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KÖRKÉP 

MÓRAHALOM. Harminchárom 
fős delegáció érkezett a 
napokban a németországi 
Chamerau városából 
Mórahalomra. A látogatásuk 
célja, hogy testvérvárosi 
kapcsolatot létesítsenek a 
házigazdákkal. A bajor 
vendégeket családoknál 
szállásolták el és különféle 
szakmai és szabad programokkal 
szórakoztatták őket. A négy nap 
alatt a látogatók 
mintagazdaságokat és 
termelőszövetkezeteket néztek 
meg, borkóstolón és 
pörköltfőzésen vettek részt, 
illetve felkeresték az 
ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkot is. Szegeden 
megtekintették a Dóm téren a 
Revans című előadást. A 
látogatást május végén 
viszonozzák a mórahalmi 
családok, július végén pedig 
Chamerauban írja alá a 
testvérvárosi megállapodást a 
két település polgármestere. 

PUSZTASZER. Százhús2 éves a 
szervezett oktatás címmel 
ünnepélyes műsor keretében 
emlékeztek meg a hét végén a 
pusztaszeri iskola eddigi éveire. 
Elsőként a település elöljárói 
köszöntötték a népes 
közönséget. Majd a volt diákok 
és tanárok nosztalgiáztak a régi 
időkről. Közel hetven oklevelet 
adtak át a megjelent bajdani 
diákoknak, illetve a program 
szervezőinek. A Zichy Galéria 
Alkotóházában az érdeklődők 
megtekinthették Csonka János 
és Németh Zoltán festőművész, 
Hika László grafikus, Nacsáné 
Kovács Mária textilképkészítő és 
az iskola jelenlegi növendékei 
által készített munkákat. 

SZEGED. A szegedi Somo-
gyi-könyvtár alagsori aulájában 
Margery Amdur festőművész ki-
állítását csütörtökig nézhetik 
meg az érdeklődők Between Pa-
radise (Éden között) címmel. A 
különleges textilből készült alko-
tásokat naponta 10 és 17 óra kö-
zött lehet megtekinteni. A mű-
vésznő New Mexicóból érkezett 
és a Szegedi Tudományegyetem 
Angol-Amerikai Intézetének 
csütörtökig tartó konferenciáján 
is kiemelt előadóként szerepel. A 
SZAB-székház (Somogyi utca 7.) 
ad otthont a harmadik nemzet-
közi ikonográfiái konferenciá-
nak. Ezen többek között szó lesz 
a társadalmi nemek problemati-
kájáról, az előadók pedig a női és 
a férfi szimbólumokat járják kö-
rül az irodalom, a film, a kultúra, 
a képzőművészet és a kultúrtör-
ténet szemszögéből. 

TISZASZIGET. Sportnapokra 
várják a foci szerelmeseit július 
16-a és 20-a között 
Tiszaszigeten. A csatározásra 
4+1, illetve 5 +1 fős csapatok 
jelentkeztek. A sportbarátok 
serdülő, ifi és felnőtt 
kategóriákban küzdhetnek meg 
egymással, mindennap délután 
három és este kilenc között. A 
döntőkre szombaton kerül sor, 
ezt követően pedig utcabált 
szerveznek. Az 
eredményhirdetés és a díjátadás 
vasárnap lesz, amely a 
felnőtteknél pénzjutalmat, a 
fiataloknál pedig érmeket jelent 
majd 
a győzteseknek. 

ÜLLÉS. Átadták Üllésen a 
horgásztó körüli felújított 
szabadidőparkot. A kiskunhalasi 
út mellett lévő hét hektárnyi 
területen esőbeállókat, 
asztalokat, padokat és 
szemeteseket raktak ki. Emellett 
szalonnasütő helyet is 
kialakítottak. A beruházás 
költségének harmincöt 
százalékát állta az 
önkormányzat. A többit 
pályázati pénzből teremtették 
elő. A vidékfejlesztési 
célelőirányzat, valamint a 
Széchenyi-terv 
turizmusfejlesztési 
célelőirányzat biztosította 
a hiányzó összeget. 

Törőcsik Mari Ludas Matyi anyját játszotta a Revansban a Dóm téren 

Táncosnő szeretett volna lenni 
Ludas Matyi anyját játszotta az Experi-
Dance Revans-produkciójában Törőcsik 
Mari. A nemzet színésze másodszor lépett 
fel a szegedi szabadtérin, tavaly a III. Ri-
chárdban York hercegné volt. A szombati 
előadás közben a színpad alatti büfében 
találtam rá, egy Márai-kötet olvasásában 
zavartam meg. 

