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KORKÉP 

KUBEKHAZA. Uj panzió és 
étterem nyílt Kübekházán. A 
háromcsillagos Abigél a 
település központjában várja a 
vendégeket. A szálláslehetőség 
mellett számos egyéb 
szolgáltatást is találhatnak az 
ide látogatók. Az étteremben 
többek között helyi 
specialitásokat szolgálnak fel, a 
rendezvénytermek 
konferenciáknak, 
találkozóknak adnak otthont. 
Ezenkívül a panzióhoz 
apartmanok tartoznak, a 
parkban pedig pavilon és 
rendezvénysátor is a vendégek 
rendelkezésére áll. 

SÁNDORFALVA. A Nemzeti 
Kulturális Örökség napja 
alkalmából a sándorfalvi 
Kastélyiskolát szombaton 8 és 
12, vasárnap pedig 13és Dóra 
kőzött nézhetik meg az 
érdeklődők. Egykomn az 
uradalmi kastélyt gróf Pallavicini 
Sándor építtette. A vadászatok 
után itt szálltak meg a gróf 
vendégei. A hétvégi nyílt nap 
során a látogatók megismerhetik 
a kastély történetét, illetve 
megnézhetik az épület 
felújításáról szóló 

. tanulmánytervet is. 

SZEGED. Az ingyenes 
tankönyvekről szóló tegnapi 
cikkünkben fclrcérthctőcn 
fogalmaztunk, amikor azt 
állítottuk, hogy az alsó 
tagozatosoknak alanyi jogon, 
térítésmentesen járnak a 
tankönyvek. Ugyanis közülük is 
csak azok vehetik ezt igénybe, 
akik rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülnek. A 
hibáért elnézést kérünk. 

SZEGED. A Magyar 
Tartalékosok Szövetségének 
Csongrád Megyei Szervezete 
dcl-alföldi regionális 
lövészversenyt rendez ma 
délelőtt 9 órától a szegedi Etelka 
sori sportlőtcrcn. A verseny 
fővédnöke Frank József, a 
Csongrád Megyei Közgyűlés 
elnöke. Az eredményhirdetésre 
délután 2 órakor kerül sor. 

SZEGED. A Csongrád Megyei 
Személy-, Vagyonvédelmi és 
Magánnyomozói Szakmai 
Kamara ötödik alkalommal 
szervez konferenciát a 
biztonságról szeptember 20-án, 
szombaton a szegedi Hotel 
Forrásban. Az előadások délelőtt 
10 órakor kezdődnek. Többek 
között szó lesz a vagyonvédelmi 
törvény módosításáról, az uniós 
csatlakozás utáni változásokról, 
a minőségbiztosítási 
rendszerekről, az elmúlt öt év 
tapasztalatáról, a munkajogi 
változásokról, illetve az 
Autópálya Alapítvány illetékesei 
is (elszólalnak a konferencián. 

SZEGED. Nemzetközi 
Sartre-szemináriumot 
rendeznek szeptember 19-én és 
20-án az SZTE főiskolai 
tanácstermében (Hattyas sor 
10). A szeminárium témája a 
művészetek egymásra hatása a 
francia filozófus 
munkásságában. A 
tanácskozáson részt vesz Sartre 
közeli barátja, Michael Sieard a 
Sorbonne-ról, illetve a római és 
trentói egyetem munkatársai. 

SZÓREG. Szerb búcsút tartanak 
szeptember 21 -én, vasárnap 
Szóregen. A programsorozat 
délelőtt 10 órakor kezdődik a 
Kisboldogasszony-napi 
szentmisével a helyi szerb 
templomban, majd délután fél. 
háromkor vecsernyc 
(kalácsszcntelcs) lesz. A 
Tömörkény István művelődési 
házban este 6 órától búcsübált 
rendeznek. A dél-szerbiai Gúcs 
községből érkező tubások 
hajnalig fújják a trombitát. A 
hamisítatlan szerb zene mellett 
tradicionális szerb ételekkel 
várják a vendégeket. A búcsú 
védnökei Újhelyi István 
országgyűlési és Iványi Aurél 
önkormányzati képviselők. 

A nemzet színészei játsszák A gyertyák csonkig égnek főszerepeit 

Máraival indul az évad 
A Pesti Magyar Színház ven-
dégjátékával ma este 7 órakor 
kezdődik az új szezon a Szegedi 
Nemzeti Színházban. A fővá-
rosi társulat a világsikerű Má-
rai-regeny, A gyertyák csonkig 
égnek színpadi adaptációját ad-
ja elő Agárdy Gábor és Avar 
István főszereplésével. 

Az elmúlt evekben Márai Sán-
dor különös regénye, A gyertyák 
csonkig égnek világsikert aratott. 
Különösen Németországban, 
Olaszországban, Franciaország-
ban cs Nagy-Britanniában lelke-
sedtek érte az olvasók. Szenzáci-
ónak számított a bejelentés: Mi-
los Formán világsztárok közre-
működésével filmet szeretne be-
lőle forgatni. Később kiderült, 
hogy a tábornok szerepére kisze-
melt Sean Connery visszautasí-
totta az ajánlatot. Am ez sem ri-
asztotta vissza Formánt, aki a 
másik főszerepre Klaus Maria 
Hrandauert kérte fel. A filmet va-
lószínűleg jövőre forgatják Prágá-
ban. Az először 1942-ben megje-
lent regény idehaza is roppant 
népszerű, a rendszerváltás előtt 
csak antikváriumokban lehetett 
hozzájutni. Azóta a sokadik ki-
adásánál tart, több tízezer pél-
dány fogyott el belőle. 

