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A víg özvegyet színpadra állító Angyal Mária először rendez a Dóm téren 

Vigasztal és szórakoztat 

Angyal Mária Molnár László karmesterrel a próbán. 

LEHÁR OPERETTJE A DÓM TÉREN 
A ma esti Dóm téri bemutatón, valamint a holnapi és az augusztus 
20-i előadáson is Iván Ildikó lesz Glavari Hanna. Valencienne szere-
pében Vajda fólia, Danilovity Danilóként jankovits József, Zeta 
Mirkóként Gyimesi Kálmán, Camille de Rosillon szerepében Ko-
vácsházi István mutatkozik be. A további szerepekben Rácz Tibort, 
Andrejcsik Istvánt, Mátyássy Szabolcsot, Borovics Tamást, Csomor 
Ágnest, jakab Tamást, Fekete Gizit, Herceg Zsoltot, Lőrincz Zoltánt 
és Dobos Katit láthatja a közönség. A produkció rendezője: Angyal 
Mária, díszlet- és jelmeztervezője: Csík György, koreográfus: Nagy 
György. A Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok énekkarát 
és a Szegedi Szimfonikus Zenekart Molnár László dirigálja. 

KÖRKÉP 
DESZK. Ülést tartott a deszki 
képviselő-testület pénzügyi 
bizottsága. Megtárgyalták a 
2003. évi költségvetési rendelet 
módosítását, egy ingatlanvételi 
ajánlatot, amelyre a gázközmű 
bekötéséhez van szükség. A 
képviselők véleményezték az 
Orosházi Határőr Igazgatóság 
Kiszombori Határőrizeti 
Kirendeltségének támogatását. 

DOMASZÉK. 500 ezer forint 
támogatást kapott a 
Domaszéken működő ifjúsági 
önkormányzat a Gyermek-, 
Ifjúsági- és Sportminisztérium 
pályázatán. A kiírásra az egész 
országból jelentkezhettek a 
települések önkormányzatai egy 
évre tervezett, a gyermekeknek 
szóló kulturális és 
sportprogramokkal. Ebből a 
keretből augusztus 17-én 
harminc domaszéki fiatal látogat 
a szegedi Dóm térre, a világzenei 
gálaestre. A támogatás a 
kirándulás minden költségét 
fedezi. 

ÓPUSZTASZER. A Radikális 
Harmadik Erő figyelmeztető 
nagygyűlést tart a szombaton 
Ópusztaszeren. A rendezvény 
másnap Pctőfiszálláson 
folytatódik. A magyar 
mezőgazdaság égető problémáit 
tűzik napirendre. Szombaton 11 
órakor kezdődik a rendezvény az 
ópusztaszeri hármas 
útelágazásnál, ahol többek 
között felszólal Balogh Gyula 
ellenzéki országgyűlési képviselő 
és Bodnár László, a Magyar 
Nemzeti Front képviseletében. 
Céljaik között szerepel a magyar 
mezőgazdaság és a magyar vidék 
gondjainak rendbetétele, ezáltal 
a nemzet megmentése. Vasárnap 
reggel 8 órakor folytatódik a 
beszélgetés egy petőfiszállási 
tanyán. 

PUSZTASZER. Hamarosan 
elkészül a Pusztaszert 
Tömörkénnyel összekötö 
betonút. A munkálatok utolsó 
szakasza kezdődött cl. Július 
végén a legfelső aszfaltréteg is 
rákerült az úttestre. Ezzel 
megszűnik Pusztaszer 
zsáktelepülés jellege. Minden 
bizonnyal hamarosan 
megindulhat a tömegközlekedés 
is az úton, és várhatóan új 
buszjáratokkal lehet eljutni 
Tömörkényre, Csanytelekre és 
Csongrádra. 

SÁNDORFALVA. A faluszépítő 
és környezetvédő egyesület 
szombaton reggel 7 órától 
parlagfű irtást szervez a 
sándorfalvi erdei tan- és 
sétaösvényen. A gyomnövény 
júliustól október végéig virágzik 
és asztma, nátha vagy 
kötőhártya-gyulladás 
formájában igen sok ember 
életét megnehezíti. Az egyesület 
kéri, hogy aki a településen 
parlagfüvet lát, a parlagfű 
infóvonalra jelezze: 251-291. 

SZEGED. A hatályos vadászati 
törvény alapján péntektől a vizes 
élőhelyeken kezdődik a 
vadászati szezon. A védett és 
fokozottan védett madarak 
elpusztítása a vadászatokon 
megsérti a vadászati és 
természetvédelmi törvényt is. A 
Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
tagjai aktívan segítik a hatóság 
munkáját az illegális 
madárpusztítások felderítésében 
és lehetőségeikhez mérten 
igyekeznek elejét venni a 
mészárlásoknak. 

