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A közönség szavazatai alapján hetedszer adták át a színház legjobbjainak járó elismerést 

Gregor Józsefé a Dömötör-életműdíj 
A hagyományos koreográfia sze-
rint szombaton este megtartot-
ták a Szegedi Nemzeti Szín-
házban a Dömötör-díj hetedik 
átadási ceremóniáját. A retró 
jegyében megrendezett gálaest 
végen a polgármester Gregor Jó-
zsefnek adta át az életműdíjat. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Forrás Szállóból rendőrségi fel-
vezetéssel Audi-flotta szállította 
a Dömötör-díj jelöltjeit a Szegcdi 
Nemzeti Színházba, ahol szom-
baton este a közönség szavazatai 
alapján hetedik alkalommal ad-
ták át a művészi munka elisme-
résére alapított civil kitüntetést. 
Az idei rctrogálán, amit Megyeri 
Zoltán színművész rendezett, el-
sőként Székhelyi lózsef direktor 
olvasta fel SámliTV című írását 
- á hetvenes éveket idéző mackó-
alsóban és lyukacsos nejlonpóló-
ban. A stúdiósok egy Trabantot 
vontattak a színpadra, és régi slá-
gerekkel nosztalgiáztak. A támo-
gatók - köztük lapunk képvisele-
tében Pap Klára kiadóigazgató - a 
műsorszámok között adták át a 
különböző kategóriák díjait. A 
csúcstartó, Hipp Janó már ötödik 
alkalommal lett a legjobb jel-
meztervező. A díjazottak idén 
Heliczay Mária szobrászművész 
Dömötör-tornyot ábrázoló dom-
borműves bronz plasztikáját 
kapták ajándékba. Bár a műsort 
többen is hullámzó színvonalú-
nak értékelték, Gábor Géza 
Csókkirálya, az énekkvartett 
dzsesszesített Amúri partizá-
nok-feldolgozása, a hegedűs 
Princck Omega-egyvelege vagy 
az úttörőkvartett produkciója 
nagy sikert aratott. Először ak-
kor állt föl a közönség, amikor 
Király Levente jelent meg a szín-
padon. Kossuth-díjas színé-

• 

1 

• C L • _ * 

A DÍJAZOTTAK 
Legjobb férfi színészi alakítás: 
Király Levente (Kopogós ro-
mi). 

Legjobb női színészi alakí-
tás : Szilágyi Annamária (An-
conai szerelmesek). 

Legjobb operaénekes: And-
rejcsik István (A c s e n d ) . 

Legjobb operaénekesnő: 
Vajda Júlia (A c s e n d ) . 

Legjobb rendező: Juronics 
Tamás (Szentivánéji álom). 
Legjobb díszlettervező: Ju-
hász Katalin (Éjjeli menedék-
hely). 

Legjobb jelmeztervező: 
Papp Janó (Dol lárpapa) . 

Legjobb férfi mellékszerep-
lő: Janik László (Andersen) . 

Legjobb női mellékszereplő: 
Cseh Zsuzsa (Hókirálynő). 

Legjobb táncos: Markovics 
Ágnes (Szentivánéji álom). 

Az évad művésze a társulat 
szavazatai alapján Pataki Fe-
renc lett. 

A legjobb háttérmunkás dí-
ját a színház művészeti titká-
rának, Török Dórának ítélték 
oda a kollégái. 

Botka László polgármester adta át Gregor Józsefnek az életműdíjat Fotó: Frank Yvette 

szünk megköszönte az aggódó 
szeretetet, majd a félreértések 
elkerülése miatt hangsúlyozta: 
fogyókúrára és kezelésekre van 
szüksége, hogy beteg térde hely-
rejöjjön. 

Az est sztárvendége, Harangozó 
Teri régi slágereivel a hatvanas 
évekbe andalította a publikum egy 

részét. Az énekesnő láthatóan él-
vezte, hogy szép számmal akad-
nak, akik ma is szeretik. 

