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Szép a gyümölcs, kérdés, kapkodják-e a vevők. Fotó: Tésik Attila 

Idén sokkal kevesebb gyümölcs 
termett , így némelyik fajta ára 
az egekbe szökött. A vásárhelyi 
piacokon és boltokban legin-
kább az olcsó dinnyét és almát 
keresik, őszibarackból pedig 
sokszor csak néhány szemet 
vesznek az emberek. 

A tavaszi fagyok hatalmas kárt 
tettek a gyümölcsösökben. En-
nek levét most isszuk meg, 
ugyanis az egekbe szökött a más-
kor mázsaszámra termő ősziba-
rack és nektarin ára, sárgaba-
rackból pedig csak mutatóba ju-
tott az idén. 

A mindszenti Bende László ős-

termelő a vásárhelyi piacon kí-
nálja portékáját. Keserűen 
mondja, hogy idén a megszokott 
nyolcvan mázsa helyett mind-
össze nyolc szem sárgabarackot 
szedett le, az öszibaracktermés is 
csak a tizede a korábbi évek átla-
gának. Mivel a konkurencia is 
hasonló cipőben jár, az árak jól 
tartják magukat, azonban ha ke-
vés az áru, a bevétel is alacsony 
marad. így Bende úr már annak 
is örülne, ha az idei évet veszte-
ség nélkül zárná. 

Egy másik eladó szerint a vá-
sárlók egyelőre kivárnak, bíznak 
az árak csökkenésében, ami 
azonban nem valószínű, hogy 

A gyümölcsök kilónkénti ára Vásárhelyen 

piac Kossuth téri klspiac zöldséges élelmiszerbolt 

őszibarack 2 0 0 - 3 5 0 F t 350-580 Ft 260-480 Ft 179 Ft 

nektarin 250-350 Ft 300-480 Ft 480 Ft -

szilva 160 Ft 120-170 Ft 130 Ft 49 Ft 

alma 200-250 Ft 180-200 Ft 200 Ft 189 Ft 

körte 250 Ft 140-400 Ft 180-270 Ft 99 Ft 

szőlő 250-300 Ft 250-300 Ft 350 Ft -

bekövetkezik. A háziasszonyok-
nak komoly fejtörést okoz a befő-
zés, hiszen az eltevésre alkalmas 
barack kilónkénti ára négy-hat-
száz forint közt mozog. Ardainé 
Balázs Márta - miközben vásá-
rolt néhány darabot ebből a cse-
megéből - elárulta, hogy idén 
csak meggyet és körtét rakott el -
a többi gyümölcsből csak annyit 
vesz, amennyi biztosan azonnal 
elfogy. 

A Kossuth téri kispiacon is ha-
sonló a helyzet: jól fogy az olcsó 
dinnye és az alma, a hatalmas, 
érett nektarinból azonban csak 
néhány szemet visznek. Persze a 
nap végére kiürülnek a ládák, hi-
szen az árusok eleve nem sok 
gyümölccsel érkeztek a stand-
jukra. Borsos Nóra, az egyik zöld-
ség-gyümölcs üzlet munkatársa 
is úgy tapasztalja: befőzési célra 
nagyon kevés barackot adnak el. 

Az egyik élelmiszer-áruház 
polcai előtt pedig még azok sem 
tolonganak, akik csak megkíván-
nak pár szem szilvát vagy almát. 
A táblázatban felsorolt, olcsónak 
tűnő árak ugyanis jobbára kicsi, 
túlérett, esetenként erősen fony-
nyadt portékát takarnak. 

SZÖGI ANDREA 

Lapátot fogtak a szakácsok 
Szegeden, a folyószélen felgyülemlett szemetet a 
Roosevelt téri halászcsárda szakácsai, pincérei 
szedték össze. 