ZÁKÁNYSZÉK. A gazdálkodók 
és vállalkozók klubja következő 
összejövetelét augusztus 18-án, 
hétfőn este tartja a zákányszéki 
polgármesteri hivatal 
dísztermében. Kopasz 
Szilveszter elnök vezetésével 
egyebek mellett két rangos helyi 
esemény szervezését készíti elő. 
Megbeszélik a 21-én 
Székelyudvarhelyröl érkező 
kórus és zenekar vendégül 
látását. 

Három zenés színpadi műfaj lé-
tezik: az opera, az operett és 
Lehár. A találó bonmot a kom-
ponista egyik bécsi méltatójától 
származik, de egyetért vele An-
gyal Mária is, aki első Dóm téri 
rendezéséként A víg özvegyet 
állította színpadra. 

- Mi volt a legnagyobb kihívás a 
mostani produkcióban 1 

- Az időzavaron kívül az nehe-
zítette a munkámat, hogy meg-
szoktam a nagyszínház dimenzi-
óit. Amikor kijöttem a hatalmas 
színpadra, és megláttam a néző-
tér végtelennek tűnő sorait, 
majd' kitört a frász. Mindent úgy 
kellett kitalálnunk, hogy betöltse 
az óriási teret. Az előadásokra 
minden jegy elfogyott, aminek 
örülök, de tudom, ez a megelőle-
gezett bizalom elsősorban a da-
rabnak szól. 

- Elégedett a szereplőkkel 1 
- A víg özvegy igényes operett, 

a szereposztást magam válogat-
hattam össze, ezért igyekeztem 
minél több régi szegedi kollégát 
felkérni. Glavari Hannát Iván Il-
dikó alakítja, aki annak idején 
Szegeden énekelt, azóta nagy 
karriert csinált. Az előző évad-
ban egy Mozart életéről szóló da-
rabban játszott, annak a produk-
ciónak a próbáján kaptam telefo-
non a felkérést, hogy rendezzem 
meg A víg özvegyet. Ránéztem Il-
dikóra, és azt mondtam: Glavari 
Hanna csak ő lehet! Remek hu-
mora van, tud csinos lenni és jól 
énekel. 

- Ölik a térre a díszlet. 
- A tervezővel, Csík György-

gyei régóta dolgozom együtt, 
legkedvesebb közös munkánk a 
néhány évvel ezelőtti szegedi 
Kabaré volt. Rokon a gondolko-
dásunk, az ízlésünk. Jelmezter-
vezőként is nagyszerűnek tar-
tom, ezért arra kértem, a ruhá-
kat is ő csinálja. 

- Egyszer azt írta: az operett-
kedvelők tábora azért olyan 

Augusztus 20-ig tart a Széche-
nyi téri, ma kezdődő első sze-
gcdi nemzetközi grillfesztivál, 
amelynek étkeit délután neves 
tagokból álló zsűri minősíti. 

A kíváncsiskodókat már a déli 
óráktól várja a nemzetközi grill-
fcsztivált szervező Ó-Park Kft. a 
Széchenyi térre, a pavilonok 
előtt kialakított főzőhelyeket 
megközelíthetik az emberek és 
rápillanthatnak a grillck rácsaira 
is. Megnézhetik, milyen húsból, 
hányféle zöldségből készülnek el 
azok a különlegességek, amelye-
ket a késó délutáni órákban - a 
zsűri minősítését követően -
meg is kóstolhatnak. A magyar 
résztvevőkön kívül románok, ju-
goszlávok, törökök és kínaiak 
mutatkoznak be főzőtudomá-
nyukkal. 

Az ünnepélyes megnyitóra 15 
órakor kerül sor a téren felállí-
tott színpadon: Bot ka László, 
Szeged polgármestere és Újhelyi 
István, az MSZP elnökségének 
tagja, szocialista országgyűlési 
képviselő köszönti a résztvevő-
ket, A színpadon bemutatkozik 
a grillverseny zsűrije, élén az el-
nökkel, Benke László mester-
szakáccsal. A zsűri tagjai: Kunz 
Péter, a Novotel igazgatója, 
Lenzsér Csaba, a Magyar Grill 
Szövetség elnöke, Tóth László, a 
Szegedi Biztonságpolitikai Köz-
pont vezetője, Kaszás Géza 
színművész, az RTL Klub Re-
ceptklubjának műsorvezetője, 
Fekete László erőemelő bajnok, 
Kőbán Rita többszörös világ- és 
olimpiai bajnok kajakozó, Marsi 
Anikó, az RTL Klub szerkesztő-
je, valamint Pesuth Rita aero-
bik-világbajnok. 

népes, mert a műfaj ellenáll az 
intellektualizálási és moderni-
zálási kísérleteknek. Néhány 
aktuális célzáson, naprakész 
poénon kívül nem hajlandó át-
hallásos lenni, üzeneteket hor-
dozni, manipulációk eszközé-
vé válni. 

