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Hat szerep szerzőt keres című színdarab a nagyszínházban 

Évadnyitó a kőszínházban 

A színház örökös tagját, Sinkó György operaénekest köszöntöt ték a színpadon 80. születésnapja al-
kalmából . Fotó: Schmidt Andrea 

AVAR ISTVÁN ÉS AGÁRDY GÁBOR 
A szezonnyitó díszelőadást szeptember 19-én tartják a nagyszín-
házban. A Pesti Magyar Színház vendégjátékában, Avar Istvánnal 
és Agárdy Gáborral láthatják a szegediek Márai Sándor világsikerű 
regényének színpadi változatát: A gyertyák csonkig égnek. Az első 
saját bemutató október 3-án lesz: Pirandello Hat szerep szerzőt 
keres című színdarabját Almási Tóth András rendező állítja szín-
padra. Rá két hétre, október 17-én következik az első operapre-
mier, a Don Carlos, Gregor József rendezésében. 

KÖRKÉP 

ALGYŐ. Nemzetközi környezeti 
nevelési konferenciát rendez a 
Szegedi Tudományegyetem 
tanárképző főiskolája 
csütörtöktől szombatig. A 
tanácskozáshoz csütörtökön 
algyői szakmai program 
kapcsolódik. Délután 3 órakor a 
19 országból érkező résztvevők a 
faluházban „Tiszteld a 
természetet!" címmel az algyői 
iskolások pantomim műsorát 
nézik meg, majd Piri József 
polgármester köszönti a 
vendégeket. Az Algyői Általános 
Iskola munkáját az igazgatónő 
ismerteti, egyúttal bemutató 
tanításokat is tartanak a fehér és 
a sárga iskolában a hulladék 
hasznosításáról, a természetes 
anyagú játékokról és az 
egészséges táplálkozásról. 

ÁSOTTHALOM. Tegnap 
tartották az új ásotthalmi 
állatfelvásárló piac műszaki 
átadását. Az ünnepélyes 
megnyitót a tervek szerint 
október 23-án rendezik. Az 
korszerű piactér építését tavaly 
kezdték el, a beruházáshoz a 
Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztériumtól 
- pályázattal - 15 millió forintos 
támogatást nyertek, és 10 millió 
forintot költöttek saját forrásból. 
A 100 négyzetméteres épületben 
található a mázsaház, az orvosi 
szoba és más kiszolgáló 
helyiségek, a karámokkal az 
egész piac mintegy kétezer 
négyzetméter alapterületű. 

CSENGELE. Csütörtökön 
délután 2 órakor a faluházban 
testületi ülést tartanak. Sánta 
Ferenc polgármester beszámol a 
költségvetés első félévi 
teljesítéséről, majd 
előterjesztések hangzanak el. A 
tanácskozáson szó lesz ezen 
kívül a településen zajló 
beruházásokról és 
fejlesztésekről, többek között a 
hivatal felújításáról. A 
polgármesteri hivatal 
renoválását végzik a CÉDE 
elnevezésű területfejlesztési 
pályázaton nyert támogatásból. 

MÓRAHALOM. A parlagfű és az 
amerikai szövőlepke irtását 
folyamatosan és szervezetten 
végzi a város egész területén a 
Móraép Kht. A helyi 
képviselő-testület döntésének 
értelmében szabálysértésnek 
minősül és pénzbírsággal 
büntethető, ha valaki a háza 
előtt nem irtja a parlagfüvet. Az 
amerikai szövőlepke ellen a fák 
és bokrok permetezésével lehet 
védekezni. A Millenniumi 
sétányon több helyen kisárgult a 
fű a pajorkukac és más kártevők 
pusztítása nyomán, ezért a 
Móraép Kht. talajcserét és 
fertőtlenítést hajt végre. 

SÁNDORFALVA. Az alapfokú 
művészetoktatási iskola vidám 
tanévnyitó rendezvényét 
pénteken délután 5 órakor tartja 
a sándorfalvi Budai Sándor 
Művelődési Házban. Az 
ünnepség után a tanárok 
egyeztetik az órákat a diákokkal, 
majd este 9-ig tini diszkó lesz 
sok-sok meglepetéssel. 

