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Herceg Zsolt 
emlékére 
A hetvenes évek elején A cir-
kuszhercegnö pincérével indult 
Herceg Zsolt szegedi pályafutá-
sa. Imádta az operettet, nem lá-
zadt a szerepkör ellen, amibe 
beskatulyázták. Eveken át a 
Szeged Bárban is fellépett, har-
sány kabarétréfákkal szórakoz-
tatta a publikumot. Meghatáro-
zó időszaka volt életének, ami-
kor főrendezőként Ruszt József 
bízott benne. Szép feladatokat 
és szárnyakat kapott tőle. Az el-
múlt években Zsótér Sándor fe-
dezte fel újra. Izgalmas szere-
pekkel bízta meg. Emlékszem, 
milyen boldog volt, amikor Ki-
rály Levente mellett Az ügynök 
halálában játszott, vagy amikor 
1997 nyarán, a régi zsinagógá-
ban bemutatott expresszionista 
Jahnn-drámában pucér epizód-
szereplőként nyújtott alakítását 
M. G. P. méltatta a Népszabad-
ságban. 

„Karakterszínész vagyok, aki-
nek a pályáján nincsenek nagy 
korszakok. Megkapsz egy szere-
pet, és vagy meg tudod csinálni, 
vagy nem. Ha sikerűi, sikered 
van. Ha nem, várod a követke-
zőt" - legyintett öniróniával. 
Nemrégiben, amikor Puck sze-
repét játszotta Britten operájá-
ban, a szakma is felfigyelt rá. 
Bevallása szerint nagy kihívás 
volt megtanulnia, hogyan kell 
egy modern operában zenére 
prózát mondani. Különös öreg 
clownt formált a furcsa figurá-
ból, sokat látott bölcs bohócot, 
amilyen ő is volt a valóságban. 
Madarat lehetett volna fogatni 
vele, amikor kiderült, hogy ez a 
Szentivánéji álom képviseli Sze-
gedet a Pécsi Országos Színházi 
Találkozón. Számított a sikerre, 
de arra nem, hogy ezért a kis 
szerepért neki ítélik a legjobb 
Shakespeare-színésznek járó 

Gábor Miklós-díjat. Azután el-
játszotta Ferdinánd főherceget 
a Csárdáskirálynőben, feltűnt 
Zsótér legutóbbi itteni rendezé-
sében, a kritikusok díját elnyerő 
Galilei életében is. 

Harmincegy éven át élt a sze-
gedi teátrum világot jelentő 
deszkáin. Mindene volt a szín-
ház. Elsőként tudta meg és adta 
közre a belterjes pletykákat, 
nem rejtette véka alá a produk-
ciókkal kapcsolatos éles véle-
ményét sem. Akadtak nehéz 
pillanatai is, de amikor két éve 
örökös taggá választották, ka-
csintva odasúgta: Minden jó, ha 
jó a vége! Júniusban ünnepelte 
70. születésnapját, augusztus-
ban még láthatta a közönség A 
víg özvegyben a Dóm téren. 
Azon a szép szeptemberi dél-
előttön ebédre indult a súgónö-
höz. Nem érkezett meg. Az ut-
cán érte a hirtelen halál. 

Kollégái és barátai ma 15 óra-
kor vesznek örök búcsút tőle a 
szegedi Belvárosi temetőben, 
majd 17 órakor emlékmúsor 
kezdődik tiszteletére a nagy-
színház színpadán. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Reök-palota, Széchenyi téri Grünn Orbán-ház, vagy új épület ? 

Képtár bárhol, mielőbb 
Hónapok óta tart a vita, hogy 
melyik régi szegedi épület lenne 
legalkalmasabb városi képtár-
nak. A képzőművészek a gyor-
saságra voksolnak, az önkor-
mányzat azonban még nem 
döntött, egy új épület költségeit 
is felmérő javaslatra vár. 

A nyáron többször is beszámol-
tunk arról a vitáról, amely szege-
di képzőművészek és építészek 
között kerekedett a városi képtár 
ügyében. Az év elején Tarnai Ist-
ván építész elnökletével létrejött 
egy ad hoc bizottság, amely négy 
patinás épületet is megvizsgált, 
alkalmas lenne-e képtárnak. Kö-
zülük kettő tűnt legesélyesebb-
nek: a Tisza Lajos körúti Reök-
palota és a Széchenyi téri Grünn 
Orbán-ház. A Szög-Art Egyesület 
tagjai és Nóvák István főépítész 
az előbbi, Tarnai István és Koc-
zor György építész az utóbbi 
mellett - és a szecessziós palota 
ellen - hozott szakmai érveket. 

A Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesülete (MAOE) 
területi szervezetének képvise-
lője, Aranyi Sándor festőmű-
vész, főiskolai tanár úgy fogal-
maz: a realitások figyelembe 
vételével továbbra is a Reök-pa-
lota mellett állnak ki a szegedi 
képzőművészek. A legjobb az 
lenne, ha egy teljesen új, kifeje-
zetten erre a célra tervezett 
épületet kapnának, de a város 
lehetőségeit ismerve, a követ-
kező években sem látszik erre 
esély. Azt is örömmel vennék, 
ha a Kass Szállót alakítanák 
művészetek palotájává, ám ez 
több mint kétmilliárd forintba 
kerülne. Aranyi szerint szimpa-
tikus számukra Koczor György 
terve is a Botond-éttermet be-
fogadó Grünn Orbán-ház átriu-
mos jellegű átalakítására. 

