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Díjat kapott Koczka Ferenc, Főző Ditta és Gömörí Krisztián 
s 

Évadzáró a frontszínházban 
Frontszínház lettünk, de túl 
fogjuk élni! - biztatta tegnap 
kollegáit a Szegedi Nemzeti 
Színház évadzáró társulati ülé-
sén Székhelyi József, a teátrum 
nemrégiben megválasztott igaz-
gatója, aki a jövő évi műsor-
tervet is ismertette. 

A nagy változások szezonja volt a 
most véget érő évad, hiszen 
Székhelyi József személyében új 
igazgatót neveztek ki a kétszer is 
csödközeli helyzetbe került Sze-
gedi Nemzeti Színház élére -
mondta a tegnapi évadzáró tár-
sulati ülésen Pászti Ágnes, az ön-
kormányzat kultúráért felelős ta-
nácsnoka, aki azt kivánta az új 
vezetésnek: sikeres szabadtéri 

után a jövő évadban igazi mű-
helymunkát tudjon végezni és 
magas színvonalú produkciókat 
hozzon létre. 

Székhelyi József úgy fogalma-
zott: sem etikailag, sem szak-
mailag nem tartaná helyénvaló-
nak, hogy a lezárult évadot érté-
kelje. Sikeres koldusnak mond-
hatja önmagát, hiszen igazgató-
ként egyelőre annyit sikerült el-
érnie, hogy életben marad a 
színház. Nagyjából elkészült a 
jövő évi műsorterv: október 
3-án egy prózai bemutatóval 
kezdenek - most folynak az 
egyeztetések, hogy mivel. Ősz-
szel Gregor József rendezésében 
és szereplésével mutatják be a 
Don Carlost. A szabadtériről be-

kerül a Lehár-operett, A víg öz-
vegy, valamint műsorra tűzik a 
Pinocchiót, a Godspellt és a 
Toscát. Felújítják a 12 dühös 
embert, a Sógornőket és az 
Üvegcipőt. Bár a Tantusz he-
lyett megkapta a színház a Kor-
zó mozit, kiderült, hogy a néző-
tér a székekkel nem a városé. A 
groteszk szegedi viszonyokról 
szólva Székhelyi ironikusan ki-
jelentette: „Frontszínház let-
tünk, de túl fogjuk élni!" Ha 
nem a Korzóban, akkor a város 
más pontjain terveznek avant-
gárd módszerekkel, diákszínját-
szó körülmények között további 
izgalmas stúdiószínházi bemu-
tatókat. A jövő évad második fe-
lének nagyszínházi tervei között 

szerepel Csajkovszkij Anyegin-
je, a Mesél a bécsi erdő, a Mu-
mus, a Szegedi Kortárs Balett új 
bemutatója és a Sevilla, se bor-
bélyfelújítása. 

Zárásul a hagyományos díj-
kiosztó következett: Tajti Gab-
riella, a Szegedi Tudomány-
egyetem közönségdíját Főző 
Dittának és Gömöri Krisztián-
nak adta át, utóbbi a Makó La-
jos-díjat is megkapta. A 
Vaszy-díj Koczka Ferenc kar-
igazgatóé, az Imre Zoltán-díj 
Barta Dóra táncművészé, a 
Varga Mátyás-díj Nagy Mihá-
lyé, a lakatostár vezetőjéé lett. 
Énekkari nívódíjat kapott Su-
vada Aranka és Németh Rita. 

H. ZS. 

Nagyon sajnálják, de elmennek 
A következő évadban már nem lesz a Sze-
gedi Nemzeti Színház társulatának tagja 
Jakab Tamás és Bognár Gyöngyvér. A két 
népszerű színművésztől ugyanazt kérdez-
tük: Miért megy el? 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

lakab Tamás : - Soha nem hagytam volna el 
Szegedet, ha nem biztatnak erre. Jelenleg A 
makrancos hölgyet próbálom Veszprémben 
Költi Helgával és Bubik listával Funtek Fri-
gyes rendezésében. Már lassan fél éve folyik a 
műhelymunka, ezért keveredtem abba a 
helyzetbe, hogy Székhelyi József direktor úr 
azt mondta nekem: ha módomban áll, szer-
ződjek Veszprémbe, mert különben itt éhen 
fogok halni. Olybá vettem: vagy most nincs 
rám szüksége, vagy ez egy jóindulatú atyai ta-
nács. Úgy éreztem, ezek után valóban el kell 
szerződnöm. Az egész családom, az összes 
barátom Szegeden él, itt van a lakásom is, 
nem számolok fel semmit, csak dolgozni me-
gyek el. Az igazgató úrral úgy állapodtunk 
meg, hogy egy-másfél év múlva, ha konszoli-
dálódik a Szegedi Nemzeti Színházban a 
helyzet, és meg tud erősödni az intézmény 
gazdaságilag, akkor újra számít a munkám-
ra. Én is számítok az ő hívására, mert szeret-
nék hűséges maradni Szegedhez. Veszprém-
ben közben a jövő évadra újabb feladatokat is 
kaptam: Funtek Fricivel a Hőbörgő Mátyást, 
Ruszt József rendezésében pedig Németh 
László drámáját, a Galileit mutatjuk be. 

