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LÁZÁR L E V E L E GYURCSÁNYNAK 
w „A kormány vidékfejlesztési politikájában az Igazságosságot hirdeti, de hol 

van itt e kérdésben az igazságosság, amikor az emberek úgy mennek el 
nap mint nap ezen az útvonalon, hogy nem biztosak abban, sérülés nélkül 
hazaérnek-e?" - áll Lázár János vásárhelyi polgármester Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnökhöz címzett, lapunkhoz is eljuttatott levelében. 

Sok a türelmetlen sofőr a 47-es 
főúton: a Szeged és Vásárhely 
közt közlekedők egyre nehezeb-
ben viselik, hogy most épp az út 
szélesítéséért tüntetők miatt 
csak lépésben halad a forgalom. 

- Inkább dolgoznátok, minthogy 
itt feltartjátok a munkásembert! 
- üvöltötte ki tegnap kora dél-
után egy kisteherautóból egy férfi 
a 47-es főút kishomoki részén a 
nemzetiszínű zászlókat lengető 
tüntetőknek. Mint megírtuk, a 
főút kétsávos szakaszának széle-
sítését követelők hétfő reggeltől 
péntekig - naponta 8 és délután 4 
óra között - félpályás útlezárással 
lassítják a forgalmat. Kishomok-
nál állították fel operatív köz-
pontjukat a demonstrálók. A 
szervezők hideg üdítőt és ásvány-
vizet is osztanak a résztvevők-
nek. 

Tegnap délután a sátor előtt 

zászlókat lengetők - többségében 
asszonyok - integettek az elhala-
dó kocsisornak. A külföldi rend-
számú járművekből mosolyogva 
integettek vissza, miközben a 
magyarok unottan bámultak 
maguk elé, vagy rosszabb eset-
ben nemzetközi karjelzésekkel 
válaszoltak. Akár tíz percet, ne-
gyed órát is várakozniuk kellett a 
félsávos lezárás miatt a 47-esen 
haladóknak. 

Baráth Péter elmesélte, napon-
ta autózik Vásárhely és Szeged 
közt. Szinte mindig van valami, 

ami miatt nem lehet haladni. 
Hol egy baleset, hol egy gazda-
tüntetés, hol hídépítés vagy ezek 
kombinálva lassítják a haladást. 
Már megszokta, hiszen ezek 
szinte hozzátartoznak a 47-es 
mindennapjaihoz. 

Az akció kitalálója, Lázár János 
polgármester szerint megérte egy 
hétre tervezni a lezárást. Az első 
napon 80-90 jármű gyűlt össze, 
tegnap viszont már száznál is 
több volt. Ezért abszolút nem ér-
zi túlzónak, hogy péntek délutá-
nig tart a békés tüntetés. 

Megkérdeztük az akcióról az 
ú t másik végén lévő Szeged pol-
gármesterét is. Botka László 
úgy nyilatkozott, nem sikerült 
időben az útépítéshez szüksé-
ges területen az ingatlanokat 
kisajátítani. Ezt a vásárhelyi 
polgármester, Lázár János cá-
folta. 

K.T. 

RENDŐRSÉGI IGAZOLÁS 
- Demonstrációra a gyülekezésről 
szélé törvényben leírt feltételek 
teljesítése esetén kerülhet sor -
tudtuk meg a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság sajtórefe-
rensétől, M. Toronykőy Mártától. 
Jelen esetben a szervezők figye-
lemfelkeltő céllal öt napon keresz-
tül, meghatározott időben a közút 
egyik sávját veszik igénybe. Ez-
alatt a forgalom rendőri irányítás 
mellett, ha lassabban is, de halad. 

Kényes 
egyensúly 
H O L L Ó S I ZSOLT 

Egymilliárd-ötszáztízmillió. Ekkora költségvetést szavaztak 
meg erre az évre a városatyák a szabadtéritől önállóvá vált 
Szegedi Nemzeti Színház számára. Szörnyűséges hisztéri-
ám nyomására - önironizált a tegnapi évadnyitón Székhe-
lyi JózseJ, aki azt is hozzátette: ennek a pénznek tükröződ-
nie kell a szolgáltatások mennyiségében és minőségében. 
Az önmagát deviánsnak nevező direktor azt is mondta to-
vábbá: nem az „úgynevezett szakmának" akar színházat 
csinálni, hanem a megrendelőnek, Szeged város közönségé-
nek. 

