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Popeyt kiesésre 
jelölték a villalakók 
Kedden este - a lakók legna-
gyobb megrökönyödésére - is-
mét jelölni kellett a Big Brot-
her-házban. A kiesésre várók 
között - először a játék kezdete 
óta - a szegedi játékos, Popey is 
ott van. A cukrászt nagyon meg-
viselte a döntés és biztosra ve-
szi, hogy szombaton neki kell 
kiköltöznie. 

Kedden este a Big Brother-ház 
monitorjain teljesen váratlanul 
feltűnt Claudia. A lakók örömét 
azonban hamar elrontotta, hogy 
ennek az volt az oka, hogy ismét 
szavazniuk kellett. Ettől a héttől 
kezdve ugyanis hetente hagyja el 
valaki a Nagy Testvért és lakótár-
sait, egészen addig, amíg csak 
hárman maradnak. A kezdeti 
kétkedés után kénytelenek vol-
tak belátni, hogy ez nem vicc és -
ha hirtelen ötlettől vezérelve is, 
de - leadták voksaikat. Bálint és 
Szabi egy-egy, Évi pedig két jelö-
lést kapott. A három kiesésre je-
lölt közül Renato négy szavaza-
tot kapott, Andi és Popey pedig 
hármat, ebből egyet-egyet a né-
zőktől. 

A keddi szavazatok alapján úgy 
tűnik, a nézők szombaton Andit 
küldik majd haza, Popey azon-

ban természetesen erről semmit 
sem tud és az eredményhirdetés 
után magába zuhant. Mint 
mondta, biztos benne, hogy neki 
kell majd költöznie. Hiába vi-
gasztalták a többiek, hogy a lány-
rajongók ezrei úgysem engedik, 
hogy kiessen, a szegedi cukrász 
teljesen összeomlott. Most elő-
ször kellett megélnie, hogy jelö-
lik és ezt láthatóan nagyon nehe-
zen viselte. 

Szabadi István, Popey édesap-
ja elmondta, szombaton a sze-
gedi Popey Klub tagjaival együtt 
elutaznak Budapestre, de bizto-
sak benne, hogy most még nem 
Popeynek kell költöznie. Aki 
szombat este kilép a házból, az 
valószínűleg Andi lesz. A szülők 
számítottak arra, hogy hamaro-
san fiukat is kijelölik, de mint 
mondták, úgy tippeltek, hogy ez 
csak a jövő héten következik be. 
Utólag viszont már úgy gondol-
ják, jobb ez így, mert lesz elég 
ideje felkészíteni magát arra, 
hogy ki kell jönnie. Szabadi Ist-
ván szerint ugyanis jövő héten 
ismét jelölik a fiát, valószínűleg 
Renatóval párban, akkor azon-
ban már sokkal nehezebb hely-
zetben lesz. 

T.K. 

Gondban Popey, a szegedi cukrász. Fotó: BB 

Imre Zoltán két koreográfiáját is bemutatja az EuroDance Company 

Balettgálával emlékeznek 
Hommage a Imre Zoltán címmel három 
egyfelvonásos darabból álló balettgálát ren-
dez a Bokor Roland vezetésével működő 
EuroDance Alapítvány vasárnap este 7 órá-
tól a Szegedi Nemzeti Színházban. 

A Szegedi Balett egykori alapító igazgatója, 
Bokor Roland vezetésével alkalmi társulat-
ként működik az EuroDance Company, 
amely az azonos nevű alapítvány szervezé-
sében Hommage a Imre Zoltán címmel há-
rom egyfelvonásos darabból álló balettgálát 
rendez vasárnap a nagyszínházban. A ba-
lettegyüttes öt évvel ezelőtt elhunyt egyko-
ri igazgató-koreográfusára emlékező mű-
sorban a társulat több régi táncosa is fel-
lép. 

- Imre Zoltán pályafutásának két leg-
szebb darabjával kezdődik a gálaest -
mondja Bokor Roland. - A Schumann mu-
zsikájára koreografált Asszonyszerelem -
asszonysors annak idején Pártay Lilla szá-
mára készült. Tizenöt év múltán most 
Pongor Ildikót, a magyar balettművészet 
nagyasszonyát láthatja a közönség a fősze-
repben, aki jól ismerte Imre Zoltánt és a 
legméltóbb arra, hogy koreográfiáját eltán-
colja. 

A további szerepekben Pápai György, Szi-
lágyi Gyula, Szakály György és Sábli Péter lép 
fel. Második műsorszámként a Pergolesi Sta-
bat Materére készült balettet adjuk elő. Sze-
rettem volna, ha újra furonics Tamás táncol-
ja el benne Jézust, ám a Szegedi Kortárs Ba-
lett a következő heti kettős premierjére ké-
szül, ami a társulat minden energiáját leköti. 
Ezért nem tudtak volna részt venni a buda-
pesti próbákon. 

