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Szeptember 5. és 11. között is
mét megrendezi a Thália Szín

ház a Vidéki Színházak Fesztiválját. 
A klasszikusoktól a habkönnyű ze
nés darabig terjed a' kínálat. A 
mustra célja, hogy a fővárosi nézők 
megismerhessék a vidéki színházak 
társulatait, az elmúlt évad legizgal
masabbnak tartott előadásait. A 
nagyszínpadi produkciók közé 
meghívták a Szolnoki Szigligeti 
Színház zenés produkcióját, a Hel
lo, Dolly! című musicalt, amelyben 
Szolnoki Tibor Horace Vandergel- 
dert, Kertész Marcella pedig Dollyt 
alakítja, a rendező Szente Vajk.

A nagyszínpadon látható lesz 
még a Békéscsabai Jókai Színház 
Bánk . bánja, Barta Lajos százéves 
jubileumát ünneplő tragikomédiá
ja, a Szerelem a kaposvári társulat
tól, a tatabányaiak Tartuffe-e 
Szikszói Rémusz rendezésében, 
címszerepben Crespo Rodrigóval. 
Szombathelyről érkezik a Ványa bá, 
Csehov klasszikusának felfrissített 
változata, amelyet Hamvai Kornél 
aktualizált és fordított újra, hangolt 
a mai köznyelvhez hasonlóra. 
Réthly Attila rendezésében Mertz 
Tibor formálja meg a nyugalmazott 
egyetemi tanárt. A nagyszínpadi 
előadások sorát szeptember 11-én 
az Amadeus pécsi változata zárja, 
Peter Shaffer drámájában most 
Rátóti Zoltán játssza Salierit, Mo
zartot pedig Mikola Gergő.

Lesznek előadások az Arizona 
Stúdióban is: a salgótarjáni Zen- 
the Ferenc Színház Harold Pinter 
Hazatérés című művét, a debrece
ni Csokonai Nemzeti Színház pe
dig Virginia Woolf Orlandójának 
monodráma-változatát, míg a 
Miskolci Nemzeti Színház Arthur 
Miller Pillantás a hídról című drá
máját adja itt elő.

Lantos Anikó fesztiváligazgató 
a rendezvény programját beha
rangozó csütörtöki sajtótájékozta
tón elárulta, a hagyományokhoz 
híven az előadásokat, amelyek kö- 

*zül három produkciót rögzít a 
közmédia, most is öttagú közéleti 
zsűri fogja értékelni.

Hazajön a sámándob
Egy milliárd forintért hozzák Magyarországra a milánói expó pavilonját, Karcagon épül fel
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Ficsor Benedek

Hosszas huzavona után mégis 
Karcagon építik fel újra a 

2015-ös milánói világkiállítás ma
gyar pavilonját, a sámándobot -  
derült ki a szerdai Magyar Közlöny
ből. Mint ismert, a hányatott sorsú 
épület eredetileg Szombathelyre 
került volna, később a kormány 
Karcag városa mellett tette le a vok- 
sát, ám a hivatalos határidőig nem 
bontották le a pavilont Milánóban, 
ezért sokáig úgy tűnt, a sámándob 
Olaszországban marad. Annál is in
kább, hiszen az ofasz fél felkérte a 
magyar kormányt, bocsássa ren
delkezésére az épületet. Szőcs Géza, 
a milánói magyar kiállításért felelős 
kormánybiztos akkor úgy nyilatko
zott lapunknak, hogy a döntés leg
később február végéig megszületik, 
ám a végső szót csak tegnap mond
ták ki. Ennek értelmében a sámán
dob hazaköltözik, és a kunsági vá

rosban a magyar történelem 
sztyeppéi, lovas hagyományait mu
tatja majd be.

A pavilonnal kapcsolatos, fel
adatok irányítását, továbbá a bon
tás, a hazaszállítás és az újraépítés 
lebonyolítását a 100 százalékos ál
lami tulajdonban lévő Carpathia 
Kft., illetve jogutódja, a Kárpátok- 
Alpok Zrt. végzi. Mint azt korábban 
megírtuk, utóbbi cég felügyelőbi
zottságában Vitézy András egykori 
BÁV-vezérigazgató mellett helyet 
kapott Nógrádi György megtépá
zott hírnevű „biztonságpolitikai 
szakértő” is, illetve hogy a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tavaly 
év végén 1,4 milliárd forintot pum
pált a pavilonért felelős részvény- 
társaságba.