Az életműért járó Dömö-
tör-díjról az idén Tajti Gabriella 
vezetésével működő társadalmi 
kuratórium döntött. Miután fel-
bontotta a titkot rejtő borítékot, 
a díjat átadó Botka László polgár-

mesternek elég volt annyit mon-
dania: „Ha én gazdag lennék..." 
- és már dübörgött is a taps. A 
színpadra lépő Gregor Józsefet, 
aki az elismerés mellé a város 
ajándékát is megkapta, felállva 
ünnepelte a közönség. Kos-
suth-díjas basszistánk úgy fogal-
mazott: kicsit furcsán érzi ma-

gát, mert ugyan 43 évet lehúzott 
ebben a színházban, de úgy véli, 
életműdíjat az érdemel, aki már 
befejezte. A Hegedűs a háztetőn 
bemutatója is jelezte: ő még nem 
kívánja befejezni. A fináléban a 
fellépők és a díjazottak együtt 
énekeltek, majd a gála után a ki-
tüntetetteket tűzijáték köszön-
tötte a színház előtt, és a díj ala-
pítói, Sztáry Erika és Elekes Zol-
tán állófogadást adtak a Móra Fe-
renc Múzeum dísztermében, 
ahol a polgármester mondott po-
hárköszöntőt. 

Palcsó várja 
a szegedi 
koncertet 
Palcsó Tamás már biztos, hogy 
itt lesz a keddi szegedi Me-
gasztár-koncerten. „Az év hang-
ja"-verseny második helyezettje 
reméli, hogy hasonlóan jó bulit 
tudnak majd tartani, mint az 
eddigi helyszíneken. 

A várt mennyiség háromszorosát 
adták már el diákjegyekből a keddi 
szegedi Megasztár-koncertre, va-
gyis óriási az érdeklődés Magyar-
ország jelenlegi kedvencei iránt. A 
TV 2 tehetségkutató versenyének 
döntősei kedd este 8 órától 90 per-
ces élő koncertet adnak az Etelka 
sori sportpályán, ahol már két órá-
val korábban „bemelegítő" szín-
padi produkciókkal várják az ér-
deklődőket. 

A szervezők azt ígérik: az első 
három helyezettből ketten bizto-
san itt lesznek Szegeden. Mivel az 
év hangja, Molnár Ferenc Cara-
mel betegsége miatt eddig egyet-
len turnéállomáson sem volt je-
len, ő lesz az egyik, aki hiányzik 
majd a csapatból. A második he-
lyezett Palcsó Tamás viszont itt 
lesz, és reméli, hogy nálunk is ha-
sonlóan jó bulit tudnak tartani, 
mint az eddigi helyszíneken. 

- Látványos és jó produkciót 
raktunk össze, nagy sikerünk volt 
vele eddig mindenhol - mesélte 
lapunknak Tamás. - A műsorban 
a televízióból megismert dalokkal 
lépünk fel. Mindenki két egyéni 
számot énekel, és vannak duettek 
is. Annyit elámít: szerelmével, 
Tóth Gabival nem duettezik, de 
szeretné, ha egyszer együtt énekel-
hetnének el egy dalt. Addig vi-
szont egyedül örvendezteti meg 
rajongóit legsikeresebb számaival, 
a koncert végén pedig a többiek-
hez hasonlóan szívesen áll bárki 
rendelkezésére egy-egy fotó vagy 
aláírás erejéig. 

T.K. 

Az OTP Magánnyugdíjpénztár Magyarország 
piacvezotó nyugdíjpénztára, amely méltán 
kiérdemelte a bizalmát, hiszen: 

Ránk számlthatl 

Bővebb Információkat a www.otpnyugdl j .hu waboldalon találhat. 

OTP MAGANNYUGDIJPENZTAR 

17.74% -os az éves hozama,* 
megbízható a működése, 
stabil háttérrel rendelkezik. 
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

Az IKV Rt. pályázatot hirdet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által kormányzati támogatással 
vásárolt 
3 db használt, helyreállításra került lakás szociál is helyzet alapján cserével tör ténő bérbeadására. 