Két fiatal katona, két testi-lelki 
jó barát negyven évvel ezelőtt -

Agárdy Gábor Konrád, Avar István Henrik szerepében. Fotó: MTI 

és két gyanakvó, megkeseredett, 
lelkiismeret-furdalásokkal teli 
öregember most. És a két dátum 
között az üresség. Nem találkoz-
tak a negyven cv alatt, Konrád a 
trópusokon katonáskodott, Hen-

rik tábornok lett és a szolgálat le-
telte után csak ült kastélya 
könyvtárában, és a spalcttákat 
bámulta. Most találkoznak, és 
kezdődhet a leszámolás. Mi tör-
tént akkor, azon a negyven evvel 

AGARDY 65 EVE SZOLGALJA A KÖZÖNSÉGÉT 
A Konrádot játszó 81 éves Agárdy Gábor gyerek-
színcszkcnt ott volt már a Szegedi Szabadtéri Játé-
kok indulásánál is. Tizenhat évesen pedig egész 
szezonra szóló szerződest kapott szülővárosa teát-
rumában. Száznál több szerepet eljátszott, min-
dent létező elismerést megkapott. - Thália papja-
ként hatvanöt eve szolgálom a közönséget - nyi-
latkozta lapunknak a Kossuth-díjas művész, ami-
kor nemrégiben Szegeden járt. - A Pesti Magyar 
Színházban a Márai-regény színpadi adaptációjá-
val olyan sikerünk volt, hogy a 650 fős nézőtéren 

sokszor nyolcszázán is nézték az előadást. A fal 
mellett és a lépcsőkön is álltak. Nagy boldogság 
Márai-szöveget mondani. Amikor elkezdtük a 
próbákat, azt mondtuk Avar Pistával: megpró-
báljuk megtanulni a hatalmas anyagot, de ha 
nem megy, fájó szívvel lemondunk róla. Márait 
ugyanis nem lehet súgni. Magam is megdöb-
bentem, hogy másfél hét múlva már fújtam is a 
86 oldalt. Ha valaki el akarta volna venni tőlem 
a szerepet, akkor megölöm. Boldogság minden 
este, amikor játszhatjuk. 

ezelőtti napon? Miféle halálos 
bűn követel most tisztázást? És a 
kérdések, szenvedélyek mögött 
egy halott: Krisztina, a tábornok 
szeretett felesége. A két barát ha-
sonló szenvedélyt érzett a nő 
iránt. Az egyik csalt, és mene-
kült, a másik maradt, de nem 
nyújtott kezet a bajban. És most 
mindketten szembesülnek az 
árulással. Most, amikor már el-
fogytak a gyertyák. Csonkig ég-
tek. 

Márai regényét Rtzsgai Zsolt al-
kalmazta színpadra, a produkciót 
Iglódi István rendezte. A két fősze-
replőt a nemzet színészei, Agárdy 
Gábor és Avar István alakítják. A 
további szerepekben Csemus Ma 
riannt és Mihály Pált láthatjuk. A 
díszlet Szlávik István, a jelmez 
Scháffer liláit munkája. 

H . Z S . 

PENTEK, 2003. SZEPTEMBER 19. 

Nem 
pályáznak 
kéményekre 
Eddig egyetlen társasház sem 
adta be pályázatát az egycsa-
tornás gyűjtőkémények fölújí-
tására. Az IKV Rt.-nél hétfőn 
még elfogadják a jelentkezést. 

A lakókra veszélyes, egycsator-
nás szegedi gyűjtókémények kö-
zül 76 társasház 663 kéményét 
kellene a legsürgősebben átalakí-
tani. Ehhez képest még egyetlen 
lakóközösség sem jelentkezett az 
állami és önkormányzati támo-
gatás megszerzésére kiírt pályá-
zaton, amelynek határideje szep-
tember 20., de mivel ez a nap 
szombatra esik, a Szegedi Ingat-
lankezelő és Vagyongazdálkodási 
Rt. (IKV Rt.) még hétfőn is elfo-
gadja a jelentkezést. 

Amint arról már többszőr is ír-
tunk: az 1985-ig épült, egycsator-
nás gyűjtökéményes házak kürtő-
it azért kell átépíteni, mert az 
egyetlen kivezető nyílásba kötött 
gázüzemű vízmelegítők és fűtő-
testek égéstermékei visszafordul-
hatnak, és megmérgezhetik a la-
kások levcgö|ct. Az állam a fölújí-
tási költségek 40 százalékával (la-
kásonkent legföljebb 80 ezer fo-
rinttal), az önkormányzat pedig 
30 százalékkal járul hozzá a ké-
mények átalakításához,- a fönn-
maradó 30 százalékot a lakókö-
zösségnek magának kell fedeznie. 

