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KORKÉP 

ALGYÓ. Anna-napi búcsút 
tartanak július 26-án és 27-én 
Algyön. Szombaton délelőtt 10 
órakor az Ósgyeviek Baráti 
Körének tagjai találkoznak a 
község alapításának 865. 
évfordulója alkalmából. A 
templomban délután 5 órakor 
kezdődő szentmise után 
hangversenyt rendeznek. 
Egyházi liturgikus textíliákból, 
illetve Molnár Imréné tápai 
babáiból kiállítás nyílik 19 
órakor a könyvtárban. A tájház 
udvarán este 8 órától mulatság 
kezdődik a vásárhelyi Coco 
Bongo együttessel. Vasárnap 10 
órától szentmise a templomban, 
17 órától pedig mencttánc indul 
a könyvtártól. Ezen a helyiek 
mellett dán, észt, angol, izraeli, 
szerb-montenegrói, illetve 
vásárhelyi és üllési csoportok 
vesznek részt. A búcsú miatt 
vasárnap a Tisza Volán Rt. 
buszai terelőútvonalon 
közlekednek. A búcsú alatt a 
buszok a polgármesteri hivatal 
előtt nem állnak meg. 

DESZK. Az elmúlt hét végén 
Zlatiborban vendégeskedett a 
dcszki Bánát Néptánc Együttes. 
Tizenöt éve a csoport minden 
alkalommal részt vesz a szerb 
zenészek és táncosok 
szerbia-montenegrói 
hagyományőrző találkozóján. A 
dcszki együttes nagy sikerrel 
szerepelt a népes közönségelőtt. 
A zenészek és a táncosok 
előadásán kívül az érdeklődők 
megcsodálhatták a színes 
hímzett népviseleteket. 

DOMASZÉK. Háromnapos, 
falunappal egybekötött 
sörfesztivált rendeznek 
Domaszéken. Ma oálután Robi 
és Stone szórakoztatja a 
közönséget. Szombaton délelőtt 
10 órától mazsorettek és fúvósok 
vonulnak végig a község utcáin. 
Ezt követően a Dankó Pista 
téren fogathajtó versenyre várják 
az érdeklődőket. Délután három 
órakor pitvarosi táncosok és 
Pusztai Noémi énekes lép fel. Öt 
és hét óra között pedig a helyi 
Domafa, a zákányszéki Zabosfa 
és kiskunhalasi Halas 
táncegyüttes produkcióját 
láthatja, hallhatja a 
nagyérdemű. Este nyolctól a 
Dupla Kávé koncertezik, majd 
háromnegyed tíztől tűzijátékot 
rendeznek. A hajnalig tartó 
utcabálon a Drink Panthers 
húzza a talpalávalót. A falunap 
és sörfesztivál ideje alatt lezárják 
a forgalom elől a Köztársaság 
teret. Ezért a Tisza Volán Rt. 
járatai kerülő útvonalon 
közlekednek. A Köztársaság téri 
megállóhelyet ideiglenesen 
áthelyezték a Dózsa György 
utcába az orvosi rendelő elé. 

KISTELEK. Szeptember elsejétől 
csökkent munkaképességűek 
számára biztosít lehetőséget egy 
vállalkozás a településen, ahol a 
dolgozók részmunkaidőben 
papíripari munkákat 
végezhetnek. A kisteleki 
önkormányzat a 
foglalkoztatásukat egy épület 
biztosításával támogatja. A 
munkaügyi központ pedig 20-25 
munkavállaló elhelyezését segíti. 

ZÁKÁNYSZÉK. Vasárnap 
Tiszakécskére utaznak a 
zákányszéki citerások. Már kora 
tavasszal jelentkezni kellett az 
országos szintű rendezvényre, 
ahol legalább tíz csoport lesz 
jelen és ebből kettő-három 
néptáncos. Az évek óta 
megrendezésre kerülő 
oktatótáhorba idén heten 
mennek Zákányszékről. Idcn 
kevesebb pénzzel tudták 
támogatni a fiatalokat, mint 
tavaly. A Mórakert Szövetkezet 
és a mórahalmi 
Takarékszövetkezet 40 ezer 
forinttal finanszírozza a 
zákányszéki zenészek 
elutazását. 

