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A vevők az ajtóban várakoztak - aznap már hiába 

Mikulás-napi özönvíz 
a játékboltban 

Lutor György szerint szerencse, hogy nyitva voltak Fotó: Gyenes Kálmán 

Szeged legkedveltebb könyvei 

A kis herceg nyert 
A Somogyi-könyvtár lapunknak Az én Nagy Könyvem sorozatá-
ban ajánlott kötetei alapján hirdette meg a Szeged legkedvel-
tebb könyvei című játékát. A legtöbb szavazat A kis hercegre ér-
kezett. 

Szeged támogatja 
a temesi diákokat 

KÖRKÉP 

A L G Y Ó . A faluházban délután 5 
órakor kezdődik az Algyői 
Művészkör taggyűlése. 
- Pénteken este 6 órától az 
Algyői Gazdakör és az Algyői 
Lovasklub évzáró taggyűlést tart 
a faluház színháztermében, 
melyen a gazdák 
családtagjaikkal együtt 
vacsorával egybekötve 
búcsúztatják az óévet. A menü 
ára tagoknak fejenként 300 
forint, hozzátartozónak 500 
forint. A szervezők mindenkit 
várnak az algyői gazdabálon. 
- A Faluvédő Egyesület értesíti a 
lakosságot, hogy december 10-én 
8 órakor az erdei sétaút 
kialakításához önkénteseket 
várnak a templomnál, a töltésen. 

B O R D Á N Y . A Bordányi Ifjúsági 
Információs Pont Mikulása járta 
Bordány utcáit december 6-án 
este. A Mikulás szaloncukrot és 
az ifjúsági irodát népszerűsítő 
tollakat osztogatott a 
járókelőknek. A Télapót az idén 
csak egyetlen krampusz kísérte 
el falusi körútjára. A karácsony 
közeledtével a Bordányi 
Információs Pontban számos 
akcióval várják a fiatalokat, 
továbbra is ingyenes 
internetezési lehetőséggel segítik 
többek között a felsőoktatási 
intézmények tanulóit a 
vizsgafclvételekben, és a házi 
dolgozatok elkészítésében. 

D E S Z K A község 
önkormányzata idén kilencedik 
alkalommal rendezi meg az 
újszülött köszöntő ünnepséget 
december 8-án 15 órától a faluház 
emeleti kupolatermében. A 
rendezvényen Szalai Miklós 
képviselő köszönti a szülőket és 
az új deszki polgárokat, majd 
ünnepi műsor szórakoztatja a 
résztvevőket. Ezután a szülők és a 
gyerekek közös fotózáson vesznek 
részt, majd állófogadás és helyi 
művészi csoportok előadása 
következik. Ebben az évben 36 
gyermek született Deszken, 
kettővel több mint tavaly. 
- A Deszk és Környéke 
Szamaritánus Egyesület ötödik 
alkalommal rendezi meg a 
megye szociálisan rászorult 
gyermekei számára a vetítéssel 
egybekötött 
Télapó-ünnepséget. Az 
egyesület tagjai és a Mikulás 
december 9-én délután 2 
órakor várják a 130 meghívott 
gyermeket Deszkről, 
Királyhegyesről, Tiszaszigctről, 
Kübekházáról, Algyöről, 
Újszentivánról, Bordányból, 
Zsombóról és Üllésről. Ebben 
az évben Szeged polgármestere, 
Botka László is támogatta a 
rendezvényt. 

K I S T E L E K . A 
Rendezvényházban holnap este 
6 órakor kezdődik Világjáró 
ínyencek címmel a diavetítéssel 
és előadással egybekötött 
vacsoraest. A belépőjegy ára 
fejenként 300 forint. 

S Z E G E D . M a 18 ó r á t ó l 
gasztronómiai bemutatót 
tartanak a Nemzetiségek 
Házában a magyarországi 
nemzetiségek napja alkalmából. 
A résztvevők kóstolót kapnak a 
különböző nemzeti ételekből: 
szlovák sztrapacska, lengyel 
barszcz káposztás krokettef, 
görög tzatziki, sajtos-spenótos 
pite, szuvlaki, szerb burck. 
- Aranyi Sándor festőművész, 
tanszékvezető főiskolai tanár 
Fényfestmények című kiállítását 
Sándor (ános rendező, 
Jászai-díjas érdemes művész 
nyitja meg ma 17 órakor a 
Bartók Béla Művelődési Központ 
B Galériájában. Közreműködik 
Vizsolyi Lívia fagottművész. 

Ú J S Z E N T I V Á N . Az egészséghét 
holnapi rendezvényei: 
bőrgyógyászati szűrés a 
háziorvosnál, valamint 
egészséges serdülőkor címmel 
13 és 14 óra között az általános 
iskola 8. osztályos tanulói 
számára rendeznek előadást a 
polgármesteri hivatalban. 

