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Román Sándor társulnia, az ExperiDance újra Szegeden 

Muskétások, avagy 
kevés Dumas sok tánc 

Jelenet az ExperiDance előadásából. 

Román Sándor tánctársulata, az ExperiDance 
Szegeden is egyre népszerűbb. Ma 15 és 19 órától 
a Muskétások, avagy kevés Dumas sok tánc című 
show-műsorral vendégszerepelnek a Szegedi 
Nemzeti Színházban. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Dóm téren már nagy sikerrel játszott Ezeregyév 
és a Revans után most harmadik táncshow-ját is 
bemutatja Szegeden Román Sándor társulata, az 
ExperiDance. A produkció, amely időrendben az 
együttes második egész estés darabja volt, tulaj-
donképpen nem más, mint Dumas A három test-
őr című világhírű regényének feldolgozása. Két-
szer ötven percben fergeteges táncba szőve bepil-
lantást nyerhetünk egy monumentális kor kulisz-
szatitkaiba. 

A történet szereplői mai mesteremberek, pörög 
kezük alatt a munka. Amikor a nap nyugovóra tér, 
a munka is véget ér. Hol a jól megérdemelt bér? 
Üres zsebbel bandukol haza az erdőn át a vert se-
reg. Panaszos zsivajukkal megzavarják az erdőben 
ébredő varázslót és a tündért, akik ijedtükben az 
ösvényen felejtenek egy míves ládát. A becsületes 
megtalálók nem mernek üres kézzel zsémbes asz-
szonyaikhoz hazaállítani, ezért magukkal viszik a 

ládát. A varázsló az elhagyott ereklye visszaszerzé-
séért felveszi a falu bölcsének arcát. Felnyitja a ládi-
kát, amelyben egy míves nyakéket találnak. Hogy 
osszák szét? A varázsló dönt: időutazásra viszi a 
nyakéken marakodó falu népét, megismertetve ve-
lük és a nézőkkel a ládikó igaz történetét. A mágia 
XIII. Lajos francia udvarába repít, ahol a királyné 
épp egy édes szerelmi légyott emlékeként zálogba 
adja nyakékét Buckingham hercegének. Rochefort 
gárdistái rárontanak a párra. A királyné a túlerővel 
szemben segítségül hívja a négy testőrt, Athost, 
Porthost, Aramist és D'Artagnant, akik sokadjára 
ismét győznek a túlerővel szemben. A varázsló úgy 
dönt, ezúttal Lajos király alakját veszi fel. Roche-
fort megsúgja a királynak egy udvari ceremónia 
közben a királyné félrelépésének titkát. Lajos szá-
mon kéri a hallottakat, és ultimátumot intéz: a 
nyakék kerüljön vissza a királyné nyakára... így in-
dul a jól ismert sztori, amelynek végén a varázsló és 
a tündér az erdő mélyén ismét álomba szenderül-
nek, mintha az egész csak egy álom lett volna. 

A látványos táncshow rendező-koreográfusa: Ro-
mán Sándor. A jelmez Debreczeni Ildikó, a díszlet 
Balázs Antal tervei alapján készült. A főbb szerepe-
ket l'atonai Norbert, Bistei Judit, Zsombori Miklós, 
Sátori lúlia, Dénes Nándor, Iványi Tamás, Kovács 
Dénes, Takács Péter és Vári Bertalan táncolják. 

Segítség a kórháznak 
Együttműködési megállapodást 
írt alá karácsonykor a szegedi 
városi kórház és az ADRA Hun-
gary Alapítvány - Adventista 
Fejlesztési és Segélyalapítvány. 
Az együttműködés keretében a 
kórház pszichiátriai és addikto-
lógiai osztályának betegápolási 
és gyógyászati segédeszközöket, 

például ágyakat, ágyneműket, 
éjjeliszekrényeket biztosít az 
alapítvány. 

A megállapodást a kórház fő-
igazgatója, Nárai György és gaz-
dasági igazgatója Baráth Lajos, 
valamint az alapítvány igazgató-
ja, Kovács Ernő és régióvezetője, 
Murányi József írta alá. 