A kübekházaiak már csütörtök reggel óta készülnek a szombati gálára 

Épül, szépül az operettfalu 

Közel kétszázan fáradoznak 
azon, hogy szombat estére fel-
épüljön a kübekházi operett-
falu. A helyiek mellett a kör-
nyező településekről is érkezett 
segéderő. 

Csütörtök reggel hatra hívták 
össze azokat, akik (elépítik a kü-
bekházi operettfalut. A község 
főterét lezárták a forgalom elől, 
hogy a munkások elkezdhessék a 
színpad, illetve a négyezer em-
bernek ülőhelyet biztosító néző-
tér felépítését. Ezenkívül kialakí-
tanak egy olyan résrt ahol akár 
hatezren is kényelmesen elfér-
nek. A szervezők javasolják, 
hogy aki tud, az hozzon magával 
kisszéket a szombat esti gálára. 

Király Imréné és Bodnár Mi-
hályné már negyedik éve vesz 
részt az előkészületekben. - Vég-
re megmozdult a falu, van élet, 
együtt dolgozunk azon, hogy 
szombatra minden tökéletes le-
gyen - mondta Király Imréné. 
Miután feltakarították a nézőtér 
helyét, átvették a fuvarosoktól a 
teherautókon érkezett padokat, 
asztalokat. - Nemcsak a környe-
ző községekből, hanem Szeged-
ről és Tiszafüredről is hoztak pa-
dokat - vette át a szót Bodnár 
Mihályné. 

A Petőfi téren kialakított ope-
rettfalu színpadának felállítása-

A MŰSOR 
Az operettgála este 8 órakor 
Molnár Róbert polgármester, 
házigazda és Újhelyi István 
országgyűlési képviselő kö-
szöntőjével kezdődik. A négy-
órás műsorban fellép Merényi 
Nicolette, Kalmár Magda, 
Andrejcsik István, Csák Já-
nos, Berkes János operaéne-
kes, valamint Szilágyi Olga, 
Kállay Bori és Farkas Bálint 
színművész, illetve Teremi 
Taxi szubicu és BaZsó ¡ozsej 
táncos-komikus. Éjféltől tűzi-
játék, majd utcabál szórakoz-
tatja a közönséget. 

ban deszkiek is segédkeztek. 
Összesen több mint kétszázan -
kübekiek, deszkiek, tiszaszige-
tiek, újszentivániak - dolgoztak 
együtt. A munkával sietni kellett, 
mivel ma már a tévések veszik át 
a helyüket. Ugyanis negyvenhár-
mán gondoskodnak arról, hogy 
az m 1 a későbbiekben kétszer öt-
ven percben leadhassa a gálát. 

Körösi Tibor - aki 43 évig taní-
tott a helyi iskolában - a díszlet 
összeállításában segédkezett. A 
falut jelképező díszletet Molnár 
Róbert polgármester tervei alap-
ján két helyi asztalosmester, 

Rácz László és Horváth Tamás 
készítette. 

Csütörtökön egész Kübek 
megmozdult. A kisközség apra-
ja-nagyja kivette részét a munká-
ból. A legkisebbek is már kora 
reggel óta talpon voltak, hogy a 
„nagyok" keze alá dolgozhassa-
nak. Hazamenni se volt nagyon 
idő, ezért a helyszínen bogrács-
ban főtt körömpörkölttel vendé-
gelték meg a résztvevőket. 

A szervezők közel tízezer ven-
déget várnak holnap estére Kü-
bekházára. Nemcsak az ország 
különböző részéből, <Jr még Fr 
délyből, Szlovákiából, Angliából, 
Hollandiából, Francia- és Né-
metországból, valamint az Egye-
sült Államokból is jönnek ope-
rettkedvelők. A fellépők az úgy-
nevezett Sziroviczamajorban ké-
szülnek fel az előadásra. A szín-
padhoz tíz fiáker viszi majd a 
művészeket. A színpad és a ko-
csik feldíszítéshez 12 ezer szál 
szőregi rózsát és 700 szál kardvi-
rágot használnak fel. 

A rendezvényre a szegedi Mars 
térről szombaton 18 órakor, 
18.35-kor, 18.50-kor, 19-kor és 
19.15-kor indulnak buszok Kü-
bekházára. A járatok minden 
helyközi megállót érintenek. A 
rendőrség délután 4 órától lezár-
ja a községbe bevezető utat. 