Közlekedési és Szolgáltató Rt. 
6724 Szeged, Bakay N. u. 48. 

A Tisza Volán Részvénytársaság vezérigazgatója pályázatot hirdet az alábbi 
munkakör betöltésére: 

ENERGIA ÉS ANYAGGAZDÁLKODÁSI 
OSZTÁLYVEZETŐ 

Fő feladatai: 

• a részvénytársaság üzem - és kenőanyag gazdálkodás feltételeinek kialakítása 
és hatékony működtetése 

• a közüzemi energiákkal történő hatékony gazdálkodás szervezése 
• anyag-, alkatrész és eszközgazdálkodás tervezése, szervezése, annak tevőleges 

lebonyolítása 
• az anyaggazdálkodási raktárak és üzemanyag beszállítás és kiszolgálás üzemeltetése 

és irányítása 
• anyag, alkatrész (közöttük üzem- és kenőanyagok) és energia értékesítés megszervezése, 

irányítása 

Pályázati feltételek: 

• egyetemi/főiskolai szakirányú mérnöki diploma 
• 5 év műszaki területen eltöltött gy akorlat 
• számítógépes rendszerek használatában jártasság 

(adatbázis kezelés, szövegszerkesztés, prezentációk készítése, táblázat kezelés) 
• kreativitás 
• jó szerv ezőkészség 

Pálvázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• idegen nyelv ismerete 
• szakirányú felsőfokú szaktanfolyam 
• energetikai és anyaggazdálkodási szakmai tapasztalat 
• Forrás SQL rendszer ismerete 

A pályázati anyagot részletes szakmai önéletrajzzal és a végzettségeket igazoló 
bizonyítvány másolatokkal 2003. szeptember 30-ig kérjük eljuttatni 
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A Reök-palota a művészek és a közönség szívéhez is közel álló lenne képtárként. Fotó: Miskolczi Róbert 

Azonban azt is tudják, hogy a 
jelenleg üresen álló műemléki 
Reök-palota az első a felújítan-
dó szegedi önkormányzati in-
gatlanok listáján, így belátható 
időn belül ennek képtárrá ala-
kítására van esély, mert csupán 
politikai döntés kérdése, hogy 
luxuslakások vagy kulturális 
intézmény kap helyet a neveze-
tes szecessziós épületben. A je-
lenlegi helyzetet - a Horváth 
Mihály utcai képtár eladása óta 
nincs megfelelő kiállítóhelyük 
- tarthatatlannak és elfogadha-
tatlannak mondják. 

Kozma József alpolgármester 
elmondta: arra kérte az ad hoc 
bizottságot, készítsen részletes, 

több szempontú összehasonlító 
tanulmányt, amely nemcsak a 
kiszemelt régi műemléki házak 
felújításával, hanem egy új épü-
let megépítésével is számol. Az 
önkormányzat akkor lesz dönté-
si helyzetben, ha ez alapján 
minden információ rendelkezé-
sére áll. Kozma fontos megol-
dandó kérdésnek tartja a képtár 
ügyét, ezért abban bízik, a két 
érintett szakma - az építész és 
képzőművész - mielőbb egyetér-
tésre jut, a pontos számításokat 
és alternatívákat tartalmazó ja-
vaslatát eljuttatja a döntésho-
zókhoz. 

Nátyi Róbert művészettörté-
nész, az ad hoc bizottság tagja 

szerint" a kiszemelt műemléki 
házak képtárrá alakítása 300-
500 millió forintba kerülne, míg 
egy megfelelő új épület milliár-
dos beruházás lenne, ezért ezt a 
lehetőséget már elvetették. Sze-
mélyesen is azt a verziót támo-
gatná, amely a leggyorsabban 
megoldást hozna, mert Szeged 
képzőművészeti élete nem nél-
külözheti a képtárat. Megfelelő 
kiállítóhely hiányában ugyanis 
nem tudnak jelentős vkülföldi és 
hazai alkotókat meghívni, ami a 
cserekapcsolatok elsorvadásához 
és a szegedi művészek bemutat-
kozási lehetőségeinek megfo-
gyatkozásához vezet. 

H. ZS. 
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Térzene 
Ferry, Flowers 
ANITA 
ÜNNEPÉLYES 
MEGNYITÓ 
Carpetbagger 
EDDA KONCERT 
A n o n y m u s Zenés 
Tűzi játék 
•e ja - vue 
Fesztiválnap zárása 

Térzene 
Stílus Divat Show 
PICASSO BRANCH 
ÁMOKFUTÓK 
REPUBLIC KONCERT 
Soproni Ászok 
Sláger Party 
Fesztiválnap zárása 

Térzene 
CODE 
IRIGY HÓNALJMIRIGY 
SZLIPERBULI 
LAGZI LAJCSIVAL! 
Vendégek: SynO'or, 
Lados Zsuzsi, Chili 
Bianco, Gyémánt 
Valentin, Un ikum, 
Márió, Sramli Kings, 
Bálint 
Fesztivál zárása 

• M 14 J.\<r. f f i i s: r .vi . i , ' .«^ 
J á t s z ó h á z , IVIollíni B ű v é s z 
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK: 
ARCFESTÉS. J Á T É K O K , CSALÁDI AUTÓVERSENY. T R A M B U L I N , M Á S Z Ó F A L , V I D Á M P A R K . GLADIÁTOR JÁTÉK 

SOPRONI ÁSZOK KVÍZJÁTÉKOK, SÖRIVÓ VERSENYEK, NYEREM ÉN YÖZÖN 
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