A Szeged egyik frekventált he-
lyén működő játékboltban Mi-
kulás napján özönvizet kaptak 
nyakukba a dolgozók. Az üzlet 
tele volt vásárlókkal, a tulaj-
donosok mégis kénytelenek vol-
tak bezárni. A vészhelyzet más-
napra megszűnt, de a forgalom-
kiesést nehéz lesz behozni. 

Mikulás napján „égi áldásban" 
részesültek a Jókai utca játék-
boltjának tulajdonosai és vásár-
lói. A délutáni csúcsforgalomban 
hirtelen ömleni kezdett a víz a 
plafonon keresztül. 

- Tele volt a bolt, amikor az 
egyik vevő szólt: folyik a víz a te-
tőről. A vásárlók segítségével 
mentettük az árut; amit csak 
tudtunk, félrehúztunk a víz útjá-
ból. A szomszéd bolt dolgozói -
annak ellenére, hogy náluk is 
rengetegen vásároltak akkor -
vödrökkel siettek a segítségünk-
re - mesélte az üzlet tulajdonosa. 
Lutor György hozzátette, nem-
csak az elázott játékok jelentik a 
kárt, a forgalomkiesés is jelen-
tős. A vevők a bolt ajtaja előtt áll-
tak, de nem engedhették be őket 
addig, amíg rendbe nem tették a 
helyiséget. Négy vödör vizet 
gyűjtöttek össze, a takarítás 
hosszú időt vett igénybe, így az-
nap már ki sem nyitottak. 

A tisztítást és a pakolást más-
nap hajnalban folytatták, így teg-
nap délelőtt már fogadhatták a 
karácsonyra vásárlókat. Az üz-
letvezető elmondta, egy évvel ez-
előtt szintén karácsonyhoz közel 
már előfordult hasonló eset. De 
mivel körülbelül egy hónappal 
ezelőtt az IKV kezelésébe tartozó 
épületben kicserélték a csöveket, 

nem feltételezték, hogy hasonló 
történik idén is. Most viszont at-
tól félnek, bármikor előfordulhat 
egy újabb áradat. 

Tegnap látogatásunkkal egy 
időben az IKV munkatársai is a 
helyszínen voltak. Blidár László 
műszaki vezetőtől megtudtuk: 
dugulás volt a Jókai utcai ház kö-
zös rendszerében, emiatt folyt a 
víz a játékboltba. Hogy melyik 

bérlő okozhatta az özönvizet, azt 
nem tudták megállapítani, de 
annyit elmondtak, hogy ebben az 
épületben máskor is került már 
oda nem illő dolog - például ru-
hanemű - a közös rendszerbe. 

Az IKV elhárította a dugulást, 
az özönvízveszély megszűnt. A 
játéküzlet kárát a biztosító ren-
dezi. 

G . ZS. 

Lapunk is csatlakozott a Nagy 
Könyv játékhoz, hétről hétre is-
mert Csongrád megyei közéleti 
személyiségek, tudósok, művé-
szek, üzletemberek, sportolók, 
újságírók ajánlották olvasóink fi-
gyelmébe kedvenc könyvüket. A 
Somogyi-könyvtár a sorozatban 
augusztus 31-éig ajánlott köte-
tek alapján szavazást kezdemé-
nyezett, a szegediek szavazóla-
pon jelölhették meg kedvencü-
ket. 

A voksolás lezárult, az összesí-
téskor kiderült: a legkedveltebb 
Antoine de Saint-Exupéry A kis 
herceg című könyve, amely 148 
szavazatot kapott. Nem sokkal 
maradt le a szegedi olvasók do-
bogójáról Molnár Ferenc regé-
nye, A Pál utcai fiúk (133 szava-
zat). A harmadik legkedvesebb 
könyv Fekete Istvántól a Tüske-
vár (92). A tízes listára kerültek a 
következő kötetek is: Jókai Mór: 
Az arany ember (89), Ernest He-