A régi társulatból viszont sokan fellépnek, 
többek között Prepeliczay Annamária, Zar-
nóczai Gizella, Kovács Anita, Péntek Kata és 
Fekete Hedvig is. Azt hiszem, ha Zoli látná a 
két produkciót, elégedetten mosolyogna. Ma 
már ritkábban esik szó róla, pedig a magyar 
táncművészet sokat köszönhet neki. Olyan 
univerzális művész volt, amilyen nem sok 
van a világon. Kitűnően zongorázott, kerámi-
át készített, filmeket forgatott. Elmélyült ze-
nei és képzőművészeti műveltsége sugárzott 
koreográfiáiból is. Örülök, hogy Botka László 
polgármester - akit még a választások előtt 
kértem fel erre - vállalta a gála fővédnöksé-
gét. 

A balettgála harmadik darabjával, A cso-
dálatos mandarinnal a nemrégiben elhunyt 
Varga Mátyásra emlékeznek, aki épp vasár-
nap ünnepelte volna 92. születésnapját. Ő 
tervezte a díszletet Milloss Aurél koreográfi-
ájához, amit 60 évvel ezelőtt mutattak be 
először. A gálaműsorban Szakály György 
táncolja a Mandarint, Péntek Kata a Lányt. 
Bokor Roland annak idején Milloss Auréllal 

Imre Zoltán Bodor Johannával és Pataki Andrással a próbateremben. Fotó: DM-archivum 

Szegeden tervezte színre vinni a darabot, 
ám az idős koreográfus időközben megbete-
gedett, majd elhunyt, így a premiert csak 
később, 1990-ben az Operaházban tartották 
meg. Milloss Aurél koreográfiája az 
„ős-Mandarin", hiszen ez volt a Bartók-da-
rab első táncos megfogalmazása. Korábban 
csak pantomimként adták elő. Milloss 
győzte meg Bartókot és Lengyel Menyhér-

tet, hogy táncdrámaként sokkal hatásosabb 
lenne. 

A vasárnapi gálaest előtt, 18.45-kor nyitják 
meg a színház földszinti nézőtéri előcsarno-
kában a jeles táncos-koreográfus gazdag pá-
lyáját felvillantó In memóriám Imre Zoltán 
című kiállítást, amit Gyémánt Csilla szín-
háztörténész, főiskolai docens rendez. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Balett, Strauss, dixie és St. Martin decemberben 
Rendhagyó balettest, Stra-
uss-gála, dixie- és St. Mar-
tin-koncert is szerepel a Szegedi 
Nemzeti Színház decemberi 
műsorkínálatában. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Változatos, ünnepi programot 
kínál decemberre a szegedi szín-
ház, mondta tegnapi sajtótájé-
koztatóján Korognai Károly, a te-

átrum igazgatója. Imre Zoltán 
mellett a közelmúltban elhunyt 
Varga Mátyásra is emlékeznek a 
születésnapján, december l-jén 
a Bokor Roland szervezésében 
színre kerülő balettgálával. De-
cember 6-án a Kamara-Tantusz-
ban Székhelyi József rendezésé-
ben mutatják be Michel Tremb-
lay tragikomédiáját, a Sógornő-
ket. Másnap este láthatja a kö-
zönség a Szegedi Kortárs Balett 

új produkciójaként a Sztravinsz-
kij Tűzmadarára és Ravel Bole-
rójára készített Juronics-koreog-
ráfiákat. December 9-én a L'art 
Pour L'art Társulat vendégszere-
pel a nagyszínházbán a Rigolet-
to, avagy a rotterdami toronyőr 
című előadásával, amelyben a 
Besenyő család tagjai is feltűn-
nek. Egyetlen alkalommal, de-
cember 10-én tűzik műsorra a 
Tantuszban a Galilei élete című 

Italfesztivál az expón 
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megren-

dezte italbemutatójával egybekötött szakmai vásárát a 
szegedi Depo-Plusz Kft. Helyszín a Kamara Expo han-
gárja volt, ahol az ital-nagykereskedés csaknem negy-
ven beszállítója képviseltette magát a hagyományos és 
legújabb termékekkel. 

A hangár már a délelőtt folyamán zsúfolásig megtelt 
érdeklődő kereskedőkkel. Faragó Lajostól, a Depo-Plusz 
Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk: több mint nyolcszáz ven-
déglátó és kereskedelmi vállalkozás képviselői látogat-
tak el a rendezvényre. A fesztiválhangulatú találkozón 
számos zenés műsor és meglepetés is várt a meghívot-
takra. A vendégek részére állófogadást rendeztek, majd 
a rendszeres vásárlók között számos értékes nyere-
ményt, többek között televíziót és házimozirendszert is 
kisorsoltak. 