K.T. 

Folklór és színház -150 táncossal és zenésszel 

Ma ér a szabadtérire 
a Balt Orient 
Ma este százötven táncos és 
zenész részvételével mutatják 
be a szegedi szabadtérin a Balt 
Orient című produkciót. 

Kétévenként, a nemzetközi nép-
táncfesztiválok páros éveiben 
szokásos a szabadtérin a nép-
táncgála, úgyhogy az idei eltérés 
a menetrendtől. A Balt Orient cí-
mű, ma este a dómszínpadra ke-
rülő, Diószegi László rende-
ző-koreográfus által jegyzett pro-
dukció kétrészes. Az első felében 
Kárpát-medencei eredeti, az ar-
chaikus vonásokat felmutató 
táncokat látunk, a második rész-
ben pedig azt mutatják meg az 
együttesek, hogyan vált az el-
múlt évtizedekben a táncszín-
ház-művészet részévé a folklór. A 
tradicionális népművészet ked-
velői is jól járnak, a modern 
táncszínház hívei is. 

A Balt Orient Express, az egy-
kori jellegzetesen kelet-európai 
vonat Bukaresttől Brassón, Bu-

dapesten, Pozsonyon, Prágán át 
Kelet- Berlinig „röpítette" uta-
sait. Koszos volt és elhasznált, de 
lenyűgözően érdekes és változa-
tos, mivel együtt zötyögött rajta 
a jobb időket megélt egykori Mo-
narchia minden nációja. A ren-
dező-koreográfus számára szim-
bólummá vált a Balt Orient. 

A produkcióban a fényeslit-
keiek mellett szegedi gyerekek is 
föllépnek, s a közelmúltban lezaj-
lott Martin György-néptáncfesz-
tiválon részt vett tánc- és zenei 
együttesek, továbbá Berecz And-
rás és Ivanovics Tünde is énekel. 
A produkció zenei vezetője Kiss 
Ferenc. A második részben látha-
tó táncszínházi darabok koreog-
ráfusai Diószegi László mellett 
Antal Roland, Kovács László, 
Merczel István, Mlinár Pál, Ratkó 
Lujza, Szilágyi Zsolt, Túri Endre. 
A folklór és táncszínházi est dísz-
leteit Paseczki Zsolt, a jelmezeket 
GaugÁgnes tervezte. 

S. E. 

Szőkefalvi-Nagy Béla 
szegedi emléktáblája 

A tudós matematikus emléktáblájánál koszorút helyeztek el tisz-
t e l ő i . Fotó: Gyenes Kálmán 

Szőkefalvi-Nagy Béla matemati-
kus emléktábláját avatták fel 
tegnap Szegeden a tudós Bolyai 
János utcai lakóházának falán. 
Az öt éve elhunyt, világszerte el-
ismert professzor, az MTA ren-
des tagja, a Szegedi Tudomány-
egyetem díszdoktora, Szeged vá-
ros díszpolgára idén ünnepel-

hette volna kilencvenedik szüle-
tésnapját. A megemlékezésen 
Kozma József alpolgármester 
beszédét az egykori kolléga, Hat-
vany László akadémikus, egye-
temi tanár köszöntője követte, 
ami után a családtagok és az 
egybegyűltek megkoszorúzták 
az emléktáblát. 

Teret neveznének el Vaszy Viktorról 
A szegedi zenei élet felvirágozta-
tójára, a száz évvel ezelőtt szüle-
tett \hszy Viktorra emlékezik 
ma Szeged városa. 

Vaszy Viktort szülei már hétéves 
korától hegedülni taníttatták, és 
tudatosan készítették fel a művé-
szi pályára. 1919-ben lett a Zene-
akadémia hallgatója, ahol Kodály 
Zoltán is tanára volt. 1925-től el-
sősorban kóruskarnagyként és 
dirigensként dolgozott, 1936-ban 
a Budapesti Hangversenyzenekar 
vezető karmestere lett, bejárta 
Európát, turnézott az Egyesült 

