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A Korzóban próbálják az évaá első operabemutatóját, a Don Carlost 

Gregor először rendez 

Gregor József vezetésével családias hangulatúak a próbák. 

3 117 000 000 forint 
az öt nyerő számért 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Képviselő-testületi ülést 
tartanak ma délelőtt 9 órától a 
községben. Ezen többek között 
szó lesz az önkormányzat idei 
első félcvi gazdálkodásáról, a 
támogatási és lakásfelújítási 
kérelmek elbírálásáról, valamint 
az egészségügyi alapellátásban 
felmerült cszközigényeloől. A 
képviselők megtárgyalják a 
Tüskevár utcai 
gázvezeték-építéshez való 
hozzájárulást, az Állami 
Számvevőszék vizsgálati 
jelentését, a távhő-szolgáltatási 
szerződés módosítását. Emellett 
napirenden szerepel még a 
vízgazdálkodási társulatok és a 
sportegyesületek tájékoztatója, a 
településfejlesztési koncepció 
elkészítése, a Dél-alföldi 
Regionális Környezetvédelmi 
Társulás létrehozása, illetve a 
háziorvosi praxis megvételéhez 
való hozzájárulás. Algyő jövőre 
csatlakozni kíván a Bursa 
Hungarica támogatási 
rendszeréhez. 

ÁSOTTHALOM. Negyedik 
alkalommal rendeznek a 
községben juhásznapi szüreti 
mulatságot. A művelődési ház 
udvarán holnap délután 2 órától 
várják a vendégeket. A csapatok 
birkavágásban, -feldolgozásban 
és pörköltfőzésben versengenek. 
Amíg készül az ebéd, a felnőttek 
helyi gazdák által készített 
pálinkákat kóstolhatnak meg, de 
különféle tréfás vetélkedőket is 
kipróbálhatnak. A vendégeket az 
ásotthalmi asszonykórus és a 
Csutri gycrmektánccsoport 
szórakoztatja. A szüreti 
mulatságot az este 8 órakor 
kezdődő vacsora, 
tombolasorsolás és a hajnalig 
tartó bál zárja. A tánchoz a 
talpalávalót Pipicz Dániel és 
Zolnai Sándor húzza. 

SZABADKA. A Szegcdi Fiatal 
Építeszek Városházi Klubja 
tavaly tavasszal alakult. Azóta az 
ötven év alatti helyi építészek 
munkáit már többször 
kiállították mind a városban, 
mind szerte az országban. A 
számítógéppel szerkesztett 
tablókon az épületfotók és a 
rajzok mellett a tervező rövid 
szakmai önéletrajza, illetve 
arcképe is helyt kapott. A szegcdi 
fiatal építészek munkáit most a 
szabadkaiak nézhetik meg. A 
kiállítást Kucscra Céza 
szabadkai polgármester és Nagy 
Sándor szegedi alpolgármester 
nyitotta meg tegnap. A 35 alkotó 
tablója október 9-ig látható a 
vajdasági település 
városházában. 

SZEGED. Nyílt polgárőr nyílt 
napot tartanak ma délelőtt 10 
órától a szegedi Tápai utcai füves 
területen. Egész nap számos 
programmal várják az 
érdeklődőket. Felnőtteknek 
kispályás labdarúgótornát 
szerveznek, miközben a 
legkisebbek aszfaltrajz-, illetve 
KRESZ-versenyben mérhetik 
össze tudásukat. Dél körül bárki 
megkóstolhatja a főzőversenyrc 
készített ételeket. 