Fogad a rendőrfőkapitány 
Lakossági fogadóikat tart Lukács János rendőr dandártábornok, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője december 29-én 
délelőtt 9 és 11 óra között a főkapitányság Kossuth Lajos sugárút 
22-24. alatti épületében. 

Szegeden, Mórahalmon és Vásárhelyen is megrendezik az ünnepi koncertet 

Sorozat lesz a karácsonyi dixie-gála 

A gálaestek állandó szereplője: a Storywille Jazz Band. 

Vizsgák az ünnepek előtt és közben 

Hajrá az egyetemen 
KÖRKÉP 

ALGYÓ. lövőre ünnepli tízéves 
fennállását a faluház. Az 
algyőiek több millió forint 
felajánlásával járultak hozzá az 
épület létrehozásához. Az elmúlt 
években sikeres szilveszteri 
bálokat rendeztek a faluházban. 
Az idén megújult műsorral 
várják december 31 -én este 7 
órától a vendégeket, hogy az 
óévbúcsúztató mellett a faluház 
jubileumát is méltóan 
megünnepelhessék. 

Á S O T T H A L O M . Homok Kincse 
Ifjúsági és Szolgáltatóház néven 
többfunkciós létesítmény 
építését tervezik a közeljövőben 
a községben. A fiatalok életében 
is fontos szerepet fog betölteni a 
ház, mivel itt kap majd helyet a 
kistérségi ifjúsági központ és a 
diákönkormányzat is. Emellett 
ez lesz az új otthona több 
információs és tanácsadó 
szervezetnek. A helyi és 
térségbeli gazdák, szövetkezetek, 
kis- és középvállalatok 
képviselői kaphatnak majd itt 
felvilágosítást. Az érdeklődők 
helyben ismerhetik meg az 
Európai Unióval kapcsolatos 
legfrissebb információkat, 
pénzforrási lehetőségeket, illetve 
az őket érintő magyarországi és 
EU-s jogszabályokat, 
rendeleteket. Ásotthalom 
önkormányzatának a beruházás 
finanszírozására nincs elegendő 
pénze, ezért pályázatok útján 
kívánnak forrásokat 
előteremteni. 

BALÁSTYA. Az idősek klubjában 
kicsit korábban búcsúztatják az 
óévet. A nyugdíjasokat december 
30-án délután 5 órától várják a 
szilveszteri mulatság szervezői. 
A vacsora után közösen 
énekelnek, majd kártyapartival 
várják az új esztendőt. 

FORRÁSKÚT. Állófogadás 
keretében az idén is átadták a 
hűségjutalmakat. Azok vehették 
át ezt az elismerést, akik hosszú 
évek alatt sokat tettek 
Forráskútért. Harminc esztendei 
munka után hűségjutalmat 
kapott Lévai Sándorné. Tizenöt 
év után járót vehetett át Csúcs 
Miklósné, Pálnik Zoltánné, 
Simon Ilona. Ötéves 
hűségjutalommal tüntették ki 
Csóti Zoltánt, Fodorné Szántó 
Ágotát, Nagyné Rabi Mártát és 
Péter Szabó Istvánnét. 

M Ó R A H A L O M . Karácsonyi 
hangulatban telt ez a hét a 
városban is. Valamennyi 
intézményben, így az óvodában, 
az általános iskolában és a 
gondozási központban is 
megemlékeztek a szeretet 
ünnepéről. A városkarácsonyra 
pedig Mórahalom apraja-nagyját 
meghívták. A főtéren gyertyát 
gyújtottak, majd az óriási 
fenyőfánál műsorral 
köszöntötték a mórahalmiakat. 
Többek között felléptek az 
óvodások, az iskola hetedikesei, 
a zeneiskola növendékei, tanárai 
és Csicseri néptánccsoportja, 
valamint a Gyöngyszem 
Nagycsaládosok Egyesületének 
táncosai, a mórahalmi 
parasztkórus, a Szó-Mi-Szó 
Énekegyüttes, illetve Pavlovszky 
Róbert. 