A rakpartot a közterületek tisztaságáért felelős kht. 
rendben tartja, ám a folyó alacsony vízállásakor 
előbukkanó, folyami hordalékkal teli, legalsó rész 
már nem az ő hatásköre. Tegnap a Roosevelt téri 

halászcsárda szakácsai, felszolgálói és kiskuktái 
nekiláttak, hogy összegyűjtsék a szemetet. Kipper 
György, a csárda vezetője elmondta, hogy a szemét 
eltűnjön, számukra ez tűnt az egyetlen megoldás-
nak. A szeptember eleji halászléfőző verseny idejé-
re szeretnék rendbe tenni a partot. A kht. szakem-
berei megfelelő kapacitás hiányában csak a hónap 
végén tudták volna válallni a takarítást. 

Idén elmaradhat a befőzés Könnyed, nyáresti bohózat a fürdőudvarban 

Ki gyereke vagyok én ? 

Streetfightershow 
lesz vasárnap 
Vasárnap nem mindennapi látványosságban lesz része annak, aki 
kilátogat Felső Tisza-part Etelka sor és vízitelep közti szakaszára, 
melyet csak a verseny napján reggel 6 órától zárnak le. 

Porpáczy Richárd szervezésében streetfightershow-t láthat a nagyér-
demű. A program a tavalyi Street- és gyorsulási bajnok, Erdős Csaba 
bemutatójával kezdődik 10 órakor, majd 11-től Borsay Szabolcs mu-
tat be kunsztokat. A pénzdíjas viadal délben startol. Erre a kategóriá-
ra 100-130 lóerős utcai motorokat alakítanak át úgy, hogy mindent 
leszednek róluk, ami törhető és magasabb, szélesebb kormánnyal lát-
ják el. 

A pénzért meg kell szenvedni, küzdeni. A négyperces kvalifikációs 
gyakorlat során három kötelező elemet, gyakorlatot (200 m folyama-
tos egykerekezés, megállás első keréken kijelölt ponton, 15 mp-ig kö-
rözés lábletétel nélkül) kell bemutatni. Akiket továbbenged a zsűri, 
azok már nyolcperces kűrjükkel kápráztathatják el a közönséget. A 
szervezők tizenöt indulóra számítanak, a verseny erőssége bajnoki 
szintű lesz. A streetfightershow-val kapcsolatban érdemes megje-
gyezni, hogy az első ilyen rendezvény Magyarországon Szegeden a 
Tesco-parkolóban volt - Porpáczy Richárd szervezésében - még 
1999-ben. 

Tánccal, zenével, ejtőernyős és lovasbemutatóval 

Opusztaszer hazavár 
augusztus 20-án 
Minden eddiginél színesebb és 
tartalmasabb műsort ígér au-
gusztus 20-ára a megyei önkor-
mányzat. Az Opusztaszer ha-
zavár című rendezvény ezúttal 
is az Opusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékparkban lesz. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szent István királyunk tiszteleté-
re szervezett ünnepségek előké-
születeiről és programjáról tar-
tott tegnap sajtótájékozatót Ott 
József, a megyei közgyűlés alel-
nöke, Nagy László, az emlékpark 
igazgatója és Mező István, a Ti-
sza Volán forgalmi igazgatója, 
amelyen bejelentették: az idei 
ünnepségen részt vesznek a ha-
táron túli magyar pártok és civil 
szervezetek képviselői, valamint 
a külhonban élő magyar polgár-
mesterek is. A rendezvény szó-
noka Kovács László külügymi-
niszter. 

Az ünnepség délelőtt 9 órakor 
ökumenikus istentisztelettel 
kezdődik. A rendezvényen adják 

át Csikota József makói zenekar-
vezetőnek, Góg Jánosnak, az Al-
föld művészeti, kulturális és 
sportegyesület elnökének, Ko-
váts Gábornak, az Ativizig nyu-
galmazott igazgatójának a koráb-
ban odaítélt alkotói díjat, a kül-
földön élők alkotói díját ezúttal 
Bodó Barna erdélyi tanácsos, a 
művelődési bizottság elnöke ve-
heti át. 