Államokban is. 1940-ben a Ko-
lozsvári Nemzeti Színház zene-
igazgatójává nevezték ki, néhány 
év alatt fellendítette a Sza-
mos-parti opera- és hangverseny-
életet. A háború után igazolóbi-
zottság elé került, de az ellene fel-
hozott vádakat elvetették. 
1945-ben megbízták a szegedi 
színház operatagozatának létre-
hozásával. Az első bemutatója 
1946 márciusában a Carmen 
volt - Don Jósé szerepében hatal-
mas sikerrel debütált Simándy 
József. 1949-ben az operaegyüt-
test feloszlatták, ezzel véget ért 

Szegeden az első Vaszy-korszak. 
Ekkor Pestre költözött, Farkas Fe-
renccel filmzenét írt Homoki 
Nagy István természetfilmjeihez, 
vezényelt a Rádióban is, ahol fel-
vette a teljes Turandotot és az Ai-
dát. 1957-ben került vissza Sze-
gedre, ahol a színház igazgatója 
és főzeneigazgatója lett. O indí-
totta el a pályán többek között 
Moldován Stefániát, Karikó Te-
rézt, Gyimesi Kálmánt, Berdál 
Valériát és Gregor Józsefet. 

Vaszy a hagyományos repertoár 
népszerű darabjai mellett koráb-
ban nem játszott klasszikus ope-

MEGEMLEKEZESEK A SZAZADIK EVFORDULON 
Ma 14 órakor koszorúzást rendeznek Szegeden, a 
Belvárosi temetőben Vaszy Viktor sírjánál (dísz-
sírhely, X. parcella]. A város nevében Kozma Jó-
zsef alpolgármester mond köszöntőt, valamint 
Gregor József Kossuth-díjas operaénekes emléke-
zik a legendás karmesterre. Közreműködik: a 
Vaszy Viktor Kórus Gyüdi Sándor vezényletével. 
15.30-kor a Szegedi Szimfonikus Zenekar koszo-
rúz alapítója emléktáblájánál (Somogyi utca 13.). 
16 órakor Vaszy Viktor munkásságát bemutató 

kiállítás nyílik a Somogyi-könyvtár I. emeleti fo-
lyóirat-olvasójában. Megemlékezést mond Mesz-
lényi László, az SZTE Zeneművészeti Főiskolai 
Kar docense, majd Vaszy-művek csendülnek fel 
az ünnepi műsorban. Tóth Erika zongoraművész 
kíséretével Gregor József énekli a Négyökrös sze-
kér és Az erdőnek madara van című dalt, majd a 
Preludium és allegro című kompozíciót Szecsődi 
Ferenc Liszt-díjas hegedűművész és Várnagy La-
josné zongoraművész adja elő. 

rákat is műsorra tűzött, és szá-
mos kortárs mű hazai bemutató-
ját vezényelte. A Szegedi Szabad-
téri Játékok újraindításakor, 
1959 nyarán ő dirigálta a nyitó-
élőadást, Erkel Hunyadi László-
ját. 1960-ban érdemes, 1972-ben 
kiváló művész lett. 1969-ben 
megalapította a Szegedi Szimfo-
nikus Zenekart. Nyugdíjba vonu-
lása után is dirigált. Vezénylés 
közben, a Falstaff próbáján halt 
meg 1979. március 12-én a kis-
színházban. 

Gregor József tavaly óta meg-
próbálta elérni, hogy a kerek év-
fordulón a város méltóképpen 
megemlékezzen Vaszy Viktorról, 
ám közöny fogadta, a mai progra-
mot is az utolsó pillanatban állí-
tották össze. Mint az önkor-
mányzattól megtudtuk, azt a ja-
vaslatot, hogy a nagyszínház és a 
Belvárosi mozi közötti teret 
Vaszyról nevezzék el, ősszel kerül-
het a közgyűlés elé. Többen java-
solták: Vaszy is kapjon szobrot a 
Dóm téri panteonban, ám erre azt 
mondják, van már neki a színház 
előcsarnokában. Lelkes operaba-

Vaszy Viktor felvirágoztatta a 
szegedi operajátszást és a zenei 
é l e t e t . Fotó: Somogyi Károlyné 

rátok azt is felvetették, hogy a sze-
gedi teátrumot is róla kellene el-
nevezni, de ezt Kossuth-díjas 
basszistánk sem támogatja, mert 
a nemzeti jelző rangot jelent és 
külföldön is jobban cseng. 

H. ZS. 

A színpad már elkészült. A munkások az asztalokat teszik a helyükre. Fotó: Schmidt Andrea 
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