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KÖRKÉP 

ALGYÓ. Ma és holnap rendezik 
meg a Nagy Könyv-napokat az 
algyői könyvtárban. Ma 9 és 12 
óra között lehet szavazni a Nagy 
Könyvre, a szavazók maximum 
1 órán át ingyenesen 
használhatják az internetet a 
könyvtárban. Vasárnap fél 10 és 
2 óra között a szabadidőparkban 
nagy könyves gyermeknapot 
rendeznek. Programok: keresd a 
top 100-at, könyv puzzle, ki mit 
tud a könyvekről?, kedvenc 
könyvem rajzban az aszfalton, 
pólófestés. A gyermeknap 
résztvevői egész nap 
szavazhatnak a Nagy Könyvre. A 
rendezvény támogatói: Nemzeti 
kulturális alapprogram, Nemzeti 
Kulturális Örökség 
Minisztériuma. 
- Vasárnap 9 órától rendezik meg 
a II. algyői repülős emléknapot. 
Program: c'SSládi gyermeknap, 
pálinkafőző verseny, megyei 
kirakodóvásár és népi játszóház, 
valamint sok-sok meglepetés. 
Délután 4 órakor a Bojtorján 
együttes ad koncertet. 

ÁSOTTHALOM. Ma este 6 órától 
a „Puszi" Ásotthalmi 
Nagycsaládosok Egyesülete és az 
Ifjúsági Önkormányzat közös 
szervezésében a felnőttképzést 
elősegítő program második 
előadására kerül sor az ifjúsági 
házban, ahova a helyi 15-25 év 
közötti fiatalokat várják. Előadó 
Limpek Ágnes pszichológus. 
- Holnap a gyermeknap 
alkalmából 9-től 12 óráig a 
művelődési házba várják a 
fiatalokat. Lesz arcfestés, játékos 
totó kitöltése és 
aszfaltrajz-verseny, „Mitől 
leszek egészséges?" vetélkedő, 
kézműves-foglalkozás, 
gyümölcssaláta készítése, majd 
elfogyasztása, harapnivaló, 
üdítő. A színpadon fellépnek: a 
szegedi Talent Énekstúdió 
növendékei slágerekkel, 
gyerekdalokkal. 

DESZK. Tegnap rendezték 
Deszken a hagyományos utcai 
futóversenyt és utcabált a 
Jóbarát csárda előtt. A 
korcsoportonkénti futóverseny 
az önkormányzat és a helyi 
vállalkozók által alapított 
vándorserleg elnyeréséért folyt. 

MÓRAHALOM. A Club Karaván 
International telepített 
lakókocsi ma és holnap várja 
üdülési ajánlatokkal, és 
lakókocsi bemutatóval az 
érdeklődőket az Aranyszöm 
Rendezvényházban. 
- Vasárnap rendezik meg 
Mórahalmon az úrnapi búcsút. 
Az istentisztelet 10 órakor 
kezdődik a Szent László-
templomban. Az új vásártéren 
hagyomány szerint 
kirakodóvásárosok és búcsúsok 
várják az érdeklődőket. A búcsút 
követű héten mintegy 1200 
négyzetméter aszfaltút építését 
kezdi meg a Hódút Kft. a Vásár 
téren. A beruházás a területi 
kiegyenlítést szolgáló fejlesztési 
célú támogatásból valósul meg. 

PUSZTAMÉRGES. Ma 
ballagnak el az iskolába készülő 
nagycsoportosok az óvodából. 
- Holnap házi horgászversenyt 
rendez a községi Horgász 
Egyesület a horgásztónál. 

SZATYMAZ. Az önkormányzat 
tájékoztatja a lakosságot, hogy 
május 2-ától a sándorfalvi 
okmányiroda az alábbi rendben 
fogadja az ügyfeleket: hétfőn, 
kedden és pénteken 8 és 12 óra 
között, szerdán délután 1 és 5 
óra között, csütörtökön reggel 8 
és délután fél 4 között. Az 
Okmányiroda címe: 6762 
Sándorfalva, Ady Endre utca u. 
1. Tfelefon: 62/572-046, 
62/572-961, fax: 62/572-047, 
e-mail: polghiv@sandorfalva.hu. 

SZEGED. Gh. Anon, a Lelki 
evolúció című könyvsorozat 
szerzője tart ezoterikus előadást 
az Eszperantó utca 1. szám alatt 
délután 2 órától. A belépés 
díjtalan. 

GYERMEKNAP 
Ingyenes gyermeknapi 
játszótérre várják vasárnap 10 és 
18 óra között a gyerekeket Pászti 
Ágnes és Pintér Ferenc, a 
Centrum Párt önkormányzati 
képviselői a Felső Tisza-parti 
Sellő étterem elé. A gyermeknapi 
rendezvényen óriáscsúszda és 
ugrálóvár, arcfestés, rodeóbika 
szórakoztatja majd a kicsiket. 
- Az idei gyermeknapon a 
szegedi Dugonics András 
Piarista Gimnáziumban is 
várják a játszani vágyó 
apróságokat. Május 28-án, 
szombaton délután 3 órától 
labdajátékok és sorversenyek, 
papírsárkány-készítés, 
agyagozás, virágszövés és 
aszfaltrajzverseny várja a 
gyerekeket. A bábszínház 
kedvelőinek 5 órától a Cuhárés 
Bábműhely adja elő a Varionett 
című darabot. 