Közösségi alkotói díjat kap a 
szegedi Bedő Albert Erdészeti 
Szakközépiskola és a makói Bar-
tók Béla ifjúsági fúvószenekar. 

A Szent István-napi ünnepsé-
gen énekesek, zenekarok, tánc-
együttesek, a hódmezővásárhelyi 
Bercsényi Lovasszakosztály, a 
magyar díjugratók több csoportja 
szórakoztatja a látogatókat, és 
lesz ejtőernyős és lovasbemutató 
is. A Tisza Volán a menetrend-
szerinti járatok mellett 20-án 
reggel 7 órától fél óránként céljá-
ratokat indít Ópusztaszerre, s 
Mindszentről, Kistelekről és 
Csengeléről is indulnak buszok 
az ünnepségre és vissza. 

Ilyen előadásokat mi is tudunk 
csinálni - gondolhatták a sze-
gedi színészek budapesti kol-
légáik sikereit látva. Érdemes 
volt belevágniuk, fergeteges 
produkciót hoztak létre a sze-
gedi fürdőudvarban. 

Rácz Tibor színművész alapos 
stílusismerettel állította szín-
padra a fürdőudvarban Török 
Rezső és Walter László Ki gyereke 
vagyok én? című kétrészes zenés 
bohózatát. A harmincas években 
született vígjáték felhőtlen szó-
rakozást ígér. A pesti sztárok 
után a hazai gárdát is jó látni egy 
klasszikus vígjátéki eszközökkel 
operáló, habkönnyű darabban. A 
bonyolultnak tűnő sztori egysze-
rűen is összefoglalható: a legif-
jabb Zimacsek ügyvéd ötéves há-
zassági „jubileumát" ünnepli 
vonzó feleségével, Flórával. 
Ahogy sorra érkeznek a vendé-
gek, kiderül: árnyékot vet házas-
ságukra, hogy nincs még gyer-
mekük. Flóra azért késlelteti a 
gyermekáldást, hogy tovább él-
vezhesse férje barátjának, dr. Ke-
ménynek az udvarlását. Úgy hi-
szi, így férje szerelmét is tovább 
ébren tarthatja. Zimacsek azon-
ban ráijeszt a feleségére: ha nem 
szül, ö majd beszerzi más úton a 
trónörököst. Hamarosan megje-
lenik egy hordár, aki különös 
csomagot hoz: egy csecsemő sír 
fel a dobozban. 

Az ünneplésre összegyűlt ven-
dégseregben mindenki gyanúba 
keveredik... Az idősebb Zima-
csek ügyvéd, éppúgy lehetne az 

KÉPEK ÉS TÚRÁK ZSOMBÓN 
Az augusztus 10-től 20-ig tartó 
homokháti fesztivál keretében 
Zsombón kiállítás nyílik és ter-
mészetvédelmi túrákat szervez-
nek. A művelődési házban ma 
reggel 8 órától nézhetik meg az 
érdeklődők a Gölöncsérköri 
mustrát. A gölöncsérköri tagok 
alkotásainak augusztus 17-ig ad 
otthont a kultúrház. 

A fesztiválhoz kapcsolódó má-
sik program a természetvédelmi 
túra. Zsombót és környékét be-
mutató kirándulásokat ma, illet-
ve 14-én, 15-én és 16-án szerve-
zik meg. A résztvevők mindegyik 
napon 9 órakor gyülekeznek a 
művelődési ház előtt. 

SOPRONI ÁGNES EMLÉKÉRE 
Az újszegedi Szent Erzsébet ka-
tolikus templomban a vasárnapi 
18 órás mise végén a két éve tra-
gikus körülmények között el-
hunyt Soproni Ágnes színmű-
vésznő emlékére magyarországi 
bemutatóként hangzik el Giulio 
Caccini Ave Maria című darabja. 