Nem lesz könnyű dolga, ha mindenkinek szeretne megje-
lelni. Az önkormányzat teljes létszámban kivonuló kulturá-
lis vezérkara - alpolgármester, tanácsnok, bizottsági elnök -
ugyanis többszőr is nyomatékosította: a Jelújított kisszínház 
átadásával minden adott a kiegyensúlyozott munkához, a 
társulattól nemcsak minőségi előadásokat, magas jegybevé-
telt, hanem az egyetemi polgárokat is jobban vonzó, kísérle-
tező produkciókat is várnak. A tavalyi Dollárpapa, a Hege-
dűs a háztetőn, a tervezett Carmen és a Luxemburg grófja 
telt házas kasszasikerek lehetnek, de nem biztos, hogy azt a 
közönséget is becsalogatják, amely nyaranta a Thealter és a 
SZASZSZ előadásain tolong. Három játszóhelyével (nagy- és 
kisszínház + Korzó) újra a szegedi lett az ország egyik leg-
nagyobb színházi komplexuma. Joggal várható tőle, hogy 
olyan népszínház legyen, amely nem feledkezik meg a szub-
kultúrákról, az egyetemi város rétegigényeiről sem. Az új 
szezonra tervezett húsz produkció - ősbemutatók is akad-
nak közöttük - imponáló kínálatnak látszik, remélhetőleg 
lesz közte olyan is, amely nemcsak a közönség, hanem az 
„úgynevezett szakma" elismerését is elnyeri. Láthatóan fáj 
a színidirektornak, hogy miközben több darabjukat is meg-
hívták az európai színikultúra egyik fellegvárába, a néhai 
Kazimierz Dejmek progresszív színházába, a lódzi Teatr 
Novyba, a hazai fesztiválokra nemigen válogatják be őket. 
Neves rendezők, kritikusok - sokszor persze személyes ta-
pasztalatok nélkül - fintorognak, ha a jelenlegi szegedi teát-
rumra terelődik a szó, és Bodolay Géza sokkal kevesebb 
pénzből bátran kísérletező kecskeméti színházát emlegetik 
bezzeg példaként. 

Szisztematikus társulat építéssel, valódi tehetségek megnyeré-
sével és helyzetbe hozásával lehetne ebből a helyzetből kitörni. 
Mert az ideális az lenne, ha nemcsak a publikum szavazna azzal, 
hogy jegyet, bérletet vásárol, hanem a színházi szakma is jobban 
ehsmerné az itt folyó munkát. 

A 47-es úton egyre több a türelmetlen sofőr 

Autósokat bosszant a késés 

Az egyik sávban a tüntetők, a másikban az autósok Fotó: Tésik Attila 

Feljelentették a civilek támogatásáról határozó dél-alföldi kollégiumot 

Míg a pénzosztókat 
vizsgálják, nincs szerződés 

A felújított kisszínházban tartották az új évad megnyitóját 

Cél: az igényes népszínház 

Feljelentette a dél-alföldi civil szervezetek pénzéről döntő gré-
miumot a miniszternél egy kalocsai szervezet. A kincstár addig 
nem utalja a 4 0 0 mil l iós állami támogatást, amíg a vizsgálat le 
nem zárul. Más gondjuk is akad a civi leknek: a költségvetési 
megszorítások miatt csődbe kerülhetnek egyesületek, alapítvá-
nyok. 

kollégium döntése ellen. -
Még nem zárult le a vizsgálat, 
nem született eredmény -
mondta lapunk érdeklődésére 
Gellérfy László, a kollégium 
tagja, a miniszter megbízottja. 
A vizsgálatot egy kalocsai civil 
szervezet kezdeményezte, 
amely feljelentette Gellérfyé-
ket Göncz Kingánál és az NCA 
tanácsánál. Bács-Kiskun, Bé-
kés és Csongrád megye mint-
egy 1500 civil szervezete több 
min t négyszázmillió forintra 
pályázhatott idén a kollégium-
nál. A tízfős grémium - amely-
ből Csongrád megyét négyen 
képviselik, Bakai Csaba, Gel-
lérfy László, Török Gábor és 
Zsoldos Sándor - június 17-én 
meghozta döntését - mondta a 
miniszteri megbízott. A kollé-
gium közel ezer civil szerveze-
tet támogatott . Gellérfy László 
szerint júliusban már meg le-
hetet t volna kötni a szerződé-
seket, s akkor mindenki előbb-
re lenne. Kérdésünkre, szerin-
te a kalocsaiak azért jelentet-
ték-e fel a grémiumot, mert 
úgy érezték, kevés pénzt kap-
tak, Gellérfy nem kívánt vála-
szolni. 

sz. c. sz. 

Bemutató 
A Gabonatermesztési Kutató 
Kht. - közösen az FVM megyei 
hivatalával, valamint a Csongrád 
Megyei Agrártudományi Egyesü-
lettel - országos kukorica-, takar-
mány* és seprűcirok szakmai na-
pot és fajtabemutatót rendezett 
tegnap Szegeden, a társaság köz-
pontjában, valamint a GK Kht. 
újszegedi telepén. 

A színház dolgozói megtöltötték a felúj í tot t kisszínházat, előtérben Molnár Zsuzsa, a teá t rum szce-
nikusa Fotó: Ftank Yvette 

Kísérletező, minőségi előadások létrehozását és a 
fiatalok megnyerését várja a fenntar tó önkor-
mányzat a másfél milliárdos költségvetésből mű-
ködő Szegedi Nemzeti Színháztól, amelynek 
évadnyitó társulati ülését tegnap tartot ták a fel-
új í tot t kisszínházban. 