Egy millió forinttal támogatja a 
szegedi önkormányzat a szom-
szédos "Fémes megye diákjait, 
akik magyar nyelven tanulnak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Remélem, olyan jó szívvel fog-
ják fogadni támogatásunkat, 
mint ahogy Szeged adta - mond-
ta Botka László polgármester 
tegnapi sajtótájékoztatóján, ahol 
aláírták azt az egymillió forintos 
támogatási szerződést, amit a 
szegedi önkormányzat szavazott 
meg a temesvári Bartók Béla Ala-
pítványnak. Az okiratot az ala-
pítvány-részéről Halász Ferenc, 
az RMDSZ Temes megyei elnöke 
és Marossy Zoltán, Temes megye 
alprefektusa is ellátta kézjegyé-
vel. Halász Ferenc elmondta: a 
támogatást a Temes megyében 
magyarul tanulók utaztatására 
és napközis program megvalósí-

mingway: Az öreg halász és a 
tenger (76), Mihail Bulgakov: A 
Mester és Margarita (72), Márai 
Sándor: A gyertyák csonkig ég-
nek (70), Emily Bronté: Üvöltő 
szelek (68), Victor Hugó: A nyo-
morultak (67), Karinthy Frigyes: 
Tanár úr, kérem (63). A szavazók 
közül öten a Somogyi-könyvtár 
ajándékcsomagját, valamint a 
Délmagyarország 95. születés-
napjára készült CD-ROM-ot 
kapják ajándékba, a hatodik sze-
rencsés szavazó pedig a Délma-
gyarország ajándékcsomagját vi-
heti haza. Az ajándékokat a 
nyerteseknek a ma délután 5 
órakor kezdődő rendezvényen 
adják át, amelynek vendége Lé-
vai Balázs. Az ml Bestseller cí-
mű irodalmi műsorának szer-
kesztő-műsorvezetőjével Hege-
dűs Claudia újságíró beszélget -
Légy a levesben, avagy a kultúra 
a képernyőn címmel. 

NY. É. 

tására használják fel. Erre azért 
van szükség, mert a megyében a 
temesvári Bartók Béla Líceum az 
egyetlen intézmény, ahol általá-
nos és középiskolában is anya-
nyelvükön tanulhatnak a ma-
gyar hallgatók. A vidéki iskolák-
ban csak nyolcadik osztályig -
több helyen már ötödik osztály-
ban sem oktatnak magyarul: 
nincs elég gyerek. 

Az ingázásra több száz kisdiák 
van rászorulva, akik anyanyelv-
ükön szeretnének továbbtanul-
ni. A pénz másik fele egy napkö-
zis program kialakítását segíti, 
ahol szakképzett pedagógusok 
foglalkoznak olyan gyerekekkel, 
akik rászorulnak vagy szüleik 
nem tudnak velük foglalkozni. 
Marossy Zoltán alprefektus hoz-
zátette: örül, hogy Szeged megér-
tette, hogy a két régió közötti 
kommunikáció legfontosabb 
nyelve a magyar legyen. 

HÍREK 
B O B Á L Y K A T I T Á R L A T A 
A kisszínház előcsarnokában 
holnap 18 órakor Tandi Lajos 
művészeti író, a Szeged folyókat 
főszerkesztője nyitja meg Bobály 
Kati textiltervező nemezkép-
kiállítását. Pohárköszöntőt mond 
Székhelyi József, a Szegedi 
Nemzeti Színház főigazgatója. A 
műsorban fellép: Borsos Beáta, 
Csarnóy Zsuzsa, Cseh Zsuzsa, 
Kolozsi Kilián, Márkus Judit és 
Papp Gabriella színművész. 

J Ó K A I A N N A 
A K O D Á L Y - I S K O L Á B A N 
A szegedi Kodály téri iskolában 
holnap 10 órától az Apáczai 
kiadó tankönyvbemutatót tart. 
Széplaki Erzsébet a szövegértés 
fejlesztéséről, valamint az alsó és 
felső tagozat közötti átmenet 
m e g k ö n n y í t é s é n e k l e h e t ő s é g é r ő l 
tart előadást. Jókai Anna a 
pedagógus felelősségéről beszél. 
Az írónő vallja: szeretet nélkül 
nem lehet tanítani. 

Ü N N E P É L Y E S T Á R L A T Z Á R Á S 
Rendhagyó eseményre várják az 
érdeklődőket a Móra Ferenc 
Múzeumba, hiszen általában 
ünnepélyesen megnyitni és nem 
bezárni szokás egy tárlatot. Most 
kivételesen mégis ennek 
lehetünk tanúi: holnap délután 
fél 5-kor az „Úton-útfélen...", 
múzeumi kutatások az M5-ös 
autópálya Csongrád megyei 
szakaszán című kiállítást zárják. 
A közgyűjtemény vezetői a 
megnyitáskor elhatározták, 
addig látogatható a tárlat, amíg a 
sztráda el nem éri Szegedet. 