Augusztus 17-én, vasárnap a 
Danubius rádió egész napos élő 
kívánságműsorral jelentkezik a 
Széchenyi térről. Ugyancsak va-
sárnap, valamint hétfőn a sióa-
gárdi Faddi Varga János királyi fő-
szakács és családja kínál ínyenc-
ségeket - juhhúst újságban, ká-
posztafővel, cipóban, avagy ma-
lacznak az bűrében csinált étket 
- a királyi asztalon reneszánsz 
ruhákban. Ott lesz Varga János, a 
királyi lakomák művészi meste-
re, valamint Vargáné Kovács Ve-
ronika királyi főkukta is. Az ér-

- Ez a véleményem ma is, ezért 
hagyományos előadást csinál-
tam. Nem azért, mintha nem 
tudnék extravagáns megoldáso-
kat kitalálni. Például a prima-
donna tréningruhában, békaüge-
tésben is bejöhetne a színpadra... 
Tudatosan igyekeztem a darabot 

deklődők valamennyi ételt meg-
vásárolhatják, de kaphatók lesz-
nek úgynevezett kóstolójegyek 
is, amelyekkel, a teljes menüt 
„végig lehet enni". 

Ma 17 órától tánc-, fitnesz- és 
divatszínházi bemutató lesz, 20 
órakor Csala Zsuzsa és Albert 
Dezső főz, este 10-től a Zsom-
boy's zenekar játszik. Az első 
szegedi grillfesztivál részletes 
programjáról tájékozódni lehet a 
ww.szeged.hu/grillfesztival hon-
lapon is. 

F. K. 

Fotó: Schmidt Andrea 

a műfaj legnemesebb tradícióit 
követve színpadra állítani. A kö-
zönség pompát szeretne látni, a 
világnak azt az irigyelt részét, 
amellyel többnyire nem találko-
zik. A panellakásokban télen 
megfagynak, nyáron megsülnek 
az emberek, miközben állandó 
harcot folytatnak a csótányha-
dakkal - tudom, mert sokáig lak-
tam a Székely soron -, ezért vala-
mi derűset, vigasztalót szeretné-
nek látni, hogy legalább addig jól 
érezzék magukat, amíg az elő-
adást nézik. Az operettet nem fi-
lozofikus elgondolkodtatásra ta-
lálták ki, hanem az emberek szó-
rakoztatására, a lelkük meg-
könnyítésére, felvidámítására. A 
sztori általában egy kaptafára ké-
szült, ezért nem is a cselekmény 
a fontos, hanem a fülbemászó 
muzsika. 

H. ZS. 

Folytatás az 1. oldalról 

Ám éjszaka úgy vélték, minden 
bizonnyal maradt ott még ellop-
ni való, s visszatértek a tett hely-
színére. A tolvajok nem csupán 
az értékeket keresték, hanem 
törtek, zúztak, pusztítottak is. 

A nagy zajra felébredt a ház tu-
lajdonosa. Az elkövetők ekkor 
már az udvaron cigarettáztak. Az 
idős asszonyt látva, az egyik fia-
talkorú elbújt a pincében, míg 
Magyar Tamás baltát kapott elő a 
konyha előtt álló asztal fiókjából, 
s legalább hatszor az asszonyra 
sújtott. Amikor a ház gazdája 
összeesett, bevonszolták az elő-
szobába, egy kispárnát tettek a 
fejére, s Magyar Tamás két lábbal 
taposta áldozat arcát. Egyben ar-

A Tliray Ida Társulat ma és 
szombaton este fél 9-től Békeffi 
István vígjátékával, a Janikával 
vendégszerepel a szegedi Me-
diterrán Tteraszon. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Janika Békeffi István legnép-
szerűbb darabja, amelynek a fő-
szerepét Bajor Gizitől Udvaros 
Dorottyáig sok nagy színésznő 
örömmel játszotta. A sztori for-
dulatos: Gizit, a legismertebb 
pesti primadonnát 15 évvel ez-
előtt azzal hagyta faképnél a férje, 
hogy Amerikába megy egy dara-

