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Felismeri-e Czene Attilát?
Barkó Szoriné
rokkantnyugdíjas:
- Igen, rémlik
az arca, mintha
látásból ismerném, de a nevét sajnos nem
tudom. Azt hiszem, sportoló) de
hogy milyen sportágban szerepel,
arról fogalmam sincs. Vízzel kapcsolatos? Talán kajakos? Nem? Ja,
hát akkor biztosan úszó. Nem igazán ismerem az úszókat. A tévében láthattam mostanában sokat
szerepelni? Nem, a táncműsorokat nem szoktam nézni. Hogy
táncversenyt is nyert nemrég? Sajnos így sem megy jobban. Czene
Attila neve ismerős.

Bihari Szilvia
tanuló:
- Igen, fölismerem: ő Czene Attila, aki a
táncos
tévéműsorban szerepelt. A versenyt ő meg a párja nyerte meg.
Én is nekik szurkoltam - miután
Ábrahám Editék kiestek. Nagyon belejöttek a végére, szerintem megérdemelten nyertek. A
nézők azért is szavaztak rájuk,
mert jól mutattak együtt, összeillenek. Egyébként azt hiszem,
olimpiai bajnok. Azt nem tudom, hogy mikor nyerte az
aranyérmét, mert sportban nem
vagyok valami jó.

Játékunkban arra invitáljuk olvasóinkat, tippeljenek velünk: ki
van a képen ? Újságíróink mutatnak egy fényképet egy Csongrád
megyei híres emberről.
Ismeri
őt' Mit mond önnek a portré, az
arcvonások ?
CZENE ATTILA
Ezúttal Czene Attila, az atlantai olimpia aranyérmes vegyesúszójának a fotóját mutattuk
meg a szegedi járókelőknek. A
megkérdezettek fele azonnal felismerte a Szegedről elszármazott
olimpikont, aki vasárnap egy tévés táncműsort nyert meg párjával-partnerével együtt. A többiek
csak abban voltak biztosak: sportolóról van szó.

Szedlacsek Barbara tanuló:
- O a Czene
Attila, a Szombat esti lázban
táncolt a barátnőjével, és
meg is nyerték. Én csak a döntőt néztem, és
nagyon szimpatikusnak találtam
őket, de Zsédáék jobban táncoltak. Szerintem azért ők nyertek,
mert nagyon látszott, hogy ők az
életben is egy párt alkotnak, és ez
népszerű volt. Annyit tudok még
róla, hogy olimpiai bajnok úszó,
talán Sidney-ben nyert. Atlantában? Egyébként jó pasinak tartom, én is szivesen táncolnék vele.

Budai
Imre
műszaki ellenőr
- Hűha! Hát, ő
sportoló, de a
névmemóriámmal mindig
baj volt. Úgyhogy a nevét nem tudnám megmondani. Azt hiszem, kézilabdás. Nem? Akkor kajakos?
Nem? Köze van a vízhez? Akkor
úszó! És olimpiai bajnok? Fiatalembernek tűnik, szóval mostanában nyerhetett. Hogy tíz évvel
ezelőtt kapta az aranyat? Tudom
a nevét, itt van a nyelvemen: cével kezdődik. Cccc.... Czene Attila! Nagyon szimpatikus, jóindulatú, becsületes embernek tűnik.