ZÁKÁNYSZÉK. Falunapot 
rendeznek holnap délelőtt 9 
órától a településen. Az ünnepi 
istentisztelet után, 10 órakor a 
művelődési házban Pokorni 
Zoltán, a Fidesz-MPSZ alelnöke 
mond köszöntöt, majd ünnepi 
képviselő-testületi ülést 
tartanak. Az általános iskolában 
különféle 
kézműves-foglalkozásokon 
vehetnek részt 11 órától a 
gyerekek. Balogh László 
országgyűlési képviselő fotóiból 
és Szász Gyula helyi festő 
képiéiből kiállítás nyílik az 
iskolában. A spxirtcsarnok előtt 
13 órától borkóstolót, a Petőfi 
utcánál picdig 14 órától 
fogathajtóversenyt szerveznek. 
A Gyermekszínház műsorát 17 
órától láthatja, hallhatja a 
nagyközönség. Az este 6 órakor 
kezdődő bálon fellép MC Haver 
és a Teknő, valamint a Dupla 
Kávé együttes. 

Folytatás az 1. oldalról 

- Fülöpiöt kifejezetten Gábor 
Gézára találtam ki, ezért én 
nem is énekelem a szerepret -
folytatta Gregor fózsef. - Az ő 
hangja sokkal sprődebb, kemé-
nyebb, azt szeretném, ha ez a 
spanyol király figurájában is 
megjelenne. Tőlem ez idegen 
lenne, Géza viszont nagyszerű-
en meg tudja csinálni, öröm 
dolgozni vele - vallja az új sze-
repkörében, a színpad másik ol-
dalán egyforintos jelképres gázsi-
ért ezzel a Don Carlossal debü-
táló népszerű basszista. - Rájöt-
tem, hogy a jó rendezőnek bi-
zony pszichológusnak, sőt néha 
gyógypredagógusnak is kell len-
nie, mert az énekesek érzéke-
nyek, lelkük van. Akad olyan, 
aki igényli, hogy a rendező a 

Folytatás az 1. oldalról 

- Szombaton történt. Amikor 
magamhoz tértem, nagyon 
fájt a fejem - mesélte tegnap. 
Mindössze annyira emlékszik, 
hogy aznap kiment az algyői 
focicsapat meccsére, majd ha-
za indult. Onnantól kezdve 
filmszakadás. - Elmondanám 
szívesen, hogy mi történt, de 

TANÚKAT 
KERESNEK 
- A Csongrád Megyei Rcnd-
őr-főkapitányság vizsgálati 
osztályán életveszélyt okozó 
testi sértés miatt folyik eljárás 
az algyői férfit bántalmazó K. 
A. ellen. A gyanúsított szabad-
lábon védekezik. Az ügyben 
folyik a tanúk felkutatása, va-
lamint orvos szakértőt rendel-
tek ki - tájékoztatta lapunkat 
M. Toronykőy Márta rendőr 
hadnagy, sajtóreferense. 

szemébe mondja a hibákat, 
másnak viszont több réteg szta-
niolba kell csomagolni, és még 
akkor is megsértődik. Rögtön a 
próbák kezdetén elmondtam azt 
is, hogy a toroknak, a szívnek, a 
lábnak és a fejnek egyaránt meg 
kell tanulnia a darabot, azaz 
nem elég, ha valaki csak az elő-
adásokon szeretne teljes hang-
gal énekelni. 

A kívülállónak is rögtön feltű-
nik, milyen vidám, családias 
hangulatban folynak a próbák. 
Tegnap délelőtt, amikor egy rövid 
szünetet tartottak, az Eboli her-
cegnőt éneklő Szonda Éva kora 
reggel sütött friss, finom sajtos 
pxigácsájával kínálta körbe a bü-
fét kényszerűen nélkülöző csapa-
tot. - Először fordul elő a pályá-
mon, hogy maximálisan énekes-
centrikus rendezővel dolgozha-

semmire sem emlékszem -
mondta. 

A 42 éves férfi jókedvűen be-
szélgetett velünk. Már sokkal job-
ban érzi magát. A pihenés után 
hétfőtől ismét jár a helyi edzőte-
rembe, ahol általában másfél-két 
órát tölt. A gyors felépülést segí-
tette édesanyja, Matovics fánosné 
gondoskodása és főztje. 

Az események szemmel látha-
tóan jobban megviselték az édes-
anyát, aki elárulta, lelkileg még 
mindig nem tette túl magát a 
történteken. - Egyem meg a szí-
vedet, fiam - sóhajtozott Mato-
vicsné, majd amikor meg akarta 
simogatni fiát, ő arrébb rántotta 
a fejét. - Nem vagyok már kis-
gyerek - jelentette ki. 