Bognár Gyöngyvér: - Azért szerződtem el 
Szegedről, mert már ebben az évadban sem 
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volt mit játszanom, és nagyon bizonytalan-
nak tűnt a színház jövője. Ha egy éhes em-
bernek felkínálnak egy darab kenyeret, ak-
kor elfogadja. Nekem a kecskeméti színház 
kínált szerepeket, többek között Zsótér Sán-
dor rendezésében a Kurázsi mama egyik fő-
szerepét. Úgy éreztem, ez egy olyan lépés, 
amit muszáj megtennem. A direktor, Bodo-
lay Géza nemcsak erre az egy szerepre hí-
vott, hanem éves szerződést is ajánlott. Saj-
nálom, hogy Szegeden most elmaradt a Lear 
király, nagyon készültem rá. Ha hívnának, 

boldogan jönnék vissza vendégként is, mert 
nagyon szerettem Szegeden. Egészen külön-
leges társulat alakult ki, nagyon jó volt han-
gulat, kár, hogy most szétesik a csapat. Az 
elmúlt hónapokban arról lehetett hallani, 
hogy december végéig nem is lesz új bemu-
tató. Ettől megijedtem, hiszen egy színész 
attól színész, hogy játszik, és nem azért, 
mert a színháztól kapja a fizetését. Szeret-
nék minél többet tanulni, a színpadon len-
ni, remélem, erre lehetőségem nyílik majd 
Kecskeméten. 

Pedagógusünnep 
a főiskolán 
Ünnepi pedagógusnapi tanács-
ülésen ismerték el oktatóik 
munkájá t az SZTE tanárképző 
főiskolai karon. 

Tegnap ünnepi pedagógusnapi 
tanácsülést tartott a Szegedi Tu-
dományegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolai Kar (SZTE 
JGYTFK) tanácsa. Visy Csaba 
oktatási rektorhelyettes köszön-
tője és Galambos Gábor főigaz-
gató ünnepi beszéde után a kari 
tanács kitüntetéseket és kineve-
zéseket adott át. 

Seres László, a hallgatói ügyek 
rektorhelyettese a Magyar Felső-
oktatásért emlékplakettet vehet-
te át. Nagyné Várkonyi Katalin 
főiskolai adjunktust Pedagógusi 
Szolgálatért emlékéremmel ju-
talmazták, Nagy Pál főiskolai ta-
nár és Tóth Gyuláné tanítónő 
pedig Honor Pro Meritis kitünte-
tést vehetett át. Ezután Galam-
bos Gábor bronzplakettet ado-

mányozott Tánczos József nyu-
galmazott főiskolai docensnek. 

Három főiskolai tanárnak -
Alexa Ferencnek, Forgácsné Dra-
hota Erzsébetnek és Tóth Szer-
gejnek - valamint Szalai /ánosné 
tanítónak a kari tanács által ad-
ható legmagasabb kitüntetést, a 
Pro Juventute emlékplakettet 
adományozta a kar. 

Az ülésen vette át tanszékveze-
tői megbízását fanowszky Sán-
dor (Tanítóképző Intézet), Ho-
ezopán Anna (román nyelv és 
irodalom tanszék), Barátné Haj-
dú Ágnes (könyvtártudományi 
tanszék), Forgácsné Drahota 
Andrea (német nyelv és irodalom 
tanszék), Galgóczi László (ma-
gyar nyelvi tanszék), Szegfű Ist-
ván (történettudományi tanszék) 
és Borsi Istvánné (Teleki Blanka 
kollégium). Farkas Zsuzsannát 
és Karancsi Zoltánt pedig do-
censsé nevezték ki az ülésen. 

GARAJ SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Csizmazia-díjasok 
Az idén alapított Csizmazia Köz-
hasznú Alapítvány első alkalom-
mal adta át díjait tegnap a szegedi 
Móra Ferenc Múzeumban. A 
2001-ben elhunyt biológus-tanár, 
Csizmazia György barátai és csa-
ládtagjai által létrehozott alapít-
vány célja a névadó életművének 
szellemében támogatni az iskolá-
sok természeti szemléletű nevelé-
sét és díjazni az oktatásban ki-
emelkedő szerepet játszó pedagó-
gusokat. Az első pályázatot ősszel 
írták ki általános és középiskolás-
oknak, amelynek témája a termé-

szetismeret, a madártan és a ter-
mészetvédelem volt. 