SZEGED. A szegedi 
Gabonatermesztési Közhasznú 
Társaság és a Csongrád Megyei 
Agrártudományi Egyesület 
tegnap országos kukorica és cirok 
szakmai napot, szántóföldi 
bemutatót rendezett a cég 
központjában, és újszegedi 
telepén. Ezen elhangzott: az 
aszály következtében 4,5 tonna 
körül alakul majd a kukorica idei 
termésátlaga, amely igencsak 
elmarad a köztermesztésben jó 
átlagosnak mondható 
hektáronkénti 6-7 tonnától. Az 
FVM megyei hivatalának 
vezetője, Tasnádi Gábor a 
Csongrád megyei helyzetet 
elemezve az országos átlagot 
jelentősen alulmúló 3,5 tonnásra 
taksálta a helyi 
kukoricahozamokat. A fajták 
közül az Ella és a Szegedi SC 271 
eredményei emelkednek ki. 

Mindig lesz gázsi - biztatott a 
direktor a tegnapi évadnyitó 
társulati ülésen, ami annyit 
tesz, hogy stabillá vált a Szegedi 
Nemzet i Színház gazdálkodása. 
Az ünnepi alkalommal a teát-
rum örökös tagját, Sinkó Györ-
gyöt köszöntötték születésnap-
ján. 

Az operatársulat egyik vezető 
basszistája volt 25 éven át Sinkó 
György érdemes művész, a Sze-
gedi Nemzeti Színház örökös 
tagja, akit nyolcvanadik szüle-
tésnapja alkalmából hatalmas 
tortával és virágcsokorral kö-
szöntöttek a tegnapi kőszínházi 
évadnyitón. A művész 1953-ban 
szerződött Szegedre, s a Vaszy 
Viktor irányítása alatti „operai 
nagykorszakban" sorra énekelte 
az irodalom legszebb basszussze-
rcpeit. 1963-tól tanított a kon-
zervatóriumban, mások mellett 
Temesi Máriát, Frankó Tündét, 
Tas Ildikót, Laczó Andrást, Busa 
Tamást. 

Megfogyatkozott társulattal 
kezdi az idei évadot a szegedi 
színház, hiszen mintegy 10 szá-
zalékos létszámcsökkentést 
kényszerült végrehajtani a május 
elején hivatalba lépett új vezetés. 
Elszerződött Szegedről több nép-
szerű művész, s az új szezonban 
mindössze egy új taggal, Posta 
Lajos színművésszel bővül a pró-
zai társulat. Mint Székhelyi Jó-
zsef főigazgató hangoztatta a teg-
napi évadnyitón, a gazdasági ba-
jok megszűntével visszavárják 
mindazokat, akik a bizonytalan 
helyzet miatt távoztak. A direk-
tor egyébiránt szépírói tehetségét 
bevetve fogalmazta romantikus 
színekkel is díszített, de alapve-
tően irónikus és önirónilcus első 
szegedi évadnyitó beszédét, 
mondván: ilyen alkalmakkor 
„kevés unalmasabb szokvány lé-
tezik, mint a lakkozott statiszti-
kákba, vagy az ünnepélyesség ál-
orcájába bújtatott kenetteljes 
fontoskodás álszent rítusa", ami-

Agnes Joo-hee Lee és hangszere. 

kor az önnönmaguktól eltelt sar-
zsik saját dicsőségüket ünnepel-
tetik. „Tőlem ne várjatok ilyes-
mit. Lesznek viszont előadása-
ink. Tájelőadások és székhelyi-
ek" - engedett magának szójáté-
kot Székhelyi, majd azzal folytat-
ta, hogy lesz mindig gázsi is és 
néha prémium. 

Az ünnepségen a fenntartó ön-

Fotó.' Miskolczi Róbert 

kormányzat képviseletében 
Pászti Ágnes kulturális tanács-
nok mindenkinek megköszönte 
az elmúlt hónapokban elvégzett 
munkát. Kiemelte, hogy hosszú 
évek óta most először szinte 
pezsgett a város egész nyáron, 
hétvégeken megteltek a szállo-
dák, bizonyítva, hogy Szegednek 
érdemes építeni a kulturális tu-

nincs kötődése hazánkhoz, az 
Ágnes felvett név, a könnyebb 
megjegyezhetőség miatt. 

A koreai művész viszonylag 
későn, 18 évesen kezdett orgo-
nálni, előtte zongorázni tanult, 
ebből a „tantárgyból" szerezte el-
ső diplomáját is. Mint mondta, 
az orgona sokkal kedvesebb 
hangszer számára, ezen termé-
szetesebben tudja kifejezni érzé-
seit. Sikereit többek között an-
nak is köszönheti, hogy két éven 
keresztül Lionell Rogg világhírű 
művésztől, a genfi konzervatóri-
um professzorától tanulhatott. 
Bécsi tanulmányai után Svájc-
ban szerezte meg harmadik dip-
lomáját, és itt nyert 2000-ben vi-
lágversenyt is. Sikereit látva kér-
te fel a Szöuli Állami Egyetem, 
hogy tanítsa az ottani hallgató-
kat, és ennek köszönhette azt is, 
hogy fiatal kora ellenére docens-
nek nevezték ki. 