A határozatban az áll, hogy Kar
cag ingyen bocsátja a Kárpátok-Al
pok Zrt. rendelkezésére a területet, 
ahol a pavilon újra felépülhet, és 
természetesen minden, az építés

hez szükséges engedélyt is ki kell 
adnia a városnak. Emellett az inf
rastruktúra -  áram, víz, gáz, utak, 
parkoló, buszmegálló -  kiépíté
séért is a helyi önkormányzat a fele
lős. Az ezekre vonatkozó megálla
podásokat szeptember 15-ig alá 
kell írniuk a feleknek. A kormány a 
feladatokra az eddigieken túl to
vábbi egymilliárd forintot fordít.

Ne feledjük, az idei költségve
tésben már szerepel a pavilon ha
zaszállítására szánt tétel, amely 
több mint egymilliárd forint. Ez 
már csak a hab a tortán, hiszen a 
világkiállítás magyar részvételére 
összesen csaknem 6 milliárd fo
rintot költött az állam. Sőt: ahogy 
arról lapunk beszámolt, hiába ért 
véget az expó tavaly október 31- 
én, a pavilonra 2016-ban is millió
kat költött az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma.

A mostani döntés pikantériája, 
hogy a világkiállítás szabályzata

alapján minden részt vevő ország
nak május 31-ig kellett elbontani a 
pavilonját, és az eredeti állapotba 
visszaállítania a területet. Ennek 
már nem tudunk megfelelni, ami 
nem is lenne baj, ha az olasz kérés
re a sámándob maradna Müánó- 
ban. „Matteo Renzi olasz minisz
terelnök tavaly novemberben jelen
tette be, hogy a világkiállítás hely
színét 1,5 milliárd euróból (450 
milliárd forint) tudományos kuta
tóintézetté alakítják. A magyar pa
vilon a beruházás részeként az 
Olasz Technológiai Intézet egy 
részlegének adna otthont” -  mesélt 
büszkén a felkérésről lapunknak 
Szőcs Géza még februárban.

Szerettük volna megtudni, hogy 
ezek után milyen feltételekkel hoz
za haza a kormány az épületet, 
azonban nem értük el a milánói ki
állítás kormánybiztosát, a Minisz
terelnökség pedig egyelőre nem 
reagált a megkeresésünkre.

KEMÉNY SZAVAK. Szőcs Géza a 
tegnap megjelent Heti Válaszban írt 
a milánói pavilonról és más, aktuális 
kérdésekről is. A miniszterelnök kul
turális főtanácsadója a hetilapban 
így fogalmazott a kormányzás leg- 
kudarcosabb területe a médiapoliti
ka. Úgy véli: ja közszolgálati média 
leépülése szívszoritó történet”, a 
médiatörvénynek pedig az időzíté
se és a kommunikációja volt rossz. 
Kudarcnak nevezte, hogy .a kor
mány elveszített hozzá mindig lo
jális, nagyon fontos lapokat és 
újságírókat...” A kudarcok közé so
rolta az intemetadó utóbb elvetett 
ötletét bár szerinte az eset azt bizo
nyítja, képesek az önkorrekcióra. A 
Heti Válaszban megjelent írásában 
Szőcs megemlékezett Esterházy Pé
terről is. Úgy véli: a nemrég elhunyt 
író annak a nemzedéknek a tagja, 
amely még képes volt a konszen
zusra. Magát is idesorolja: ha nagyon 
nagy lenne a baj, bármikor leülne 
egy asztalhoz Heller Ágnessel, Hiller 
Istvánnal, Kovács Lászlóval, Demszky 
Gáborral, .Rajk Lacival' és Haraszti 
Miklóssal. A milánói pavilonról a po
litikus-költő azt mondta: azért tér ha
za Magyarországra a pavilon, mert 
az olaszok visszakoztak. Szőcs szerint 
.erkölcsi siker” lett volna, ha Milánó
ban maradhat a sámándob, bár fi
zetni nem fizettek volna érte az ola
szok Elmondta, hogy azért lépett 
vissza az olasz fél, mert az expó terü
letének hasznosítására új részvény- 
társaságot hoztak létre, amely jsz 
azonnali haszonszerzés lázában' le
mondott erről. Az expó szervezőivel 
kapcsolatban kiszámíthatatlanság
ról és korrupcióról számolt be, eb
ben -  már a korrupcióban -  elmon
dása szerint ő és magyar munkatár
sai nem vettek részt A pavilont ért 
kritikákat annak tulajdonítja, hogy az 
.ellenséges politikai és médiakőrök” 
a 2010-es, kudarcos sanghaji világki
állításról akarták elterelni a figyel
m et a pavilont többségében eluta
sító építésztársadalomról pedig úgy 
vélekedik: nem tudnak ennyien 
megélni a magyar piacon, ebből 
adódnak a konfliktusok (R. K)