Telegdy Gyula maradt az elnök 
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Terü-
leti Bizottsága a 2005-2008-as akadémiai cik-
lusra választott elnökséget. Az MTA SZAB elnö-
ki tisztét továbbra is Telegdy Gyula, az orvostu-
dományok doktora, egyetemi tanár, emeritus 
professzor, az MTA rendes tagja látja el. A testü-
let három alelnöke: Dékány Imre, a kémiatudo-
mányok doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, 

az MTA levelező tagja,- Hatvani László, a mate-
- rriatikatudómányok doktora, tanszékvezető 

egyetemi tanár, az MTA rendes tagja; Vigh Lász-
ló, "a biokémia-tudományok doktora; egyetemi 
tanár, az MTA levelező tagja. Tudományos tit-
kárnak választották Molnár Józsefet, aki az or-
vostudományok doktora, egyetemi tanár, emeri-
tus professzor. 

Szilágyi Annamária beugrással játssza a Zapolska-tragikomédia címszerepét 

Gyors érlelésű Dulszka asszony 
A főpróbahét kezdetén kapta meg a szö-
vegkönyvet és két nap alatt bevágta a ter-
jedelmes szöveget Szilágyi Annamária. Fe-
kete Gizi betegsége miatt ő alakítja Gab-
riela Zapolska Dulszka asszony erkölcse 
című darabjának címszerepét a szombati 
premieren. 

Békéscsabáról tavaly ősszel szerződött a Sze-
gedi Nemzeti Szinház társulatához Szilágyi 
Annamária. Először az Anconai szerelme-
sekben mutatkozott be, és azonnal hatalmas 
sikert aratott. Mint karakteres, vérbeli komi-
kát hamar megszerette a közönség. Olyany-
nyira, hogy a publikum szavazatai alapján 
már az első szegedi évadja végén elnyerte a 
legjobb színésznőnek járó Dömötör-díjat. 
Amikor Fekete Gizi váratlanul megbetege-
dett, Székhelyi József színidirektor őt kérte 
meg, hogy a bemutató előtt egy héttel vegye 
át Gabriela Zapolska Dulszka asszony erköl-
cse című darabjának címszerepét. 

- Múlt pénteken délben kaptam meg a kö-
zel százoldalas szövegkönyvet, és este már 
kezdtem is próbálni. Nem volt mód arra, 
hogy külön részpróbákat kapjak, úgy kellett 
beállnom a majdnem kész produkcióba, hogy 
a többiek már a főpróbahétnél tartottak. Két 
nap alatt sikerült a hatalmas szöveget bevág-
nom. Nem állítom, hogy már tökéletes a tu-
dásom. Kollégáim nagy meglepetésére több-
ször is előfordul, hogy ugyanazt mondom, 
amit a szerző írt, csak épp más szavakkal. Ez 
persze nagy derültséget kelt, kapaszkodnak a 
díszletekben, hogy ne röhögjenek nagyon -
meséli az egyik próba után a víg kedélyű szí-
nésznő, aki nagyon nagy lehetőségnek tartja 
a beugrást, de azt sem rejti véka alá: úgy gon-
dolja, Dulszka szerepének tökéletes megfor-
málásához még 10-15 évre lenne szüksége. 

Szilágyi Annamária a tragikomédia próbáján a kisszínházban Fotó: Karnok Csaba 

- Alkatomból adódóan valamilyen szinten 
persze meg tudom csinálni a figurát, de fur-
csa, hogy majdnem egyidős vagyok a darab-
beli gyermekeimmel. Nyilvánvaló, hogy a da-
rabot nem rám gondolva vették elő, de abban 
bízom, tizenöt év múlva majd egyszer újra el-
játszhatom. Most egy gyorsérlelésű Dulszkát 
adok. A délelőtti próbák után Noémivel, a 
súgónkkal mindig külön is átveszem a szöve-
get, elmondjuk újra az egész darabot - árulja 
el. Szilágyi Annamária úgy véli, jól döntött, 
amikor Békéscsabáról Szegedre szerződött. -
Szeretem a várost, boldog vagyok itt, jól ér-
zem magam a társulatban is. Nem vagyok az 
a szürke egér típus, így a közönség hamar 

megismert. Bár nekem nem ez a fontos, hogy 
naponta odajöjjenek hozzám gratulálni, in-
kább az izgat, hogy a színházban dolgozhas-
sak. Egy egyszerű parasztlány vagyok Por-
csalmáról, távol áll tőlem minden nagyzolás. 
Minél több és minél változatosabb szerepet 
kapok, annál jobb. Úgy érzem, nem skatu-
lyáztak be: meglátták már bennem a tragikát 
is. Dulszka szerepe első olvasásra szimpati-
kussá vált, talán ennek is köszönhettem, 
hogy hamar belement a szöveg a fejembe. 
Úgy látszik, a pénz minden korban életünk 
fő problémája marad. Számomra ez Zapolska 
tragikomédiájának egyik tanulsága. 

H . ZS . 