A világhírű orgonista szegedi 
koncertjéért mindössze 50 ezer 
forintot kért. Vendéglátója, San-
da István Dániel, a Rókusi Orgo-
naesték Zeneművészeti Alapít-
vány képviselőjének véleménye 
szerint nem is lesz több alkalom, 
hogy ennyi pénzért ide tudják 
csábítani. Az egyórás koncert ér-
dekessége, hogy az itt elhangzó 
Lionel Rogg-darabok eddig még 
soha sehol nem volt hallhatóak. 
A művész csak néhány orgonis-
tának adja oda kottáit, így keve-
sen játsszák műveit. A Szegeden 
felcsendülő dallamoknak pedig 
itt lesz az ősbemutatója. A mű-
sorban szerepel még Bach, Jehan 
Alain és Liszt egy-egy műve is. A 
koncertre a belépés díjtalan. 

T.K. 

rizmusra. Jövőre „az újrakezdés 
fesztiválját" tervezik: a nagyvízi 
évforduló alkalmából nagyszabá-
sú nemzetközi programot kép-
zelnek el, amelyben lehetőség 
szerint szerepelnek a Szeged egy-
kori újjáépítését segítő európai 
fővárosok reprezentáns művé-
szeti együttesei. 

A gazdasági bajok orvoslása 
céljából a szegedi teátrumban 
önkormányzati biztosként mun-
kát vállalt Mádi Zoltán azt 
mondta, néhány hónapos itteni 
tartózkodása során az volt a leg-
nagyobb és leginkább jóleső él-
ménye, hogy a különféle nyári 
előadásokon sok boldog arcot lá-
tott. Ez számára azt is jelenti, 
hogy a dolgok a helyes irányba 
haladnak. Nevezetesen: a szín-
ház ne a pénzről szóljon! 

S. E. 

A szegcdi Radnóti gimnázium 
diákjai májusban tet ték le an-
golból a nyelvvizsgát, aminek 
eredményéről azóta sem tájé-
koztatták őket. 

A Radnóti gimnázium diákjai kö-
zül többen is jelentkeztek a szege-
di ILS nyelviskola Pitman vizsgá-
jára, amely huszonhétezer forint-
ba került. A cég próbavizsgát tar-
tott az iskolában a diákoknak -
mondta el az egyik érintett szülő. 

Ágnes gyermeke még májusban 
vizsgázott, akkor azt ígérték neki, 
hogy nyolc-tíz héten belül meg-
tudhatja, sikerült-e. Azóta nem 
kaptak sem bizonyítványt, sem 
értesítést, és a nyelviskola sem tu-
dott nekik segíteni. A következő 
vizsgára való jelentkezés határ-
ideje már lejárt - panaszolta. 

Haiderné Végh Zsuzsanna, az 
ILS nyelviskola igazgatója el-
mondta: mivel az eredményeket 
Londonból várják, ők nem sokat 
tehetnek a vizsgázókért. Napi 
kapcsolatban állnak a pesti köz-
ponttal, de mivel a dolgozatokat 
Nagy-Britanniában javítják ki, a 
vizsgázók további türelmét ké-
rik. A nyelviskola vezetője hoz-
zátette: óvatosságból eleve hosz-
szabb határidőt mondanak ügy-
feleiknek, mint amit a cég ígér, 
de valószínűleg a nyári szabadsá-
golások miatt lelassult a munka. 

A Pitman Hungary Kft -nél azt 
ígérték, ősztől már nem kell eny-
nyit várni az eredményekre. Most 
a nyári vizsgadömping javításán 
dolgoznak Londonban, de októ-
bertől már Budapesten értékelik a 
dolgozatokat - mondta Szabó Pé-
ter igazgató. A Pitman vizsgákat 
szervező cég ugyanis a londoni 

Emberöléssel 
vádolják 
apát és fiát 
M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

A már többszörösen büntetett 
előéletű idősebb B. Ferenc és fia, 
i f j . B. Ferenc 1999. március 4-én 
a Hajdú-Bihar megyei Újszent-
margitán a Korona presszóban 
italoztak. A kocsmából hazafelé 
követni kezdték Gy. Jánost. Még 
aznap B. és fia megpróbált betör-
ni Gy. házába, aki felriadt a zaj-
ra. 