R Ö S Z K E . Egy körözött román 
állampolgárt tartóztattak fel a 
közúti határátkelőhelyen. A 
férfit állítólag a Kisteleki 
Rendőrkapitányság kereste 
eltűnés miatt. A román 
állampolgárral a határörök 
tisztázták a félreértését. A férfit 
törölték a körözöttek listájából 
és továbbutazhatott 
Szerbia-Montenegróba. 

Z S O M R Ó . Folytatódik a 
Wesselényi Népfőiskola 
előadássorozata. Hétfő este 6 
órától két témával is várják az 
érdeklődőket. Elsőként Takács 
lános beszél a különféle 
építészeti stílusokról, majd Tóth 
Sándor ismerteti meg a 
hallgatósággal az 
éremművészetet. 

A Szegedi Nemzeti Színházon 
kívül idén már Mórahalmon és 
Vásárhelyen is megrendezik a 
hagyományos karácsonyi dixie-
land gálaestet, amelyen a két há-
zigazda zenekar, a Molnár Di-
xieland Band és a Storywillc Jazz 
Band mellett vendégek is fellép-
nek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Molnár Dixieland Band szüle-
tésnapi koncertjéből nőtt ki és 
vált hagyománnyá a Szegedi 
Nemzeti Színházban évről évre 
megszervezett karácsonyi dixie-
gála. Molnár Gyuláék mellett a 
Háló Pál vezetésével működő 
másik szegedi csapat, a Frankié 
Látóval kiálló Storywillc Jazz 
Band az állandó szereplője az ün-
nepi koncertnek, amit vasárnap 
19 órától rendeznek meg a teát-
rumban. 

A fellépő vendégzenekarok 
listáján szerepel a Hatvani fenő 
vezetésével két éve alakult, ha-
gyományos New Orleans-i di-
xiemuzsikát játszó Dixie Jam 
Session és az öt fiatal szegedi 
srácból - köztük van Molnár 
Gyula fia is - létrejött Fool 
Moon Énekegyüttes. Vendég-
szólisták is színesítik a műsort: 
fellép a malmöi zenekonzerva-
tóriumban végzett és négy év-
vel ezelőtt Magyarországra férj-
hez jött svéd énekesnő, Sophia 
Rosén. aki a poptól a musicalen 
át a dzsesszig minden műfaj-
ban otthonon van. A Hot Jazz 
Band tagjaként feltűnt, majd 

saját zenekart is alapító harso-
nást és trombitást, Szalóki Bé-
lát is jól ismerik már a műfaj 
szerelmesei, az ütős hangszere-
ken játszó Mr. Bongót pedig 
közkívánatra hívták vissza. 
Olyan nagy sikert aratott a ta-
valyi gálán, hogy sokan szeret-
ték volna újra látni-hallani. 

A vasárnapi szegedi gálát ki-
sebb változtatásokkal hétfőn 18 

órától Mórahalmon is megis-
métlik, így akinek nem jutott 
már jegy a Szegedi Nemzeti Szín-
házba, az a nemrégiben átadott 
Aranyszöm rendezvényközpont-
ban meghallgathatja a vendég-
szólistákkal fellépő Storywille-t. 

Kedden 19 órától a hódmező-
vásárhelyi Petőfi Sándor Műve-
lődési Központban a helybeli 
csapat, a Dixie Jam Session lesz 

Egyáltalán nem érződik az ün-
nepi hangulat a szegedi egye-
temen. A diákok többsége 
ugyanis szeretne legalább egy, 
szerencsés esetben két vizsgát is 
letenni karácsony előtt vagy a 
két ünnep között. 