Sztárvendég a Carling Family és Akira Sato 

Örökzöld slágerek a Dóm téri dixie-gálán 

apa mint a még mindig nők után 
futkosó Zimacsek nagypapa. A 
bonyodalom - a műfaj szabályai 
szerint - megoldódik, jön a 
happy end. Az ilyen bolondságok 
akkor hatnak a színpadon, ha a 
színészek egyéniségek, és nem 
csupán ripacskodnak. Sarádi 
Zsolt például könnyed eleganciá-
val, sok színnel és öniróniával 
játssza az ifjú Zimacseket, ú j ar-
cát ismerheti meg a közönség. A 
bájos Rácz Ritáról kiderül, hogy 
nem csak zenés szerepekben ér-
demes foglalkoztatni. Pataki Fe-
renc múlt évadbeli nagy dobása, 
az Equus után egy remek karak-
terfigurát alakít. Rácz Tibornak 

színészként is kisujjában van a 
műfaj. Gömöri Krisztián vérbeli 
komikus, Borovics Tamás pusz-
tán ördögi fizimiskájával is képes 
megnevettetni, Dobos Kati rikí-
tóan közönséges jelmezében is 
eltalálja az arányokat, Janik 
László a harsányabb megoldá-
soktól sem riad vissza. Jók a töb-
biek, Czirják Csilla, Sinka Károly 
és Varga T. Zsuzsa is. A hangsze-
relés és zenei alap Nagy Imre 
munkáját dicséri. 

A kacagtató bohózatot ma és 
holnap este játsszák még a fürdő-
udvarban. Jegyek a helyszínen 
kaphatók. 

H. ZS. 

Sarádi Zsolt és Rácz Rita. Fotó: Schmidt Andrea 

A két népszerű szegedi dixie-csapat, a Storyvillc Jazz Band és a 
Molnár Dixieland Band idén is megrendezi a hagyományos Dóm 
téri gálát. A vasárnap esti koncerten sztárvendégként fellép a 
Carling Family és Akira Sato trombitaművész. 

Mára elmaradhatatlan programmá vált a szabadtérin a két népszerű 
szegedi dixie-csapat, a Háló Pál vezette Storyville Jazz Band és a Mol-
nár Gyula irányításával működő Molnár Dixieland Band közös gála-
estje, amelyre minden évben neves külföldi sztárokat is meghívnak. 
A vasárnap esti koncert egyik vendége a Carling Family lesz. Svédor-
szág legnépszerűbb dzsesszegyüttese igazi családi zenekarként járja a 
világot. Az együttes frontembere maga a családfő, Hans Carling trom-
bitaművész, de legifjabb lánya, Gunhild Carling is egyre népszerűbb 
szólista. Nemcsak kiváló trombitásként és harsonásként tartják szá-
mon, hanem remek énekes is, sőt hárfán is játszik. Hétéves kora óta 
rendszeresen szerepel rangos nemzetközi fesztiválokon. 

Először lép fel Szegeden a japán származású kanadai-amerikai 
trombitaművész, Akira Sato, aki zeneszerzőként és karmesterként is 
dolgozik. 1999-ben saját big-bandjével nagy sikert aratott a pori jazz-
fesztiválon. A 35 éves muzsikus tucatnyi lemezfelvétele és szerzemé-
nye bizonyítja, hogy nagy elődök - Glenn Miller, Duke Ellington -
örökzöld slágerein nevelkedett. A gálán fellép a Fool Moon Ének-
együttes is, amely egy (Jwel ezelőtt fiatal szegedi muzsikusokból 
[Czutor Ignác, Deák András, Deák Máté. Molnár Gábor, Németh 
Miklós) alakult. 

A vasárnap 21 órakor kezdődő koncertre aznap 18 órától a Dóm té-
ri jegypénztárban minden szektorba lehet még belépőt váltani. 

H. ZS. 
Frankié Látó a tavalyi koncerten nagy sikert aratott a népszerű 
S t o r y v i l l e l e l Fotó: Karnok Csaba 