- Hogy került a táncshow-ha ? 
- Szolnokról jól ismertem Román Sándort 

és táncosait, ezért örömmel vállaltam el ezt a 
kis szerepet. Egyébként a tánc nem áll tőlem 
távol, kislányként arra nem mertem gondol-
ni, hogy színésznő legyek, mert nem tudtam, 
hogyan kerülhetnék a színészet közelébe. Az 
viszont világos volt, hogy táncolni és zenélni 
meg lehet tanulni. Mindkettőt nagyon sze-
rettem, de falun éltünk és közbejött a háború 
is, így mindkettőről lecsúsztam. Szerencse, 
hogy így alakult, mert nem voltam elég hajlé-
kony, sohasem lett volna belőlem nagy tán-
cosnő. 

- Egy másik szabadtériről érkezett Sze-
gedre, pedig tavaly azt mesélte, nem szíve-
sen játszik nyáron. 

- Gyulán a beregszászi Illyés Gyula Szín-
ház produkciójaként Vidnyánszky Attila 
rendezésében mutattuk be a Szarvassá vál-
tozott fiú - kiáltás a titkok kapujából című 
darabot. Korábban nem dolgoztam velük, 
nem is láttam őket soha, mégis csodálatos 
volt a közös munka. Megszerettem Gyulát 
is, ahol a negyvenedik születésnapját ün-
nepli ezen a nyáron a várszínház. Engem 
kértek fel, hogy nyissam meg a kamarate-
remben azt a jubileumi kiállítást, amely 

Törőcsik Mari MTI Fotó: Sándor Katalin 

plakátok, fotók, jelmezek és más dokumen-
tumok segítségével az elmúlt évtizedek gyu-
lai színházi produkcióit villantja fel. Elcso-
dálkoztam, hogy miként a szegedi Dóm té-
ren, ott is a magyar színházművészet legna-
gyobbjai léptek fel nyaranta. 

- Milyen emlékei maradtak a tavalyi III. 
Richárd-előadásról 1 

- Szerettem azt a produkciót, tulajdonkep-
pen Valló Péter kedvéért vállaltam el York 
hercegné szerepét. Kiváló színészekkel játsz-
hattam együtt, Kulka János és Almási Éva 
egészen nagyszerű alakítást nyújtott. Sajná-
lom, hogy csak két előadást játszhattunk. 

- Hogyan tölti a nyarat / 
- Szegedről Szentendrére megyek, ahol a 

városháza udvarán Alföldi Robi rendezésé-
ben Garas Dezsővel Arbuzov Kései találko-
zás című darabját játsszuk, azt, amiben an-
nak idején hatalmas sikere volt Tolnay Klári-
nak és Mensáros Lászlónak. Amint vége lesz 
az előadás-sorozatnak, indulok a vidéki há-
zamba pihenni. Legszívesebben ki sem moz-
dulnék onnan szeptember végéig. A követke-
ző évadot a Nemzetiben kezdem, majd a Ka-
tona József Színházban a Szent György és a 
sárkányt, a Tivoliban pedig a Honderű című 
Spiró-darabot játszom. 

- Színpadra lépés előtt tud az olvasmá-
nyára is koncentrálni 1 

- A várakozást hosszú pályám alatt sem tud-
tam megszokni, de ma már megfelelő állapot-
ba tudom hozni az idegrendszeremet a szín-
padra lépés pillanatára. Régen futkároztam, 
beszéltem, amíg előadás közben nem voltam 
színpadon. Ehhez már fáradt vagyok, az olva-
sás viszont pihentet és eltereli a gondolatokat. 
Az egyik szegedi könyvesboltban láttam meg 
az új Márai-kötetet. Két olyan kisregény, a Si-
rály és A sziget jelent meg együtt, amelyeket a 
háború óta nem adtak ki. Imádom Márait, 
ezért rögtön megvettem és elkezdtem olvasni. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Bország-
imázs 
Az ország valamennyi jelentő-
sebb borvidékét felkereste Vasi 
Csaba, aki június utolsó napján 
indult el kerékpárjával Szegedről, 
s ma tér vissza a Tisza partjára. 

Jó bornak igenis kell a cégér - ál-
lítja Vasi Csaba, az extrém spor-
tok szerelmese. Az Oroszlányban 
élő, valaha Szegeden diplomát 
szerző fiatalember tavaly Bor de 
Francé néven indított túrát a ma-
gyar bort népszerűsítendő, míg az 
idén Bországimázs 2003 nevet 
adta pincekörnyéki kalandozása-
inak. A túrázó június 30-án in-
dult Szegedről, s mint Polonkai 
Sándortól, a rendezvény főszerve-
zőjétől megtudtuk: Csaba teljesí-
tette a 2500 kilométeres távot. 
Járt az alföldi borvidékeken, kör-
bekerekezte a Balatont, kapott 
bort ajándékba Villányban is. 