A pályáztatásra kerülő lakások összkomfortosak, paneltechnológiával épült épületekben, III. lak-
bérövezetben találhatók, alapterületük 48-68 m ! közötti, szobaszámuk 2 szobástól 2+2 szobásig terjed. 

1.) A lakások 2005. jún ius 8. és 9. napján - az alább megadott időpontokban - tekinthetők meg. 

Lakás címe 

Budapesti krt. 32/B VI/18. 

Pentelei sor 7. IX/43. 

Vajda u. 9/A IV/13. 

Szobaszám 

2+2 

Alapterület (m2) 

68 

52 

55 

Bemutatás időpont ja 

10-11 és 17-18 óráig 

10-11 és 17-18 óráig 

10-11 és 17-18 óráig 

2.) Pályázati feltételek 
Szociális helyzet alapján lakásbérleti szerződéskötésre Irányuló pályázatot az nyújthat be: 

a) aki közvetlenül a pályázat benyújtását megelőzően legalább kettő éve folyamatosan bérlője a b) pont sze-
rint cserére felajánlott szegedi önkormányzati tulajdonú lakásnak, és életvitelszerűen abban lakik; 
b) aki határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezik, vagy a szociális pályázat, vagy még a névjegyzék 
alapján ötéves határozott időtartamra, vagy ideiglenesen a névjegyzéken történő sorra kerülésig feltétellel 
elhelyezett bérlő, továbbá a Székely sor 21. és a Kereszttöltés u. 29. szám alatti ifjúsági vagy szociálisan rá-
szorultak átmeneti garzonlakásban elhelyezett bérlő, aki legalább két kiskorú gyermeket nevel; 
c) aki jogos lakásigényének megfelelő szobaszámú lakásra kívánja cserélni a jelenlegi önkormányzati bér-
lakását; 
d) akinek nincs lakbér- és közüzemidíj-, bérleti szerződés és lakásrendelet alapján fennálló tartozása és 
ezen kötelezettségei vonatkozásában a pályázat benyújtását megelőző egy éven belül három hónapot meg-
haladó tartozása nem volt; 
e) aki nem rendelkezik az ország területén önálló, beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő 
tulajdoni hányaddal ós a csereként felajánlott önkormányzati bérlakáson kívül másik önkormányzati bérla-
kással; 
f) aki kötelezettséget vállal arra, hogy a csereként felajánlott lakás és a megpályázott használt lakás közöt-
ti térítési díj/óvadék különbözetet egy összegben megfizeti a bérbeadó részére; 
g) aki a pályázati feltételeket elfogadja. 

A pályázat benyújtásának további együttes feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza. 
A részletes pályázati kiírás az IKV Rt. (Szeged, Dáni u. 14-16.) és Sz. M. J. V. Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán (Szeged, Széchenyi tér 11.) 2005. június 6. napjától tekinthető meg. 

A pályázati dokumentációt 2005. június 8. napján, 8.00 órától lakásonként 2000 Ft + áfa ellenében lehet meg-
vásárolni az IKV Rt. ügyfélszolgálatánál, mely tartalmazza a pályázattal kapcsolatos összes nyilatkozatot és 
tudnivalót. A pályázatokat 2005. június 22. napján, 17.00 óráig lehet benyújtani az IKV Rt. ügyfélszolgálatá-
nál ügyfélfogadási időben. 
A pályázat eredményhirdetése 2005. augusztus 31. napján, 14 órakor lesz az IKV Rt. Dáni u. 14-16. számú 
épületében. 
Kérjük, szíveskedjen további tájékoztatás érdekében az IKV Rt. ügyfélszolgálatához fordulni. 
Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök 8-11 óráig, valamint 13-15.30 óráig, szerda 8-11 óráig, valamint 
13-17 óráig, péntek 8-12 óráig. Tel.: 62/553-683, weboldal: www.ikv.hu 

http://www.otpnyugdlj.hu
http://www.ikv.hu

