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Mától a Kölcsey utcában, jövő héttől az új sajtóházban is 

Uj helyre költözött 
ügyfélszolgálatunk 

Szegedi világpremier 
Christopher Lamberttel 

A Délmagyarország ú j ügyfélszolgálati irodája Szegeden, a Kölcsey utcában Fotó: Karnok Csaba 

Világpremier lesz jövő héten 
Szegeden: A harag napja c ímű 
magyar-angol koprodukciós 
f i lmet a Belvárosi moziban 
muta t j ák be először - hama-
rabb, min t a fővárosban vagy 
Amerikában. Soha nem volt 
még példa a városban hasonló 
vetítésre, ráadásul részt vesz 
rajta a film világsztárja, Chris-
topher Lambert is. 

A világon elsőként Szegeden 
muta t ják be pünkösdhétfőn A 
harag napja című magyar-angol 
koprodukciós filmet. Ez idáig 
még arra sem volt soha példa, 
hogy egy mozipremier előbb le-
gyen Szegeden, mint a főváros-
ban, arra pedig pláne nem, hogy 
a világon elsőként itt vetítsenek 
le egy alkotást. Márpedig a Ha-
rag napját Budapesten csak 
másnap, kedden muta t ják be, 
Amerikában pedig még ennél is 
később. 

A különleges eseményen rá-
adásul most már biztos, hogy je-
len lesz a film világsztárja, Chris-
topher Lambert. A Hegylakó-fil-
mekkel ismertté vált francia szü-
letésű amerikai színész eredeti-
leg csak a Budapesti vetítésen 
vett volna részt, mivel azonban a 
világpremier nem ott, hanem 
Szegeden lesz, elfogadta a meghí-
vást. Rajta kívül Oroszlán Szon-
ja, valamint a Szegedről elszár-
mazott Bicskey Lukács színész, 
illetve Sipos Kornél producer és 
Kende Zsófia, a Laurin Film 
munkatársa is eljön a bemutató-
ra, melyet a Belvárosi moziban 
tartanak június 5-én, hétfőn 19 
órától. 

A magyar-angol koprodukció-
ban készült filmet 2005-ben, 
42 napig forgatták a fóti film-
gyárban. Ilyen nagyságrendű és 
nagy költségvetésű filmben még 

soha nem vett részt ennyi ma-
gyar alkotó: egyedül az utómun-
kálatok és a zeneszerzés zajlot-
tak Angliában. A kosztümös, 
középkori thrilier története 
1532-ben játszódik egy spanyol 
városban. A máskülönben nyu-
godt és békés mindennapokat 
titokzatos gyilkosságok zavar-
ják meg. A törvény őre, Ruy 
Mendoza (Christopher Lam-
bert) nincs könnyű helyzetben. 
Ahányszor embereivel visszatér 

a tett helyszínére, a holttestek-
nek hűlt helyét találják, ő az 
egyetlen szemtanú, bizonyíték 
híján pedig senki nem hisz ne-
ki. Ruy egy kegyetlen cselszövés 
közepén találja magát, melyben 
sem világi, sem egyházi segít-
ségre nem számíthat. 

A világpremierre korlátozott 
számban, ezer forintos emelt 
helyárral válthatók jegyek a Bel-
városi mozi pénztárában. 

T.K. 

Christopher Lambert a törvény őrét játssza A harag napjában 

Mint ismeretes, elkészült a Délmagyarország ú j 
sajtóháza. A költözés érinti szegedi ügyfélszol-
gálatunkat is. Előfizetőink, olvasóink, partne-
reink nagyobb kényelmére ezentúl két új helyen 
várják munkatársaink ügyfeleinket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ma nyitjuk új ügyfélszolgálati irodánkat a belváros-
ban, a Kölcsey u. 5. szám alatt, a Royal Szálló és a 
Kárász utca között. Szolgáltatásaink: Délmagyar-
ország-, Délvilág-előfizetés, hirdetésfelvétel, jeligés 
levelek, rejtvénymegfejtések gyűjtése, nyeremé-
nyek átvétele, DM-butik ajándéktárgyak értékesí-

tése, Déli Apró árusítása. Az új irodában nyártól 
bankkártyával is lehet majd fizetni. A nyitva tartás 
a már bevált rend szerint minden hétköznap 
7.30-17.30-ig. 

A jövő héttől a Délmagyarország új Szabadkai úti 
székházának recepcióján is fogadjuk ügyfeleinket a 
már említett szolgáltatásokkal. (Az új sajtóház a 
4-es villamos végállomásánál található, a jégpálya 
mellett; megközelíthető a 76-os busszal is.) 

Átmenetként ma és holnap, még a régi helyen, a 
Stefánián is ügyeletet tartanak ügyfélszolgálati 
munkatársaink. 

A postai küldeményeket továbbra is a megszo-
kott levélcímen fogadjuk: 6740 Szeged, Pf. 153. 

Egy öntörvényű adakozó 

Film készült Debreczeniről 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A VTV Szeged pénteken 19.30 órai kezdettel vetíti 
le első ízben azt az emlékfilmet, amelyet a két éve 
autóbalesetben elhunyt Debreczeni Pálról, a Szege-
dért Alapítvány atyjáról forgatott. A városi televízió 
és a Zöld Stílus Produkciós Iroda által készített, kö-
zel félórás film a szegedi Domet és a kisharsányi 

Vylyan szőlőbirtok és pincészet tulajdonosának, 
egy ellentmondásos egyéniségnek állít emléket csa-
ládtagok, barátok, munkatársak visszaemlékezései 
alapján. Az Egy öntörvényű adakozó című alkotás 
Márok Tamás szerkesztő-riporter, Szögi Lackó ope-
ratőr és Rajhona Péter vágó munkája. A filmben 
megszólal Papp Gyula, Szeged volt tanácselnöke, 
Debreczeni Pál korábbi „főnöke" is. 