Az első évben összesen közel 
száznegyven pályamunka érke-
zett, Csongrád megyén kívül az 
ország valamennyi részéből ér-
keztek dolgozatok. A középisko-
lások közül ketten - Sulyok Ka-
talin Szegedről és Schneiner 
Kinga Budapestről - kapták a 
megosztott első díjat, míg az ál-
talános iskolások közül húszan 
érdemelték ki a fődíjat, az egy-
hetes gyulai, illetve szegedi 
szaktábort. 

HÍREK 
MENETRENDVÁLTOZÁS 
A szombati szegedi Cora-futás 
miatt az l-es villamos, valamint 
az 5-ös és 9-es trolibusz vonalán, 
délután 2 és 4 óra között várha-
tóan 10 percet késnek a járatok. 
Délután 4 órától háromnegyed 
5-ig az l-es villamosvonal Szé-
chenyi tér, Nagyállomás közti 
szakaszán nem közlekedik a já-
rat, a 9-es troli csak a Lugas utca 
és Vár utca, illetve a Vértó és 
Bartók tér között viszi az utaso-
kat. 

ALLATOK FARSANGJA 
A BÁBSZÍNHÁZBAN 
Az őszi évadkezdésre való fel-
készülés jegyében vasárnap 
délelőtt 11 órakor felújí t ja a 
korábban nagy sikerrel játszott 
Állátok farsangja című produk-
cióját a szegedi Kövér Béla Báb-
színház. Az előadásban három 
zenemű bábszínpadi feldolgo-
zása szerepel: Prokofjev: Péter 
és a farkas, Dukas: Bűvészinas 
és Saint-Sáens: Állatok far-
sangja. 

Nyolc gyanúsítottat vett őrizetbe a szegedi rendőrség 

Drogosok, zsarolók 
és sín tolvaj ok 
Három fiatalembert kábítószer-
rel való visszaélés, egy ügyvédet 
és bűntársát zsarolás miatt, há-
rom férfit pedig azért vettek őri-
zetbe a rendőrök, mert különfé-
le berendezéseket loptak el. 

Szegeden, a Dorozsmai úton egy 
személyautót állítottak meg a 
rendőrök. A kocsiban ülő három 
fiatalember az igazoltatás során 
idegesen viselkedett, ezért tüze-
tesen átnézték az autót és utasa-
it. A vezető zsebéből négyzacskó-
nyi szárított indiai kender került 
elő. Később a lakásán házkuta-
tást tartottak és további 59 ha-
sonló csomagra bukkantak a 
nyomozók. A laborvizsgálat so-
rán pedig mind a sofőr, mind két 
utasának vizeletében kábító-
szer-fogyasztásra utaló anyagot 
találtak. A másik két fiatalember 
lakásáról 19 tő indiai vadkender, 
50 gramm szárított kender, vala-
mint a növény termesztéséhez 
szükséges eszközök kerültek elő. 
A három szegedit őrizetbe vették. 

Zsarolással gyanúsítanak egy 
szegedi ügyvédet és társát. Ok-
irat-hamisítással több millió fo-
rintot csaltak ki egy férfitól. Az-
zal keresték meg, hogy megvásá-
rolnák lakását. Hamis papírokat 
írattak alá vele. Később kiderült, 
lemondatták a tulajdonjogról is, 
majd megfenyegették a férfit, 

hogy adja át a lakását, így már 
zsarolással is vádolják a szegedi 
ügyvédet és társát. Az ügyvédet 
közben a kamara törölte a nyil-
vántartásából. 

A bezárt szőregi Tisza téglagyár 
tulajdonosa feljelentést tett a ka-
pitányságon, hogy folyamatosan 
lopják az anyagot és a berendezé-
seket a gyárból. Kemencéket, ol-
vasztókat, dinamókat és egyéb 
fémtárgyakat vittek el, több mint 
17 millió forint értékben. A 
rendőrség a bejelentés után fi-
gyeltette a gyárat. A hét elején 
három férfi kezdte el bontani az 
egyik olvasztót. A járőrök meg-
lepték őket, a tettesek a bányagö-
dörbe ugrottak és úszva próbál-
tak menekülni, de elkapták őket. 

Ugyanehhez a téglagyárhoz egy 
"ipari vágány is vezet. Ebből mint-
egy 900 méternyi szakaszt isme-
retlenek felszedtek és elvittek, de 
nem csupán a sínt, a talpfákat és 
a kavicsot is. A kár 3,5 millió fo-
rint, de a szakasz helyreállítása 
30 millió forintba kerül. Az ügy 
érdekessége, hogy legalizálni 
próbálták a lopást, ugyanis sza-
bályosnak látszó adásvételi szer-
ződést kötöttek a 900 méternyi 
sín eladásáról. A két eset annyi-
ban függ össze egymással, hogy a 
lopott fémek ugyanarra a fémfel-
vásárló telepre kerültek. 