- Témánk szerint Csaba ked-
den délután érkezik vissza Sze-
gedre, s a Klauzál téren, a Virág 
cukrászda előtt nagy ünnepséget 
rendezünk a borvándor tisztele-
tére. Természetesen lesz borkós-
tolás, az összegyűjtött nedűket 
mindenki megszemlélheti. Arra 
kérjük a szegedieket, szavazata-
ikkal segítsenek abban, hogy el-
dönthessük: melyik a legjobb bor 
a fehér, vörös és rose kategóriá-
ban. Díjazni szeretnénk a leg-
szebb palackozást is - mondta el 
Polonkai Sándor. 

B. Z. 

Hat országból kétszáz járművet várnak Szegedre 

Kamionosok a Szikin 
Az idén tizenharmadik alka-
lommal rendeznek Szegeden és 
Sziksósfürdőn nemzetközi ka-
mionos countrytalálkozót. Az 
óriási lóerők szerelmeseit pén-
tektől vasárnapig várják a szer-
vezők. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ismét kamionok dübörögnek 
majd végig Szegeden és Sziksós-
fürdőn a hét végén. A július 
18-ától 20-áig tartó tizenharma-
dik nemzetközi kamionos 
countrytalálkozóra hat országból 
összesen kétszáz járművet vár-
nak. 

Az idén ismét látványos fel-
vonulással indul a találkozó. 
Az utak királyai Szeged na-
gyobb útjain haladnak végig, 
majd a plaza parkolójában gyü-
lekeznek a gépek. Az ünnepé-

lyes megnyitó után a konvoj a 
Szikire megy. 

A kempingben hajnalig szól a 
zene, közben tombolasorsolás is 
lesz, amelynek bevételét többek 
között a balesetet szenvedett 
magyar kamionosok családjai-
nak ajánlják fel a szervezők. 
Szombaton kiderül, kinek a leg-
szebb, a leggyorsabb, illetve a leg-
lassúbb a járműve. A VlP-futa-
mon népszerű sportolók, zené-
szek és közéleti személyiségek 
mutatják be vezetési tudomá-
nyukat. 

Szombat délután számos 
koncert, tréfás vetélkedő, tűzi-
játék, valamint hajnalig tartó 
szabadtéri diszkó várja a vendé-
geket. A találkozó zárónapján, 
vasárnap a forgalom elől 12-től 
18 óráig lezárt Felső Tisza-par-
ton gyorsulási versenyt rendez-
nek. 

A nemek 
ikonográfiája 
Tegnap kezdődött és csütörtökig 
tart a harmadik nemzetközi iko-
nográfiái konferencia, amelynek 
a Magyar Tudományos Akadé-
mia szegedi székháza ad ott-
hont. Az öt évente megrende-
zett konferencia fő témája ezút-
tal a férfi és női szerepek megje-
lenítése a film- és képzőművé-
szetekben, valamint az iroda-
lomban. 

A konferenciát a Szegedi Tudo-
mányegyetem Angol-Amerikai 
Intézete szervezi Szőnyi György 
Endre intézetvezető egyetemi ta-
nár vezetésével. Az első konfe-
rencia tíz éve volt, a másodikat 
öt éve tartották. - Ennyi idő kell 
és talán elég is ahhoz, hogy a ku-
tatók érdemi változásokról tud-
janak beszámolni egymásnak -
mondta lapunknak Nagy Ger-
gely, a konferencia szervezőtit-
kára. 

A Nemzeti ekhós 
szekere a pénztár 
Folytatás az 1. oldalról 

Nemcsak villanyvilágítással ren-
delkezik, hanem számítógépes 
jegyértékesítő rendszerrel is fel-
szerelték. Előadási napokon - a 
Kelemen utcai jegyiroda és a Szé-
chenyi téri idegenforgalmi pavi-
lon zárása után - 18-tól 21 óráig 
tart nyitva. Az első két előadás 
után jók a tapasztalatok, a kö-
zönség szívesen vásárol ott je-
gyet. 