Hatvanmilliós felújítás a szegedi teátrumban

csütör

A kisszínházban
46 pontos a hibalista
A szegedi teátrum mindkét játszóhelyén gőzerővel dolgoznak a
nyáron: a nagyszínház színpadát és nézőterét közel 60 millió
forintból újítják fel, a kisszínházban pedig a 46 pontos hibalista
alapján a kivitelező saját költségére végzi el a garanciális javításokat.
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A Szegedi Nemzeti Színházban a
rekonstrukciót követő 1986-os
átadás óta nem végeztek komolyabb felújítást. Az elmúlt húsz
évben teljesen amortizálódott a
színpad, megkopott a nézőtér, kilyukadt a hatalmas bordó bársonyfüggöny, ezért nagyszabású
felújítás indul. Hamarosan megkezdik a színpad padlózatának
teljes cseréjét, és ezzel együtt a
színpad alatti forgó elhasználódott kerekeit is kicserélik. A szakadozott,
toldozott-foldozott
előfüggönyt aranyrojtokkal díszített, a mostaninál sokkal elegánsabb, lángmentesített függönyre
váltják, amely külföldön készül,
a speciális tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. A színpad két
oldalán a portáltakarásokat, valamint a zenekari árok mellvédjének kikopott bársonyát is kicserélik. A közbeszerzési eljárással zajló felújítási munka mintegy 60 millió forintba kerül.
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Székhelyi József, a színház főigazgatója elmondta: a céltámogatásból rendbe hozzák a nagyszínházi vizes blokkokat és a
klubot is. Kijavítják a nehezen
nyíló nézőtéri főbejárati üvegajtók mechanikáját. Kicserélik a
ponthúzó pultokat, felújítják a
Vasfüggöny tönkrement vezérlését, lecsiszolják és újralakkozzák
a nézőtér megkopott parkettáját,
javítják a tetőt. A festéssel sem
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várhatnak, az előcsarnokokat, a
lépcsőházakat és a szociális helyiségeket újítják fel. Gőzerővel
zajlik majd a munka, hogy a Don
Giovanni és a Ciao Bambino augusztus végi
próbakezdésére
mindennel elkészüljenek.
- A kisszínházban 46 pontból
álló hibalistát készítettünk. Szerencsére az előre tervezett garanciális javítás összes költsége a kivitelezőt terheli, így ez nekünk
nem kerül pluszpénzbe - mondja
Krizsán István, a teátrum műszaki igazgatója. A hibák a legkülönfélébbek: lötyög a nézőtéri
székek háttámlája, az udvari csatornatömb megsüllyedt, a fotocellás főbejárati ajtó szorul, az
előcsarnok lépcsőjén felváltak a
csúszásgátló csíkok, a távvezérlésű ablakok nem működnek, a vizesblokkok vakolata megrepedt.
Lapunk is beszámolt arról, hogy
az egyik balettelőadás előtt nem
tudták lekapcsolni a világítást. A
hibát ugyan ideiglenesen elhárították, de átfogó javításra csak a
nyáron nyílik alkalom. A menynyezeti kiégett izzókat csak úgy
tudják biztonságosan kicserélni,
ha állványzatot építenek. Krizsán István szerint ha minden
kivitelező tartja a tervezett határidőt, akkor az augusztusi próbakezdésre mindkét színházban
rendben elkészülhetnek.

FA g„ Hódmezővásárhely Hódtó u., Szentes Ipartelepi út
MVM - maximálisan vásárolható mennyiség Az akciós termék esetében előfordulhat, hogy a gondosan tervezett készlet ellenére már az első akciós
napon elfogy üzletünkből, kérjük megértését Nyomtatási hibákért, beleértve az árral kapcsolatos tévedéseket is, nem vállalunk felelősségei. Araink
tartalmazzák az áfát és forintban értendők.
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Megjelent lapunk egykori munkatársa, Bagaméry László Ring
- a Folies Bergere-től Joe Bugnerig című kötete, amely az újság hasábjain is megjelent riportokat, portrékat, interjúkat
gyűjtötte csokorba.
Kérdem én: található Szegeden
vajon egy picinyke szeglet, ahol
Baga (már megbocsásson: de lehet ő „hivatalosan" bármennyire
is Bagaméry László, egykori hírlapos, délmagyaros, délvilágos,
páholyos újságíró, neve akkor is
Bagaként karcolódik e város falába) nem húzott volna még maga
alá széket? Hogy aztán maga elé
kapja jegyzetfüzetét, megropogtassa golyóstollát, s egyetlen,
nagy, mindent elsodró lendülettel rávesse magát riportalanyára,
a témára. És kiderítse, garantáltan öt percen belül: ugye, mi jó
barátok vagyunk. Induljunk hát
kéz a kézben elsiratni, megváltani, sarkaiból kiforgatni a világot.
Baga 36 éves újságírói pályafutása során bizony élt adottságával, a szakma ezernyi fortélyával.

így születhettek azok a riportok,
portrék, amikkel kibélelte „Ring
- a Folies Bergere-től Joe Bugnerig" című, nemrégiben megjelent
új kötetét. A Bába és Társa Kiadó
gondozásában kiadott könyvet
lapozva az olvasó is egy asztalhoz
ülhet Michel Gyarmatyval, a párizsi revükirállyal, Joe Bugnerral,
a Szőregről elszármazott profi
bokszolóval, áldott emlékű, humorfaragó Boncz Gézánkkal, Nixon amerikai elnök testőrével,
John Dórával, hogy csak néhány
nevet említsek a szereplők közül.
Bagaméry László éppen olyan
kedélyesen kifaggatott művészt,
politikust, bűnözőt, mint mondjuk építészt vagy pincért. Am a
feszesen szerkesztett sorokból is
átsüt az a rajongás, amivel leginkább a sportot babusgatja a szerző. Akitől joggal várják ismerői,
hogy egy igazán érdekes sorsú
szögedi polgár portréját föltétlenül fesse meg. Momentán Bagaméry László újságírót ajánlanám
neki.
BÁTYI ZOLTÁN