K.T. 

Vízbe fúlt egy kisfiú Makón 
Tégnap délután a makói fürdő 
termálmedencéjébe fulladt egy 
négyéves szikáncsi kisfiú. 

A szerencsétlenül járt óvodás 
holttestét délután három órakor 
találta meg az egyik fürdőző a ter-
málmedencében. Az asszony, aki 
azt kérte, hogy nevét ne írjuk le, 
fél órával később remegő lábakkal 
mesélte el, hogyan vette észre a 
lépcsőtől nem messze, az úszó-
bóják közelében, a víz felszínén 
hátával felfelé lebegő apró testet. 
- Amikor a meleg vizű medencé-
be beléptem, rögtön észrevettem 
a furcsa testtartásban lebegő kis-
fiút, de először azt hittem, ját-
szik. Ennek ellenére odaúsztam 
hozzá és rögtön láttam, hogy va-
lami nincs rendben. Nem tudom, 
mennyi ideje lehetett ott, de ami-
kor kiemeltem a vízből, a végtag-
jai már el voltak kékülve és nem 
mozdult. Azonnal kiabálni kezd-
tem, hogy valaki segítsen. 

Elsőként a fiatal hölgy férje ug-
rott oda, aki megpróbálta a kisfi-

A tragédia helyszínén megrendült fürdőzők találgatják, mi történ-
h e t e t t . Fotó: Miskolczi Róbert 

út mesterségesen lélegeztetni. A 
mentők perceken belül megér-
keztek, sőt rövid időn belül egy 
mentőhelikopter is landolt a kö-
zelben, ám a kisfiút sajnos nem 
sikerült újraéleszteni. 

A kisfiú, akit Bélának hívtak, 
egy héttagú óvodás csoport tagja-
ként vendégeskedett Makón 
nagyjából délelőtt tíz-tizenegy 
órától, négy óvónő felügyelete 
mellett. A fürdő vendégeitől úgy 

DÖBBENET VÁSÁRHELYEN, SZIKÁNCSON 
Döbbenetes tragédiának tartja a történteket Kis 
Irén, a Szikáncsi Általános Művelődési Központ 
igazgatója, aki azonnal értesítette a történtekről 
Csorba Mihály alpolgármestert, aki megígérte, 
mindent segítséget megadnak a kistelepülés kül-
területén lévő tanyában, nagyon szerény körülmé-
nyek között élő családnak. Információnk szerint a 
kisfiút egyetlen gyermekeként nevelte családja. 

Nincsenek külön szabályok az óvodások stran-
doltatására - tudtuk meg egy évtizedes gyakor-
lattal rendelkező hódmezővásárhelyi óvónőtől. 
Az óvodát elhagyó csoportokat két óvónőnek, s 
egy dajkának kell kísérnie. Ha a csoport kis lét-
számú, akkor csak két felnőtt vigyáz a gyerekek-
re, fokozott figyelemmel kísérve lépteiket, akár 
az utcán, akár a játszótéren. 

tudjuk, a gyerekek a negyven 
centiméteres sekély medencében 
játszottak, a szerencsétlenül járt 
kisfiú azonban valahogy átment 
a szomszédos meleg vizű meden-
cébe. Ott feltehetőleg azonnal el-
merült, hiszen úszni nem tudott, 
a víz mélysége pedig nagyjából 
egy méteres. Az egyik óvónő a 
kisfiút úgy jellemezte: tanyai 
gyerek lévén a fürdő minden bi-
zonnyal újdonság volt számára 
és nem volt veszélyérzete. 

Egyelőre nem tudni, miért nem 
vették észre az óvónők, hogy a 
kisfiú átment a másik, mély me-
dencébe. A parton egyébként több 
helyen is ott a felirat, hogy ebbe a 
medencébe kiskorú gyermek csak 
felnőtt felügyeletével léphet. 
Amikor megkérdeztük az óvónők 
vezetőjét, egy fekete fürdőruhás, 
szemmel láthatólag összetört höl-
gyet, hogy mi történt, csak hallga-
tott némán, lehajtott fejjel. A für-
dő igazgatója, Pöcze Lászlóné 
sem tudta megmondani, miért 
nem vette észre az egyébként he-
lyén tartózkodó úszómester, hogy 
valami nincs rendben. 

Tüczakov Szilvána, a megyei 
rendőr-főkapitányság sajtórefe-
rense a helyszínen elmondta: Ha 
a nyomozás azt valószínűsíti, 
hogy a vízbe fúlt gyermek felügye-
letét ellátó óvónők hanyagsága 
miatt történt a tragédia, foglalko-
zás körében elkövetett halált oko-
zó veszélyeztetés miatt fognak vá-
dat emelni ellenük. 

SZABÓ IMRE 