Lehet, hogy a szekér szerencsét 
is hozott: szombaton este pénz-
tárzárás után kiderült, máris tel-
jesült a szabadtéri 95 millió fo-
rintos idei bevételi terve. Mint 
Bátyai Edinától, a játékok ügyvi-
vőjétől megtudtuk, a produkciók 
iránti nagy érdeklődésnek kö-
szönhetően a tervezettnél né-
hány ezer forinttal máris több 

folyt be a színházi kasszába. A 
Revans pénteki előadását 8,1 
millió forintos bevétellel zárták, 
szombaton pedig 93 százalékos 
nézettség mellett összesen 8,4 
milliót fizettek a nézők a jegye-
kért. Ha a látogatottsági muta-
tók ilyen kedvezőek maradnak, 
legalább további 5-10 milliós be-
vételre számíthatnak. Ez persze 
nem nyereség, hanem ennyivel 
lesz kisebb a szabadtéri erre az 
évadra tervezett deficitje. 

Mint megtudtuk, a pénteki és 
szombati Aida-előadásra, vala-
mint a későbbi koncertprogra-
mokra még bármelyik szektorba 
lehet jegyet kapni. A Jézus Krisz-
tus szupersztárra és A vig öz-
vegyre szinte már csak a kakas-
ülőre válthatnak jegyet későn éb-
redők. 

H. ZS. 

Vámosokra 
a jövőben is 
szükség lesz 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Bár hazánk vámügyintézőinek 
kétharmadára, mintegy 10 ezer 
főre átképzés, állásváltoztatás, 
esetleg munkanélkülivé válás vár 
az uniós csatlakozást követően, a 
keleti és déli határ mentén fekvő 
megyék, így a Vám- és Pénzügy-
őrség Dél-alföldi Regionális Pa-
rancsnoksága területén dolgozó 
szakemberek szerencsés helyzet-
ben vannak. Ugyanis 2004. má-
jus 1-je után sem csökkennek a 
vámszakmai feladatok Bács-Iüs-
kun, Békés, és Csongrád megyé-
ben, hiszen a román és szerb -
éppúgy, mint az ukrán és horvát 
- határ egyben az unió külső ha-
tára is lesz. 

Ez azt jelenti, hogy az ezeken a 
végeken országunkba lépő áru 
egyben az EU-ba is belép, a vám-
kezeléshez pedig továbbra is 
szükség van a felkészült szakem-
berekre. 

Az export ellenőrzéséhez pe-
dig, mivel az unióban a kivitel tá-
mogatása kiemelt fontosságú, 
ugyanúgy elengedhetetlenek 
lesznek a képzett vámügyinté-
zők. 

Fotók Erdélyről a Bartókban 

Gyenes Kálmán születésnapi tárlata 
Lapunk munkatársa, Gyenes 
Kálmán fotóriporter erdélyi ké-
peiből nyílt kiállítás tegnap a 
szegedi Bartók Béla Művelődési 
Központban. A megnyitó napja 
különleges, hiszen épp egybe-
esik az alkotó születésnapjá-
val. 

MUNKATÁRSUNKTÓI 

Szántó, fát hordó, búcsúra , 
templomba igyekvő emberek -
az erdélyiek mindennapjai eleve-
nedtek meg Gyenes Kálmán ké-
pein. Kollégánk alkotásaiból teg-
nap nyílt kiállítás a szegedi Bar-
tók Béla Művelődési Központ-
ban. 

A különterembe igyekvőket 
már az épület lépcsőházában 
népdalok fogadták. Szurdi Zsol-
ték hamisítatlan erdélyi dalokkal 
köszöntötték az alkotót és az ér-
deklődőket. - A tárlatot nem is 
lehetett volna jobbkor megnyit-
ni, mint alkotójának születés-
napján - mondta Rózsa Gábor-
né, a művelődési központ mun-
katársa. 

- A fotós mindig a jelent kere-
si, de amint kép lesz a látottak-
ból, már a múltat gyarapítja -
hangzott el Horváth Dezsó író, 

Horváth Dezső nyitotta meg Gyenes Kálmán kiállítását. Fotó: Schmidt Andrea 

újságíró, lapunk munkatársának 
köszöntőjében. Gyenes Kálmán 
bejárta a környező országok ma-
gyarlakta vidékeit és képekben 
elhozta szinte az embereket, a 
tárgyakat - egyszóval az egész vi-
déket. 

A nemrég az AFLAP-tagságot is 
elnyert fotóriporter Énlakára is 
eljutott. A kicsiny falu dombte-
tőn épült unitárius templomá-
ban pedig felfigyelt a kazettás 
mennyezetre, amit régi magyar 
rovásírás díszített. A „csak egy az 

Isten" így mottója lett az egész 
képanyagnak. 

Az érdeklődők augusztus 3-áig, 
munkanapokon 10 és 18 óra kö-
zött nézhetik meg a kiállítást a 
Bartók Béla Művelődési Köz-
pontban. 