Művészi, alkotói szabadság jellemzi a Szegedi Nem-
zeti Színház társulatának működését, az együttes-
nek az új évadban meg kell tanulnia élni az önálló-
ság és a felújított kisszínház nyújtotta lehetőségek-
kel - hangsúlyozta a tegnapi évadnyitó társulati ülé-
sen Kozma József. Szeged alpolgármestere úgy fo-
galmazott: a fenntartó önkormányzat elvárja a más-
fél milliárdos költségvetésből működő teátrumtól, a 
város második legnagyobb intézményétől, hogy kí-
sérletezzen is - vegye figyelembe az ifjúság igényeit. 
Pászti Ágnes tanácsnok azt hangsúlyozta: minden 
feltétel adott a minőségi munkához. Nemcsak a 
jegybevételt tekintik fontosnak, hanem azt is, hogy 
minőségi előadások szülessenek, az egyetemisták 
körében is újra sikk legyen színházba járni. 

Székhelyi József színidirektor büszkén jelentette: 
az augusztus l-jén megkezdődött bérletárusítás a 
vártnál is nagyobb sikerrel folyik: eddig már négy-

szer annyi bérletet adtak el, mint az elmúlt évek 
hasonló időszakában. A nézői igényekhez igazodva 
pörgősebb, változatosabb műsortervet állítottak 
össze, amely országos rekordként húsz premiert és 
továbbjátszást tartalmaz, ráadásul egyedülálló mó-
don ebből hat ős- vagy magyarországi bemutató. 
Székhelyi szerint olyan népszínházat szeretnének 
létrehozni, amely az akadémiai értelmiségtől a ha-
laskofáig minden réteget művészszínházi igényes-
séggel szolgál ki. Ennek érdekében immár három 
játszóhelyen „csúcsrajáratva" dolgoznak, szerződ-
tetett ú j tagokkal és visszatérő vendégekkel erősítik 
a társulatot. 

H. ZS. 

A TARSULAT ÚJ TAGJAI 
A Szegedi Nemzeti Színház operatagozatának új magán-
énekesei: Wittinger Gertrúd és Bátki Fazekas Holtán. A 
karigazgatói posztot az ügyvezető igazgatóként dolgozó 
Koczka Ferenc karmester helyett ezentúl Szakályné Ko-
vács Kornélia tölti be. A prózai tagozathoz szerződtek: 
Bajcsay Mária, Bokor Noémi, Csarnóy Zsuzsa és Járai 
Máté színművészek, valamint Horváth Péter rendező. 
Sándor Tünde lett a színház új gazdasági igazgatója. 

- Rendkívül feszült a helyzet. 
A különböző programokra 
nyert pénzünket még nem 
kaptuk meg az államtól. Hitel-
ből álltuk a számlákat . Ha to-
vább csúszik a dolog, bedob-
ha t juk a törülközőt! Övön alu-
li ütésnek tar tom, hogy utólag 
megváltoztatták a pályázati 
feltételeket - mondta egy sze-
gedi civil szervezet vezetője, 
aki kérte a saját és alapítványa 
nevének t i tokban tartását . Azt 
mondta: fél, ha szidja a kor-
mányt , nem kap pénzt a város-
tól. A Mobilitástól 2,4 millió 
forintot nyertek programfinan-
szírozásra, de az állam zárolta 
a pályázatkezelő szerv számlá-
ját. A Nemzet i civil alapprog 
ramtól (NCA) 3,5 millió forin-
tot nyert a szegedi alapítvány 
működési költségekre. Eddig 
azonban egy fityinget sem fize-
tett ki számukra az állam, rá-
adásul a költségvetési törvény 
megszorításai mia t t csak jövő-

re ju tha tnak hozzá az NCA-s 
támogatás egy részéhez, 1,4 
millió forinthoz. A nonprofi t 
alapítvány vezetője szerint 
emiat t csődbe ju tha tnak a ki-
sebb civil szervezetek. 

Azt Göncz Kinga esélyegyen-
lőségi miniszter is elismerte, 
hogy vannak olyan egyesületek, 
"szervezetek, amelyeknek a léte 
függ ettől a támogatástól. A la-
punknak nyilatkozó civil arról 
számolt be, hogy a nyári ren-
dezvényekkel kapcsolatos költ-
ségeket hitelből, két alapítvá-
nyi alkalmazottját pedig csa-
ládja megtakarított pénzéből fi-
zette ki. 

A miniszter úgy nyilatko-
zott, hogy a Magyar Állam-
kincstár szeptemberben meg-
kezdi a Nemzet i civil alapprog-
ramnál sikeresen pályázott 
szervezetekkel a szerződések 
megkötését. Kivéve a dél-alföl-
di regionális kollégiumot, 
mert itt kifogást emeltek a 

Minőségi lakások kedvező áron! 
1,5 szobás lakások 
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