- Szükséges, hogy évente legalább egy ankétot ren-
dezzünk ügyfeleink számára, ahol a cégek standjain meg-
ismerkedhetnek a nemrég bevezetett italkülönleges-
ségekkel. A kóstolóval egybekötött bemutatókon termé-
szetesen vásárolni is lehetett, szinte mindegyik szállí-
tónk rendkívüli kedvezményekkel csalogatta a rendsze-
res vásárlókat - fogalmazott Faragó Lajos. Az ügyvezető 
hozzátette: a szervezők előre számítottak rá, hogy a vissza 
nem térő, alkalmi akciók nem maradnak hatástalanok, 
így több kamionnyi áru állt a kereskedők rendelkezésé-
re. Szinte mindenfajta italból válogathattak a részt-

A Depo-Plusz Kft. több mint nyolcszáz ügyfele látogatott el tegnap 
az Italkiállításra és vásárra. 

vevők, a különleges sörökön és borokon kívül számta-
lan üdítőfajta, minőségi rövidital és különleges koktél 
állt a vásárlók rendelkezésére. 

A kiállítás egyik legtekintélyesebb résztvevője a Zwack 
Unicum Rt. volt, amely itt mutatta be új vásárlói kár-
tyáját. 

- Rendszeres vásárlóinknak egy chippel ellátott kár-
tyát adunk, amelyen meghatározott értékű vásárlási 
tételek esetén automatikusan jóváíródnak a pontok. Eze-
kért szervizeszközöket, poharakat és tálcákat, valamint 
promóciós anyagokat és egyedi termékeket is kiválthat-
nak a kereskedők - mondta Balázs Róbert, az rt. regio-
nális értékesítési vezetője. (x) 

Brecht-darabot, amelynek rende-
zője, Zsótét Sándor és címsze-
replője, Király Levente n emrég i -
ben elnyerte a színikritikusok dí-
ját. A következő két estén a fővá-
rosi közönség láthatja a neveze-
tes előadást a Katona lózsef Szín-
házban. A vidéki színházak talál-
kozóján vasárnap a Vidám Szín-
padon a Janika, december 5-én a 
Thália Színházban az Indul a 
bakterház képviseli Szegedet. 

ORIASI KEDVEZMENY! 
eQGGÖNYVÁSAR 

I. osztályú német és magyar 

F Ü G G Ö N Y Ö K és Béla 
A váras legnagyobb választékával 
már 10 áve a fétegyháziaktól. 

SZEGED, Ifjúsági Ház 
november 29-én (péntek) 

9-16 óráig. 
"Ax e l égede t t vevő v i s sza té r ! " 

Ön jár t mór nálunk? _ 

Az operatagozat jelenleg a sváj-
ci Neuchatelben vendégszerepel. 
Az együ t t e s Oberfrank Péter ze-
neigazgató dirigálásával decem-
ber 8-ig négyszer játssza a Travia-
tát, amit december 20-tól három 
estén olasz nyelven a nagyszín-
házban is előadnak. Igazi ünnepi 
programnak ígérkezik a decem-
ber 23-i Karácsonyi Strauss-gála: 
a színház zenekara Molnár Lász-
ló vezényletével, Vajda Júlia és 

Kóbor Tamás közreműködésével 
a hazai közönségnek js eljátssza 
a németországi vendégszereplés-
re készülő hangversenyt. De-
cember 29-én a Molnár Dixie-
land Band és a Storyville Jazz 
Band dixie-gálát rendez, másnap 
este pedig St. Martin és zenekara 
ad koncertet. Szilveszterre is ter-
vez a színház meglepetést, a 
részletekről csak később adnak 
tájékoztatást. 
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mmM Fűtés-
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www.mogattwrm.hu 

MEGATHERM - hogy 
a hideg KINN maradjon! 

Nike Star 24 kW kombi, ion, kém 99.290.' 
Eolo Star 24 kW kombi, ion +parapet szett 134.990.-
Radiant RBC 20i, 24 kW kombi, ion, kém 116.900.' 

!_• Radiant 24kW hőközpont 120L tárolóval 234.900.-
Euromaxx ZWC 24-1 MFK kombi,ion, kém 249.000. 
Termomax Coior 25/E öntöttvas, ion 127.990.-
Temomax Color PAE 3v 25 kW 1001 tároló 219.990. 

| « DK 600 Star lapradiátorok -25% eng. 
• Honeywell CM67 programos termosztát 14.990. 
• FÉG F8.50 konvektor, parapet 47.990. 
• Idrabagno modulációs vízmelegítő 29.990. 
• Ariston EURO SGA 120L gázbojler 55.990. 
• Grundfos UP 15-14B HMV szivattyú 17.066. 
• 1/2" X 1/2" sarokszelep 299. 

6728 Szeged, Dorozsmai út 33. i 
Bejárat a Budapesti útról! 

Tel.: 62-559-130 • Fax:62-559-131 £ 
Szaktanácsadás! Személyre szabott, egyedi árajánlatok! 

http://www.mogattwrm.hu