A 76 sürgős beavatkozást igény-
ló épület mellett közepesen rossz 
állapotban van 122 társasház 608 
kéménye, s előbb-utóbb ugyan-
csak át kell alakítani 189 épület 
1070 egycsatornás kürtőjét Ls. 

A Szegedi Kéményseprőipari 
Kft.-ncl hatvannál is több társas-
ház közös képviselője érdeklő-
dött a pályázati föltételekről -
mondta Szenkovszky István ügy-
vezető igazgató, aki arra számít, 
hogy legkésőbb az utolsó napon 
mégis többen élnek majd az álla-
mi és önkormányzati támogatás 
lehetőségével. 

NY. P. 

Új helyre költözött 
a fogyasztóvédelem 
A Csongrád Megyei Fogyasztóvé-
delmi Felügyelőség mától új he-
lyen, a szegedi Rákóczi tér 1. 
szám alatt fogadja az ügyfeleit. 

Ezzel egyidejűleg a felügyelet tele-
fonszámai is megváltoznak. Mos-
tantól a 62/562-602-es, illetve az 
562-603-as számon hívható. 

Pszichiátriai rehabilitáció 
kiállítással és vásárral 
MUNKATARSUNKIOL 

LAPCOM KFT. 
DELMAGYARORSZAG KIADÓ 
ÚJ PROJEKT ELINDÍTÁSÁHOZ 
ÉRTÉKESÍTÉSI CSAPATOT SZERVEZ. 

Szegedi munkahelyre a következő pozícióra keresünk 

munkatársakat: 

ÉRTÉKESÍTÉSI 
TANÁCSADÓ 

L a mS-

Elvárásaink: 
• minimum érettségi bizonyítvány 
• széles kapcsolat és ismeretségi kör, áll. jártasság 

tárgyalások előkészítésében és lebonyolításában 
(A média területén szerzett tapasztalai előnyt jeleni!) 

• j ó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség 
• j ó tárgyalókészség 
• határozott fellépés 
• precizitás 

• vállalkozói igazolvány 

Ú j m u n k a t á r s u n k a t : 
• versenyképes juttatási rendszer 
• teljesítményarányos ösztönző rendszer 
• színvonalas (belvárosi) munkakörnyezet 
• dinamikus, kiválóan működő, fiatal csapat 
• és előmeneteli lehetőségek várják. 

Fémképes szakmai önéletrajzokat - motivációs levéllel - kérnénk a 
kiadó nmére szept. 26-i határidővel eljuttatni..ERTEKESITESI 

TANÁCSADÓ "jeligére. Cím: 672» Szeged. Stefánia 10. 

A pszichiátriai rehabilitációról és 
határterületeiről tanácskoznak 
Szegeden, a Forrás Szállóban. A 
tegnap kezdődött kétnapos ren-
dezvényen pszichiáterek, pszi-
chológusok, neurológusok, szo-
ciológusok, valamint a szociális 
gondozás területén dolgozó szak-
emberek vesznek részt. A konfe-
rencia fő témakörei között szere-
pel a pszichiátriai betegek komp-
lex rehabilitációjának és ellátá-
sának kérdése. Ma szó lesz a 
nappali gondozást nyújtó, vala-
mint az átmeneti intézmények 
szükségességéről, szerepéről, a 
betegjogokról, a civil szerveződé-
sekről. 

A tanácskozással egy időben 
rendezik meg a kézművesterápi-
ák III. országos termékkiállítását 
és vásárát. A Dél-alföldi Biblioté-
ka Könyvtár és Szaktájékoztató 
Központban (Kálvária sgt. 14.) 
megtekinthető kiállításon az or-
szágban működő elmeszociális, 
pszichiátriai és rehabilitációs in-
tézményekben élők kézműipari, 
iparművészeti, népművészeti és 
háziipari jellegű munkáit láthat-
ják az érdeklődők. A kiállítás és 
vásár pénteken 9-tól 18 óráig, 
szombaton 9-től 14 óráig tekint-
hető meg. 

A tanácskozással egy időben termékkiállítást és vásárt is rendez-
t e k b ib l io téka k ö n y v t á r b a n . Fotó: Gyenes Kálmán 

Kézművesek az ifjúsági házban 
Natura Nemzetközi Kézműves 
Szakkiállítás és Vásár kezdődött a 
Szegedi Ifjúsági Házban. A ren-
dezvényt Nagy Sándor városfej-
lesztési alpolgármester és lacques 
Devillers, a párizsi kézműves ka-

mara szolgáltatási igazgatója nyi-
totta meg. Az előző évhez hason-
lóan 200-250 népművész és ipar-
művész mutatkozik be a dél-alföl-
di régióból, de érkeznek művészek 
Szabadkáról, Aradról, Marosvá-

sárhelyről és Temesvárról is. A ki-
állítást szakmai programok kísé-
rik, biotermék és egyedi élelmi-
szer-ipari bemutató és vásár, lak-
berendezési lriálh'tás, kézműves 
játszóház, mesterségbemutató. 