LÁZADÁS A RENDSZER ELLEN. Azon 
fogok munkálkodni, legalább mel
lékállásban, hogy a kort, am elyben 

a b eat és a rock m egszületett, 
sose felejtsük el -  hangsúlyozta 

Tarlós István főpolgárm ester csü
törtökön a Rockmúzeum ban, a 

m agyar rockzenészek festm ényeit 
és grafikáit b em u ta tó  kiállítás 

megnyitóján. A főpolgárm ester ki
fejtette, a rock a nyugati fiatalok 

életérzését volt hivatott kifejezni: 
lázadás a szülők a kispolgári élet 

és a rendszer ellen. A b ea t és a 
rock őszinte szabadságkeresés 

v o lt amely egyesítette  a korábban 
egym ástól független  m űvészete
k e t -  A zene  és a lázadás m egje
lent a plakátokon, a lem ezbontó

kon -  te tte  hozzá Tarlós István. -  A 
festészet is viszonylag ham ar fel
bukkant a rock mellett, é s  így itt

hon is m egjelentek azok a 
rockzenész festők  akiknek a zene 
m int kifejezési eszköz m ár kevés

nek bizonyult A RaM Colosseum 
ban szep tem ber végéig látható 

tárlaton m ások m ellett e f Zám bó 
István (Bizottság), Szigeti Edit (Ge
nerál, GeminD, W ahom  András (Bi

zottság), Benkő László (Omega), 
Takáts Tamás (Karthago), Kovács 

József (Atiantis), Dolly (Dolly RolD, 
Komyei Attila (R-Go), Vojnics Attila 

(Palermo Boogie Gang), Horvát At
tila (Mercur) és Tikász Sándor (Lux) 

alkotásai kaptak h e lye t (F. B.)

FŰTŐ: BÉRES ATTILA

HIRDETMÉNY
A BÁV-ZÁLOG ZRt.

2016/9. sz. nyilvános ajánlattételi eljárása

A BAV-ZALOG ZRt. 2016.09.06.8:00 óra és 2016.09.08.12:00  
óra között megrendezi a nem teljesített kölcsöntartozások fede
zetét képező kézizálogtárgyak nyilvános online értékesítését.

A  BÁV-ZÁLOG ZRt. online értékesítésre meghirdet 12.378 
db nem teljesített kölcsöntartozások fed ezetét képező  
613.175.100 Ft zálogértékű kézizálogtárgyat, 614.856.000 Ft 
nettó kikiáltási áron.

A nyilvános ajánlattételi eljárásra 100.000 Ft +  áfa regisz
trációs eljárási díj megfizetésével 2016.09.02. 14:00 óráig le
het jelentkezni.

A regisztrált ajánlattevő alkalmasságán túl az eljárásban való 
részvéteiének további feltétele, hogy az árverést megelőző nap 
16:00 óráig átutalja a BÁV-ZÁLOG ZRt. részére szerződéskö
tési biztosítékként a kikiáltási ár20%-át.

A BÁV-ZÁLOG ZRt. fenntartja a jogot, hogy a meghirde
tésben közölt nettó kikiáltási árat az árverés kezdő időpontját 
megelőző munkanap 16:00 óráig, a nyilvános ajánlattételi eljá
rás szerződési feltételei szerint egyoldalúan módosítsa, amely
ről az eljárás résztvevőit tájékoztatja.

Az eljárásban való részvétel érdekében annak részleteiről és a 
regisztráció feltételeiről érdeklődjön az ertekesites@bavzalog.hu 
e-mail#címen vagy munkanapokon 13 -15  óra között hívja a 
06-1 /325-2750  telefonszámot.

Az oldallal vagy az eljárással kapcsolatos bármely észrevételével 
forduljon kapcsolattartónkhoz az ertekesites@bavzalog.hu e-mail 
címen vagy munkanapokon 9 -1 5  óra között a 06-1 /325-2750  
telefonszámon.
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