A két betörő először ököllel 
többször megütötte a házigazdát, 
majd betonvassal verte. Gy. a 
földre zuhant és nem sokkal ké-
sőbb belehalt sérüléseibe. A két 
B. ekkor leszerelte az áldozat 
mindössze 3000 forint értékű té-
véantennáját, és elhagyták a 
helyszínt. 

A rablógyilkosokat a rendőrség 
nyomkereső kutyái találták meg. 
B. Ferencet 2000. március 29-én 
15 év, míg fiát 13 év fegyházra 
ítélte a Hajdú-Bihar Megyei Bíró-
ság társtettességben, nyereség-
vágyból elkövetett emberölés mi-
att. A vádlottak tagadtak, azt ál-
lították, nem ők követték el a 
bűncselekményt. 

- A Szegedi ítélőtábla tegnap a 
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság íté-
letét megalapozatlanság miatt 
hatályon kívül helyezte, és új el-
járás lefolytatására kötelezte -
tájékoztatta lapunkat Bátyi Zol-
tán, az ítélőtábla sajtótitkára. 

Hív a Hóra 
A szegedi Hóra Színház felnőtt 
színjátszó csoportja Zalán Tibor 
dramaturgiai irányításával ké-
szül szeptembertől az első szín-
padi bemutatójára, Zalán 
Hi-szen, a guruló madár című 
mesejátékát adják elő gyermek-
szereplők közreműködésével. A 
gyerekcsoport várja az ú j érdeklő-
dőket 6 éves kortól: ma délután 4 
és 6 óra között jelentkezhetnek 
Szegeden, a Dózsa utca 2-ben. 

mellett Budapesten is létrehoz 
egy központot, mivel ezek a vizs-
gák nálunk kiemelkedően nép-
szerűek. A szegedi nyelviskola két 
embert delegál majd a hétfős ha-
zai javító testületbe. 

• 
Magyarországon kilenc általá-

nos témájú, azaz nem szakmai 
nyelvismeretet mérő, államilag 
elismert angol nyelvvizsga közül 
lehet választani. Korábban csak 
az egyik nyelvről a másikra való 
közvetítés készségét is mérő, az-
az kétnyelvű vizsgát tehettek a 
jelentkezők. Ezeken fordítási, tö-
mörítési, tolmácsolási feladato-
kat is meg kell oldani. A középfo-
kú ismereteket mérő vizsgák ára 
tíz- és harmincezer forint között 
mozog. Választható vizsgák -
BME Nyelvvizsgaközpont: BME 
általános nyelvvizsga (kétnyel-
vű), Idegen Nyelvi Továbbképző 
Központ: ITK ORIGO (kétnyel-
vű), International Housp Langu-
age School Kft.: IH-EURO (két-
nyelvű), KJF Nyelvvizsgaköz-
pont: társalKODO (egynyelvű), 
Pitman Hungary City and Gu-
ilds Nemzetkőzi Oktatási és 
Szolgáltató Kft.: Pitman Qualifi-
cations (egynyelvű), Coventry 
House Nyelviskola: Trinity Coll-
ege London (egynyelvű), Pécsi 
Tudományegyetem Idegen Nyel-
vi Titkárság: ECL nyelvvizsga 
(egynyelvű), British Council 
Hungary: University of Camb-
ridge ESOL (egynyelvű), Tudo-
mányos Ismeretterjesztő Társu-
lat: ELC European Languagc 
Certificate (egynyelvű), Forrás: 
Nyelvvizsgáztatási Akkreditáci-
ós Központ. 

M. B. I. 

Ágnes Joo-hee Lee koncertje a rókusi templomban 

Koreai orgonista Szegeden 
Nemzetközi hírű koreai orgonaművész ad ma este hét órától 
koncertet Szegeden, a rókusi katolikus templomban. Ágnes Joo-hee 
Lee Szöulból érkezett hazánkba. 

Ágnes Joo-hee Leet a zenei élet- megnyert egy világversenyt. Ér-
ben korosztályának legjobbjai dekes, hogy hazájában az állami 
között emlegetik. A művésznő egyetemen dolgozik, docens, 
még nincs harmincéves, de már Magyar hangzású neve ellenére 

Az ILS nyelviskola 
Londonra mutogat 