A tervezett bosszúról már La-
jos is hallott, ám ő azt mondja, 
ez csak szóbeszéd. - Nincs sem-
mi értelme, nem is érdekel, ami 
történt. Egyébként sem a közép-
korban élünk. Lebeszéltem erről 
a barátaimat, fölösleges, nem ér 
annyit az egész - tette hozzá. 

ARANY T.JÁNOS 

Fotó: Schmidt Andrea 

tom. Megszoktuk, hogy a legext-
rémebb akrobatikus mutatvá-
nyoltat is végrehajtsuk, ha azt 
kérik tőlünk. Jóska viszont meg-
győzött bennünket arról, hogy a 
túl sok mozgás inkább gyengíti a 
figurát, mint erősítené, azaz a 
kevesebb, gyakran több. Stressz-
mentes, kellemes légkörben zaj-
lanak a próbák, ami szárnyakat 
ad a csapatnak. A fiatalokra kü-
lönösen jó hatással van, hogy 
Jóska meg is tudja mutatni, pon-
tosan mit vár tőlük. Szüksége 
volt már a társulatnak egy ilyen 
bemutatóra. Gyönyörűek a jel-
mezeink, szép a díszlet, minden 
adott egy jó produkcióhoz -
mondja a jeles mezzoszoprán, 
aki hazai pályán az október 17-i 
bemutatón énekh majd először 
Ebolit. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Folytatás az 1. oldalról 

A pénzből vidéki gyermekek te-
hetségkutatását, illetve -gondo-
zását segítő alapítványt hozna 
létre. 

Nógrádi Zoltán, a Fi-
desz-MPSZ megyei elnöke, Mó-
rahalom polgármestere se kísérti 
Fortunát. - Nincs bekódolva a 
sorsomba a szerencse. Nem ker-
getek hiú ábrándokat, hiszen ed-
dig minden összegért meg kellett 
küzdenem, ami a rendelkezé-

LOTTÓCSÚCS 
Szeptember 20-a, 19 óra 40 
prerc: lottótörténcti pillanat. 
A 38. játékhét nyerőszámai-
nak kihúzása, majd a kiérté-
kelés befejeztével a követke-
ző heti sorsolás telitalálato-
sának várható értéke átlépte 
a hárommilliárdot. Ekkora 
nyeremény hazánkban még 
soha, semmilyen szerencse-
játékon nem gyűlt össze. Eu-
rópában sem kell szégyen-
keznünk ezzel a hatalmas 
összeggel, hiszen jelenleg az 
olasz lottónyeremény után a 
második helyen állunk. Az 
ötöslottó jackpiotja már 29. 
hete, vagyis március elseje 
óta halmozódik. A Szeren-
csejáték Rt. azóta már kifize-
tett a nyerteseknek 6 milli-
árd 600 millió forintot né-
gyesekre, hármasokra és ket-
tesekre. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Várják a szegedi turisztikai vál-
lalkozásoktól a kitöltött kérdő-
íveket a Szeged város turisztikai 
fejlesztési koncepreióját készítő 
szakemberek. Pethöné Dedák 
Angéla, a Magyar Turizmus Rt. 
munkatársa egy tegnapi sajtóbe-
szélgetésen elmondta: ha sok vá-
lasz érkezik vissza a turizmus-
ban érdekelt vállalkozásoktól, 
abból látszik, hogy foglalkoznak 
ezekkel a stratégiai kérdésekkel. 
Szegeden azonban a kiküldött 
kérdőíveknek csak egyharmada 
érkezett vissza. A tapasztalatok 
szerint azok reagálnak gyorsan, 
akik egyébként is aktívan van-

semre áll - mondta. Ha valami 
oknál fogva játékra adná a fejét 
és megnyerné a főnyereményt, 
természetesen lenne helye a 
prénznek. Az összeget harmadol-
ná. Az egyik részt városára, Mó-
rahalomra költené, a másikat is-
merősei között osztaná szét, a 
fennmaradó predig a családé len-
ne, illetve befektetné. 