Saját ruháikat is kiállítják a múzeum munkatársai - Két évig tart nyitva az időszaki tárlat 

Minden városrész másképp öltözött 
A szegediek öltözködésének száz évét 
mutat ja be a Fekete Ház tegnap nyílt 
tárlata. Noha az évtizedek divatja csak 
húsz év múltán összegezhető, mostani 
ruháink alapján egyre nyilvánvalóbb: 
slamposodunk. 

Az elmúlt száz esztendő alatt többet fej-
lődött a divat, mint előtte ezer éven ke-
resztül. A szegediek -ruházkodása - fog-
lalkozásukból eredően - városrészen-
ként is elkülönült a húszas évekig. Az al-
sóvárosi földműves családok ruházata a 
népviseletet tükrözte, a belvárosi polgá-
rok a pesti divatot követték, míg a felső-
városi iparosok a polgári irányzat szerint 
öltözködtek. 

- Szegeden szabók százai dolgoztak, 
akik a háború után a kisipari szövetke-
zetekben és a szabóipari vállalatnál ne-
velték ki az utánpótlást - kalauzolt a Fe-
kete Ház kiállításán a rendező, Katkóné 
Bagi Éva textilrestaurátor, aki huszon-
három éve maga is varrónőből lett a 
múzeum munkatársa. Mivel a helytör-
téneti gyűjteményt még nerti gyarapítot-
ták a legutóbbi évtizedek ruháival, a res-
taurátor az ötvenes évek „divatbemuta-
tóját" a saját remekeivel, például lány-
kori dzsörzé miniruhájával gazdagítot-
ta. Kolléganője finom, fehér nejloncsip-
ke esküvői ruhájá t kölcsönözte. A váll-
fákon a vidéki háziasszonyok praktikus 
és szellős „munkaruhája" , az ot thonka. 
Kimeríthetetlen mintavariációival a kö-
tény utóda, máig a magyar múszálipar 

nagy találmánya - a macskanadrág mel-
lett. 

- Húsz évnek is el kell telnie ahhoz, 
hogy letisztuljon a kép, milyen ruhadarab 
jellemez egy évtizedet - összegzi a textil-
szakember. Tehát, ha azt kérdezzük, ötve-
nes évek? Csőszabású és a lasztexnadrá-
gok, de a nők még nem hordják tömege-
sen. Hatvanas évek? Kámzsagallér, bera-
kott fodros szoknya. Hetvenes? Csípőre 
simuló nadrág, miniszoknya negyven 
centi anyagból. Szúk blúz csúcsos gallér-
ral, karcsúsított konfekcióruha. Nyolcva-
nas évek? Visszakúsztak a nadrágok a de-
rékra, és répaszáruk nőtt. Megjelentek a 
tömeggyártott egészruhák, derékban meg-
kötve. Kilencvenes? Lezser, pólóval, mell-
tartó nélkül. A helyzet az új évezredben 
sem javult. Slamposodnak a fiatalok, ki-
buggyannak a testrészek. 

DOMBAI TÜNDE 

DIVATBEMUTATÓ A FEKETE HAZBAN 
Szokatlanul hosszú ideig, két éven át tart 
nyitva a Fekete Ház új időszaki kiállítása -
így öltözködött a szögedi nemzet, a szabóipar 
dicsérete címmel. A tárlatot tegnap Szeri Ist-
ván, a Csongrád Megyei Kereskedelmi- és 
Iparkamara elnöke nyitotta meg. A régi sza-
bóműhelyt Ördög Ferenc magángyűjteményé-
ből alakították kl, amelyet korábban már be-
mutattunk. A Móra-múzeum anyagából látha-
tó egy kalaposszalon, századfordulós próba-
fülke, és a kiállítás korunk viseletének is tük-
röt tart. 

Madarak 
és fák napja 
Röszkén 
Hermán Ottó, a nagy magyar 
természettudós száz éve javasol-
ta a madarak, fák napjának meg-
ünneplését. E jubileum alkalmá-
ból avatta fel tegnap a Sára End-
réné vezette, röszkei Beretzk Pé-
ter Természetvédelmi Egyesület 
a Tájbéli értékeink Röszkén el-
nevezésű tanösvényt az odúpark-
kal. Szintén tegnap adták át a te-
lepülés egyeditájérték-kataszte-
rét; ilyet minden településnek 
létre kell hozni. A kataszter a 
nem védett, de jelentős termé-
szetvédelmi értékeket képviselő 
helyek listája; Röszkén 87 ilyen 
területet rögzítettek CD-re. Ha-
raszthy László, a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium 
természetvédelmi helyettes ál-
lamtitkára profinak minősítette 
a CD-t; az egyesület egyébként 
Üllés egyeditájérték-kataszterét 
is elkészítette. Ugyancsak teg-
nap Környezeti Nevelésért Díjat 
kapott Röszkén Lendvai Mária, a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazga-
tóságának oktatási felügyelője, 
Kozmáné Vastagh Judit, a röszkei 
általános iskola tanárnője, Bor-
básné Márki Márta, a művelődé-
si ház vezetője és Rakonczai Já-
nos, az Szegedi Tudományegye-
tem docense, geoinformatikai 
tanszékcsoport-vezető. Katkóné Bagi Éva rendezte a bemutatót Fotó: Karnok Csaba 