Hasba lőtte 
magát egy 
biztonsági őr 
Hasba lőtte magát egy bizton-
sági őr Szegeden. A férfit súlyos, 
életveszélyes sérülésekkel szál-
lították a mentők az új kli-
nikára. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szerda este öngyilkosságot köve-
tett el egy biztonsági őr Szege-
den, a Tisza Lajos körúti, úgyne-
vezett Olajosházban. A 33 éves 
férfi szolgálati fegyverével hasba 
lőtte magát. A Sector Hungary 
Rt. alkalmazottját súlyos életve-
szélyes sérülésekkel szállították 
a szegedi új klinika intenzív osz-
tályára, lapzártánkkor még küz-
döttek az életéért az orvosok. 

A rendőrség szerint egyértel-
műen öngyilkossági kísérlet tör-
tént, az idegenkezűséget, azaz, 
hogy gyilkosság történt volna, a 
nyomozók kizárták. A körülmé-
nyek, a férfi és a fegyver helyze-
te szerint az őr öngyilkos akart 
lenni. 

M. Toronykőy Márta, a Csong-
rád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság sajtóreferense ennél többet 
nem mondott az esetről, így arra 
a kérdésre sem válaszolt, talál-
tak-e búcsúlevelet. A rendőrségi 
szóvivőhöz hasonlóan szűkszavú 
volt az öngyilkos férfi kollégája 
is, de azt ő megerősítette, a por-
tásfülkében történt az „eset". 
„Mi nem beszélünk ilyesmiről" -
jelentette ki, amikor arról kér-
deztük, szerinte miért akart 
meghalni kollégájuk. 

Szerettük volna megkérdezni a 
történtekről a Sector Hungary 
Rt. vezérigazgatóját, Fehér Ist-
vánt is, ám őt tegnap nem sike-
rült elérnünk. 

Az új klinika intenzív osztályá-
nak ügyeletes orvosa érdeklődé-
sünkre elmondta, a család kéré-
sére nem adhatnak felvilágosí-
tást a 33 éves férfi állapotáról. Az 
öngyilkossági kísérlet körülmé-
nyeit a Szegedi Rendőrkapitány-
ság államigazgatási eljárás kere-
tében vizsgálja. 

ra kérte társát, V. Lászlót, hogy ő 
a nő csuklójára taposson. Még 
élt az asszony, amikor a tettesek 
elmentek a helyszínről, ám az 
orvosi segítség későn érkezett, a 
79 éves nő belehalt sérüléseibe. 

Magyar Tamást a Hajdú-Bihar 
Megyei Bíróság társtettességben, 
nyereségvágyból elkövetett em-
berölés és lopás bűntettében ta-
lálta vétkesnek, ezért mérte ki a 
13 év fegyházat. A Szegedi ítélő-
tábla Maráz Vilmosné vezette 
ítélőtanácsa megállapította, 
hogy magánlaksértésben is vét-
kes Magyar, s a 13 éves büntetést 
15 évre súlyosbította. Az ügy II. 
rendű vádlottjának ítélete nem 
változott, 6 évig kell börtönben 
ülnie. Az ítélet jogerős. 

B. Z. 

bot megrendezni. Azóta sem tért 
vissza. A színidirektor rá akarja 
venni Gizit, hogy játssza el a Ja-
nika című darabban a 14 éves fő-
szereplő kisfiút. A primadonna 
otthon próbaképpen fiúruhába 
bújik, amikor váratlanul betop-
pan rég nem látott, hűtlen férje. 
Az asszony meghagyja őt abban a 
hitben, hogy nem más, mint sa-
ját kisfia. Közben elhatározza, 
hogy visszaszerzi a férfit. A ka-
cagtató vígjáték főszerepét ezút-
tal Pápai Erika alakítja, a további 
szerepekben Szacsvay László, 
Cseke Péter, Nemcsák Károly és 
Hűvösvölgyi Ildikó lép fel. 

„Malacznak az bűrében csinált étek" a Széchenyi téri grillfesztiválon 

Jön egy királyi főszakács 

Tbgnap már a finisbe fordult a grillfesztivál előkészülete: sorakoz-
nak a sörcsapok. Fotó: Gyenes Kálmán 

Kirabolták, majd megtaposták áldozatukat 

Tizenöt évre ítélték 
a baltás gyilkost 

A Turay Ida Társulat a Mediterrán Teraszon 

Janika, a feleség 