- El kellett volna halasztanom. 
Tudtam, hogy nem lesz időm 
megtanulni, mégis jelentkez-
tem - átkozta hangosan saját 
magát egy öltönyös srác a jogi 
kar Rákóczi téri épületében. Pé-
ter nyolcra jött, de még tizen-
egykor sem mert bemenni. Tár-
sasági jogból szeretne sikeres 
vizsgát tenni. - Azért jöttem ko-
rán, mert bíztam abban, hogy itt 
esetleg jobban tudok tanulni, 
ragad rám valami a többiek tu-
dásából. Rettenetesen izgulok. 
Nyolc vizsgám van még, nem 
szeretnék újrázni, de nagyon 
úgy néz ki, hogy fogok. Lassan 
be kellene mennem. 

Pár perc múlva nyílik az ajtó, 
egy csoporttársa jön ki. Péter 
még begyűjti a szükséges infor-
mációkat, s zakója ujját szo-
rongatva belép a tanári szobá-
ba. Lassan telik az idő, de tíz 
perc múlva repülve jön ki. -
Ezt megúsztam! A társasági jo-
gi alapelveket húztam, s vala-
hogy sikerült annyit kinyög-
nöm, hogy kapjak egy kettest. 
Bocs, de fel kell hívnom Nórit, 

a harmadik dixie gálaest házi-
gazdája. A koncerten fellép a 
Budapest Ragtime Band tagja, a 
népszerű Papa Flight, szólista-
ként Molnár Gyula, a Benkó 
Dixieland Bandből Nagy Iván, 
valamint a szegedi koncert há-
rom vendégszólistájával a 
Storywille (azz Band. Az utóbbi 
két koncertre még kaphatók je-
gyek. 

a barátnőmet - felelte vigyo-
rogva. 

A fenti szituáció a szegedi 
egyetem bármelyik karán történ-
hetett volna. A hallgatók többsé-
ge ugyanis igyekszik minél több 
vizsgát letudni karácsony előtt. 
Nem egy oktató már az utolsó ta-
nítási hétre is meghirdet vizsga-
időpontokat, s a diákok többsége 
él is a decemberi vizsgalehetősé-
gekkel. 

- Sokan szeretnének minél ha-
marabb túlesni a vizsgákon. Én 
decemberre általában a könnyeb-
beket rakom, amikre nem kell 
sokat készülni. Ezekből félévente 
van kettő-három. A két ünnep 
között a január eleji nehéz vizs-
gákra készülök - árulta el a takti-
káját Molnár Judit, negyedéves 
bölcsészhallgató. 

Barkócz Róbert másodéves 
közgazdász karácsony előtt 
már két tárgyon is sikeresen 
túljutott, de ő egészen másért 
sietett. - Január 15-én indulok 
Svájcba síelni. Addig minden 
vizsgát le kell tennem, ezért a 
két ünnep között is kollokvá-
lok, és még így is marad hat 
megmérettetés január első két 
hetére. Bízom benne, hogy 
mindenből átmegyek, és akkor 
nem kell aggódnom az utóvizs-
gák miatt - reménykedett az 
egyetemista. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

LEMEZ-
BEMUTATÓ, 
VENDÉGEKKEL 
Hódmezővásárhelyi cégek 
segítettek a Dixie Jam Sessi-
on együttesnek a második 
CD megjelentetésében. A le-
mez bemutatóját december 
30-án délután 5 órától rende-
zik meg a vásárhelyi Petőfi 
Művelődési Központ szín-
háztermében. A kétrészes es-
ten számos vendégmuzsikus 
is fellép. 

- Azon kevés dixie-zeneka-
rok egyike vagyunk, ame-
lyeknek ebben az évben is le-
meze jelent meg - árulta el 
Hatvani fenő, a Dixie Jam 
Session vezetője. Hozzátette: 
a most kiadott második CD 
is csak úgy jelenhetett meg, 
hogy vásárhelyi cégek rendel-
ték meg ajándékként, né-
hány száz példányban, a ta-
valyi lemez, s koncert alap-
ján. 

- Nagy dolog ez, hiszen ha 
valaki nem talál magának 
szponzorként egy multinacio-
nális céget, akkor nehezen je-
lenik meg igényes minőségű 
CD-je. 

A Dixie Jam Session máso-
dik albumáról a tradicionális 
és hagyományos dixie-felvéte-
lek mellett különlegességek is 
megszólalnak. 