TÁRLATTÁPÉN 
A Pataki Ferenc festőművész 
vezetésével Szegeden működő 
Belvárosi Rajzkör Nyugalom és 
mozdulat című képzőművészeti 
kiállítását Tóth Károly 
önkormányzati képviselő, a 
kulturális bizottság alelnöke 
nyitja meg szombaton délután 5 
órakor Tápén, a Heller Ödön 
Művelődési Házban (Budai Nagy 
Antal utca 20-22. | A kiállítás 
június 17-éig naponta 10-től 18 
óráig látható. 

Hatalmas sikert aratott a Hegedűs a háztetőn premierje a nagyszínházban 

Bravóztak Gregoréknak 
Óriási sikerrel muta t ták be teg-
nap este Gregor József fősze-
replésével a Hegedűs a háztetőn 
című musicalt a nagyszínház-
ban. A közönség bravózva ün-
nepelte a közreműködőket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hatalmas érdeklődés előzte meg 
a Szegedi Nemzeti Színházban a 
Hegedűs a háztetőn tegnapi pre-
mierjét, amelyre már hetekkel 
korábban elfogyott minden jegy. 
Az előadás valójában előbemuta-
tónak tekinthető, hiszen a világ-
sikerű musicalt a Vaszy-bérlet-
ben játszották, és csak ősszel ad-
ják majd a Nemzeti premier-bér-
letben, utána pedig har-
minc-negyven előadásból álló so-
rozatot terveznek. A Tevjét alakí-
tó Gregor Józsefet és szereplőtár-
sait tegnap este már az első felvo-
nás elején vastaps fogadta. Ami-
kor pedig Kossuth-díjas basszis-
tánk elénekelte a „Ha én gazdag 
lennék..." kezdetű slágert, han-
gos bravózás és tapsorkán kö-
szöntötte. Érezhető volt, hogy 
nem a hűvösebb premierközön-
ség ült a nézőtéren, hanem több-
ségben voltak a lelkes operabér-
letesek. A publikum a végén újra 
bravózott, és hatszor hívta vissza 

A közönség vastapssal és bravózással ünnepel te a szereplőket Fotó: Miskolczi Róbert 

a közreműködőket, akiket hatal- göny, a színpadon a város vezeté- gővel köszöntötte Gregort és a 
mas virágkosárral is köszöntöt- se, Botka László polgármester, teljes szereplőgárdát, majd éjsza-
tek. Többen is felállva tapsoltak. Szentgyörgyi Pál alpolgármester kába nyúló premierbuli követke-
Miután végleg összement a füg- és Pászti Ágnes tanácsnok pezs- zett a színházi büfében. 

Petíció a biotermékekért 
A biotermékeket népszerűsítette tegnap utcai árubemutatóval, 
előadásokkal a Csemete Egyesület és a Magyar Természetvédők 
Szövetsége. Szegeden sokan ismerik a vegyszermentes termékeket. 

Hatalmas, gumiból készült szür-
kemarha - a tavaly is nagy sikert 
aratott embléma - hirdette az 
Anna fürdő előtt tegnap messzi-
ről: biovásárt és termékbemuta-
tót rendezett a Magyar Termé-
szetvédők Szövetsége és a Cse-
mete Egyesület Szegeden. Az ut-
cai akció során a termelők kóstol-
tatták és árulták vegyszermentes 
termékeiket, a természetvédő ak-
tivisták pedig szórólapot oszto-
gattak és petíciót írattak alá, 
melyben az ökotermékek támo-
gatását kérik a parlamenttől. 

- El szeretnénk érni, hogy a vi-
déken megtermelt élelmiszerek 
szinte automatikusan biotermé-
kek legyenek. Most a vegyszeres 
termelésben még csupán szigetek 
a biogazdálkodások - mondta Pa-
ulovics Péter programfelelős. 

Gál Georgina, a Magyar Termé-
szetvédők Szövetségének projekt-
vezetője közölte, a kampánysoro-
zat a fenntartható élelmiszerfaj-
ták népszerűsítéséért tavaly in-
dult, a kéthetes akció idén Buda-
pestet és tíz vidéki nagyvárost 
érint. A szegedi lakosok körében 

ismertek és kedveltek a bioter-
mékek, de országszerte egyre 
több az érdeklődő, leginkább a 
kismamák és a fiatalok körében. 

