható benne Petri 
Csathó egyik legdrámaibb verse, a halál árnyéká-
ban született Urna is: „elképzelem (nem is nehéz) / 
P. Cs. F. költőt poralakban / (se fej, se test, se láb, se 
kéz) / Nem árt neki villám se örvény / törvényeken 
túl ő a törvény / nem csalják többé csalhatatlan / 
nem hullik rá se vád se bomba / nem csukják be 
marhavagonba / P. Cs. F. költő poralakban / ágyak 
emléke régi nőké / bor emléke a poharakban". 

H. ZS. 

A kötet borítólapja. 

Elnökségi tag a főkapitány 
Tegnapi lapunkban helytelenül ír-
tuk, hogy Lukács János dandártá-
bornok, a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője a 
Tisza Volán SC felügyelőbizottsá-
gában együtt tevékenykedett Len-
gyel József volt fürdőigazgatóval. 
Az információ pontosan így szól: 

VERSENYMŰVEK 
A FILMHARMÓNIÁBAN 
A Szegedi Nemzeti Színház első 
karmestere, Molnár László ve-
zényletével ad koncertet ma csü-
törtökön este fél 8-tól a Filhar-
mónia Vaszy-bérleti sorozatában 
a Szegedi Szimfonikus Zenekar. 
Először Kosztándi István hege-
dűművész közreműködésével 
csendül fel Mozart G-dúr hege-
dűversenye, a második műsor-
számot, Haydn Esz-dúr trombi-
taversenyét az 1967-es születésű 
Czeglédi Zsolt játssza. 

Lukács János a Tisza Volán SC el-
nökségében több mint másfél év-
tizede végez társadalmi munkát, 
ellenszolgáltatás nélkül, mint a 
klub korábbi játékosa. Lengyel Jó-
zsefet pedig a csapat egyik támo-
gatójaként az önkormányzat de-
legálta a klub elnökségébe. 

PARA-KOVÁCS A TÁK-BAN 
Zsurnáleposzok az új kor hajna-
lán címmel az SZTE Tamási Áron 
Klubjában (Szeged, Boldogasz-
szony sgt. 6.) mutatják be ma dél-
után 5 órától Para-Kovács Imre új 
könyvét. Az Én-teriőr című köte-
tében a szerző a Magyar Narancs 
hasábjain megjelent publiciszti-
káit gyűjtötte egybe. Az íróval Ba-
logh Tibor pszichológus beszél-
get. A Népszabadságban is publi-
káló Para-Kovács este 7 órától a 
Szeged Plazában lévő Alexandra 
Könyvesboltban dedikál. 

Válságos helyzetbe kerültek a szőlőtermelők 

A miniszterben bíznak a gazdák 
A fagykárok miatt válságos 
helyzetbe került szőlőtermelő 
gazdaságok helyzetével is meg-
ismertetik a hegyközség veze-
tői Németh Imre földművelés-
ügyi minisztert, aki a tervek 
szerint március végén Csong-
rádra látogat. 

A csongrádi szőlőhegyen lévő ül-
tetvényeken az átlagos termés-
mennyiség alig tíz százalékára 
számíthatnak a termelők. A ja-
nuár eleji fagyok miatt ugyanis a 
rügyek 70 és 100 százaléka káro-
sodott. 

Az alföldi szőlészeteket általá-
ban 15 évente sújtó fagykár mi-
att tavaly is jelentős bevételki-
esést szenvedett gazdálkodókon 
a kormányzat rendkívüli támo-
gatással segített. 

Az ez évi bevételkiesés valami-
féle újabb segítség nélkül megpe-

csételheti az alföldi szőlőter-
mesztés sorsát. így a több mint 
ezeréves szőlőtermesztési kultú-
rával rendelkező Csongrádon is 
válságos helyzetbe kerülhetnek a 
gazdaságok. 

A helyi hegyközség elnöke, 
Gulyás Ferenc lapunk érdeklő-
désére elmondta: a Magyar Ag-
rárkamara elnöke, Csikai Mik-
lós és Bedő Tamás csongrádi 
polgármester közreműködésé-
vel felvették a kapcsolatot az ag-
rártárca vezetőjével. Németh 
Imre miniszter várhatóan már-
cius végén Csongrádra látogat, 
és akkor részletesen tájékoztat-
ják majd a szőlőtermelők, vala-
mint a borászati gazdaságok 
helyzetéről. Ez alkalommal a 
fagykárenyhítésről is tárgyaláso-
kat folytatnak a szaktárca veze-
tőjével. 

MORZSIK JÁNOS 
Az ezeréves szőlőtermesztési kultúrával rendelkező Csongrádon 
válságba kerülhetnek a gazdaságok. Fotó: Tésik Attila 