Siska András, a Szerencsejáték 
Rt. Szegedi Területi Igazgatósá-
gának vezetője családjával együtt 
évtizedek óta fix számokkal ját-
szik. - Ráadásul, ahogy napköz-
ben járom a lottózókat, kíváncsi-
ságból mindenhol kipróbálom 
még a gépi játékokat is - mond-
ta. Ha nyerne, végiggondolná az 
egész életet. Az összeg jelentós 
részéből a gyermekek gyógyítá-
sát, oktatását, illetve kollégiu-
mok bővítését is támogatná. Fiá-
nak, lányának predig megalapoz-
ná a jövőjét. Persze ezen kívül 
bőven jutna még prénz a rokon-
ságnak is. 

Szélpál Gábor, a szegedi Város-
kép Kft. ügyvezető igazgatója 
amióta matematikából szigorla-
tozott, csak nagyon ritkán tölt ki 
lottószelvényt. - Ugyanis igen 
csekély annak az esélye, hogy 
nyerjek. Persze, aki meg se pró-
bálja, az ne is várja a szerencsét -
tette hozzá. Ha mégis játszana és 
nyerne, akkor elsősorban karita-
tív célokra költene, mert meg 
kell köszönni a szerencsét. Ma-
gának és a családjának predig egy 
nyugodt, biztonságos életet te-
remtene a hatalmas összegből. 

K.T. 

nak jelen a turisztikai piacon. 
Pethóné hozzátette: a városban 
egyelőre csak a csírái vannak 
meg annak, hogy utazási irodák 
beutaztató turizmussal foglal-
kozzanak. Szerinte Szegeden eh-
hez megfelelő programok, hely-
színek vannak, csak nem építe-
nék rájuk olyan ajánlatokat, 
amelyek segítségével vendégeket 
lehetnek a városba hozni. 

A városi turisztikai koncepreió-
ja még az ősz folyamán elkészül, 
jelenleg a helyzetelemzéshez 
szükséges kérdőíveket értékelik. 
A koncepreió sokat segíthet a tu-
risztikai vállalkozásokon, hiszen 
kész és megvalósítható projekt 
javaslatokat is tartalmaz. 

A brutális támaáás áldozata semmire nem emlékszik 

Matkovics Lajos lebeszéli barátait a bosszúról 

Az áldozat, Matovics Lajos és édesanyja. Úgy tűnik, az asszonyt jobban megviselték a történ-
t e k , m i n t f i á t . Fotó: Schmidt Andrea 

Beutaztató utazási irodákra lenne szükség Szegeden 

Passzív vállalkozók 
Nem elég erősek a szegcdi turisztikai vállalkozások, kevés az új 
kezdeményezés, sőt még a formálódó városi turisztikai koncepreió 
kimunkálását sem segítik soltan. 

Európa-napi program Szegeden 
közgyűléssel, koncertekkel 
Európia-napxit tartanak holnap Szegeden. Egész 
nap, több helyszínen különféle rendezvények 
várják az érdeklődőket. 

Széchenyi tér, illetve a városháza: 
8.30: Táncos-zenés bemutató az L & D Ma-

zsorcttcsopxirttal és Pávane Táncegyüttessel 
9.45: Országzászló ünneprélyes felvonása 
10.00: Ünnepi közgyűlés a díszteremben 
Dugonics téri sátorszínpad: 
10.30: Szeged Városi Fricsay Ferenc Fúvósze-

nekar térzenéje 

15.00: Európa-ház (művészeti csopxwtok be-
mutatkozása) 

17.30: Molnár Dixieland-, Gőzerő- és Ez-
Gáz-koncert 

20.30: T ű z i j á t é k 
Újszegedi Liget: 
9.00: Gézengúzok streetballverseny 
Derkovits fasori stadion: 
9.00: Kispályás labdarúgó-mérkőzések 
Sportuszoda: 
9.00: Úszóverseny 