Héjjá Kálmán biogazda a tavalyi 
rendezvényen is ott volt, most pe-
dig újdonságokat is hozott: retket 
és propolisz tinktúrát. A termelő 
elmondta, idén a saláta az időjárás 
miatt kis fejű, de a vásárlók sze-
rint az sem baj, a lényeg, hogy 
vegyszermentes legyen. Vastagh 
József biopaprikájának illatát már 
messziről dicsérték a járókelők. A 
röszkei paprikatermesztő szerint 
a csak Kalocsán és Szegeden meg-
lévő klíma, a napfény és a hatal-
mas tapasztalat a termék titka. 

G. ZS. 

Szegedre érkeztek a harmadik Mercedes-Benz 
Classic Csillagtúra résztvevői tegnap délután. A 
Széchenyi téren ügyességi feladatot teljesítettek. 

Több mint 80 autó vett részt a harmadik Merce-
des-Benz Classic Csillagtúrán. Nagy többségük 30 
évnél idősebb, tehát veterán autócsoda. A verseny 
résztvevői tegnap délután érkeztek meg a szegedi 
Széchenyi térre. A verseny szót nem szokványos 
gyorsasági értelemben kell ezúttal használni. A fel-
adat inkább lassúsági: adott idő alatt meghatáro-
zott távolságot kellett a résztvevőknek teljesíteni 
századmásodperc pontossággal. Az „átlagtartó" 
verseny azért kedvez a korosabb autóknak, mert a 
veteránok nem tudnak igazán száguldozni, de ala-
csony átlagsebességgel kényelmesen haladnak. A 

szervezők a versenyzőket egyméteres pontosságú 
rendkívül részletes itinerrel segítették a tájékozó-
dásban. Aki egy századmásodperccel is túllépte a 
megadott időt, pontlevonással büntették. A verse-
nyen több közéleti személyiség, művész és média-
személyiség vett részt. 

Most először Szegeden, a város szívében, a Szé-
chenyi téren is ügyességi feladatot teljesítettek a 
résztvevők. A megbízhatóságáról ismert márka 
harminc év fölötti egyedei közül csak kettőnek 
akadt műszaki problémája. A jó szervezésnek kö-
szönhetően ezeket a hibákat is elhárították rögtön 
az úton. A túra félidejében Lajosmizsén, a Gerébi 
kúriában a szervezők ebéddel várták a résztvevő-
ket. Ezt az itinerben úgy tüntettek fel, hogy egy óra 
alatt nulla kilométert kellett megtenni. 

Tybalt címmel koreografált új táncművet Juronics Tamás, a Szegedi 
Kortárs Balett művészeti vezetője, amelyet az ő rendezésében tegnap 
este mutatott be az együttes a Művészetek Palotája Fesztivál Színhá-
zában. A budapesti nagysikerű premieren a címszerepet is a koreográ-
fus-rendező táncolta. A darab Shakespeare Rómeó és fóliájának 
ízig-vérig mai, táncszínházi változata: nagyszabású neopunk vadság. 
Szegeden várhatóan a jövő szezonban mutat ják be, Pesten vasárnap 
lesz a következő előadás, majd június 9-én ismét adják. 

Sebestyén Márta 
a zsinagógában 
A Szent-Györgyi Albert Rotary 
Club Szeged szervezésében va-
sárnap este 7 órától Sebestyén 
Márta és a Muzsikás együttes ad 
jótékonysági koncertet a zsina-
gógában. A Rotary-mozgalom 
megalakulásának 100. évfordu-
lója tiszteletére rendezett hang-
verseny bevételét a Jósika utcai 
szociális otthon orvosi rendelőjé-

nek kialakítására fordítják. A 
műsor nagyobbik részében elfe-
ledettnek hitt máramarosi, erdé-
lyi magyar zsidó népzenét hall-
hat a közönség a makói szárma-
zású Simon Zoltán gyűjtéséből. 
A koncert másik részét a Kos-
suth-díjas Muzsikás együttes 
változatos repertoárjából állítot-
ták össze. 

Német rekviem 
Sümegivel és Busával 
A szegedi egyházzenei hónap zá-
róhangversenyét ma este fél 8-tól 
rendezik meg a dómban. Brahms 
Német rekviemjét a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar és a Vaszy 
Viktor Kórus adja elő Gyüdi Sán-
dor igazgató-karnagy vezényleté-
vel. A szoprán szólót a Magyar 
Állami Operaház magánéneke-
se, Sümegi Eszter énekli, aki két 

évvel ezelőtt óriási sikert aratott 
Aida szerepében a Szegedi Sza-
badtéri Játékok színpadán. A ba-
riton szólista a szintén operaházi 
tag Busa Tamás lesz, akit ugyan-
csak nem kell bemutatni a szege-
di közönségnek, hiszen pályafu-
tása az itteni operatársulatban 
indult. A hangversenyre a belé-
pés díjtalan. 

Veterán Mercedesszel járták be az Alföldet 

Szegeden a csillagtúra 

Kockás zászló, piros kabrió. Begördül a mezőny Szeged főterére Fotó: Miskolczi Róbert 

Tybalt a Művészetek 
Palotájában 

Juronics Tamás Tybalt szerepében Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt 
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