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KORKÉP 

ALGYO. Szépségnapot és 
areszépségversenyt rendeznek 
ma délelőtt 10 órától a 
faluházban. Gyermekeket két 
korosztályban (2-6 év, illetve 
7-11 év| nevezhetnek az 
arcszépségversenyre. Minden 
szépülni vágyót szeretettel 
várnak. 
- A Fiesta Tánc Kht. holnap 11 
órától tartja évadzáró 
táncversenyét és 
táncbemutatóját a faluház 
színháztermében. 

ÁSOTTHALOM. Ma 9 órától 
rendezik meg a gondozási 
központ parkjában a 
mozgáskorlátozottak családi 
napját. A rendezvényen 
bemutatkozik Ecseki Ferenc, 
Réder Ágnes 
természetgyógyász, Tóthné 
Kránicz Zsuzsanna 
(hallásszúrés és tanácsadás), 
valamint Kakulyáné Schöszler 
Gertrúd, a Támasz Egyesület 
elnöke. A résztvevők 
ellátogathatnak a mórahalmi 
Erzsébet gyógyfürdőbe és 
kipróbálhatják a frissítő 
gyógymasszázst. Fellépnek a 
Desperado Alapítvány Alapfokú 
Művészeti Intézmény színjátszó 
csoportjai, a társastánc-, 
valamint mazsorettcsoportjai. 
Megtekinthető az ásotthalmi 
képzőművészek és kézművesek 
termékeinek kiállítása. A 
rendezvény fő támogatója az 
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Minisztérium 
Település Egészségterv 
programja. 

RORDÁNY. Ma ballagnak el az 
általános iskola végzős diákjai. A 
tanévzáró ünnepséget június 
15-én tartják. 

SÁNDORFALVA. A falunapok 
mai programja: fél 9-től a 
sportpályán Falunap-kupa 
kispályás labdarúgó torna. 
Délután 3 órától 
műrepülő-bemutató, az Ady 
Endre utcán kirakodóvásár. 
Délután 4-től modellautók 
bemutatója. A Piactéren 3 
órától mutatványosok 
forgataga. A Kastély-kertben 
este 8-tól Hamza Gianni élő 
koncertje, 9 órától ballagók 
bálja. Játszik Geri-Betli Gábor. 
Holnapi program: 6 órakor 
zenés reggeli ébresztő. Reggel 8 
órától a katolikus templomban 
ökomenikus istentisztelet, 9 
órától az Ady Endre utcán és a 
sétáló utcán kirakodóvásár. A 
Szegfű utcán, a falu szélén 
délelőtt 9 órától 
sárkányrepülő-bemutató, és 
sárkány-sétarepülés várja az 
érdeklődőket. 10 órától a 
Piactéren mutatványosok 
forgataga, a Budai Sándor 
Művelődési Házban 10 órától 
ünnepi testületi ülés, 
kitüntetések átadása, 
népművészeti kiállítás 
megnyitása. 11 órától falunapi 
táncos felvonulás, majd 
koszorúzás a polgármesteri 
hivatalnál. A Kastély-kertben 9 
órától A szabadban - szabadon 
program. Délután 3 órakor a 
szerbia-montenegrói Petőfi 
Sándor Magyar Művelődési 
Egyesület adja eló Jean De 
Letraz: Mackó című bohózatát. 
5 órától a sándorfalvi művészeti 
iskola növendékei lépnek fel, 
ekkor kezdődik a játszóház is 
arcfestéssel, csuhébaba 
készítéssel, szalmafonással -
nem csupán gyermekeknek. 
Este 6 órakor az Indigó ad 
koncertet, este 8-kor fellép L. L. 
Junior. 9 órakor kezdődik az 
utcabál a Minor együttessel. 
Este 10 órakor tűzijáték zárja a 
napot. 

SZOREG. Ma rendezik meg a 
Fogadó a Vaklóhoz étteremben 
az országos ufó vitafórumot. Az 
egész napos rendezvényen 
délután 3 órakor a Talcnt ad 
élőkoncertet. 

ZÁKÁNYSZÉK. A 8. osztályosok 
ma délelőtt 10 órakor ballagnak 
el az iskolából. 

Több nemzedék táncolt 

Az egykori alapítók és a későbbi táncosok, több nemzedék jött el ünnepelni és muta to t t be különle-
ges folklórprogramot: az 50 éve alakult Szeged Táncegyüttes jubileumi rendezvénysorozatának nyi-
tánya volt a tegnapi táncest, amelyet a Kálvária sugárúti székház udvarán, a Szeged Táncegyüttes sa-
ját szabadtéri színpadán tar tot tak - az eső miat t néhányszor megszakítva. Ma ugyanitt lép fel a Ma-
gyar Állami Népi Együttes, vasárnap pedig megismétlik a „nemzedékek bemutatójá t" . A jubiláns 
együttes ünnepi sorozata a következő hét végén folytatódik, a jövő pénteken és szombaton a jelenle-
gi táncosok és külföldi vendégeik szórakoztatják a néptánckedvelő szegedieket Fotó: Karnok Csaba 

A Bálint Sándor-emlékév: Boldogasszony vendégség 

Fesztivál, szabadtéri gála 
- igazi néptáncos nyár 
Az idén egymást érik Szegeden a néptáncos rendezvények - két 
fesztivál is lesz. A nemzetközi seregszemle a Dóm téri bemuta-
tóval zárul, amelyen a Bálint Sándor év jegyében a szegedi búcsú 
elevenedik meg, egyszersmind megkezdődik vele az idei szabad-
téri program. 

A magyar Mária-kultusz legré-
gebbi, a középkorig visszanyúló 
ünnepe a híres szegedi búcsú. A 
„szögcdi nemzet" kivételes ku-
tatójára, Bálint Sándorra emlé-
keznek, valamint a szegedieket 
- áttételesen az egész magyarsá-
got - összetartó „havibúcsút" 
idézik föl az idén az országból 
és az egész Kárpát-medencéből 
ideseregló néptáncosok a sza-
badtéri színpadán, a nemzetkö-
zi néptáncfesztivál gálaműso-
rán. 

Koreográfus-rendezője, Zsu-
ráfszki Zoltán érdemes művész 
tegnap tájékoztatott a Boldogasz-
szony vendégség című táncjáték-
ról, amely július l-jén az idei 
szabadtéri játékokat nyitja. El-
mondta: neves néprajzi szakér-
tők segítettek, hogy a táncosok, 
zenészek, énekesek hitelesen 
idézhessék meg a színpadon 

nemcsak az alsóvárosi nagybú-
csút, hanem a szegedi táj hagyo-
mányait, szokásait, az egykori 
viseleteket. A rendező a szakrális 
néprajz európai hírű szegedi tu-
dósának szavait vette alapul a 
táncprodukció megalkotásakor: 
„Az ünnep nemcsak búcsújárás, 
azaz vallásos vezeklés és megelé-
gülés, hanem hazatérés is. Haza-
térés legalább egy napra a közös 
múltba, a szegedi lét és hagyo-
mány ősi egységébe." A közös 
múlt képei és emblematikus fi-
gurái a magyar folklór legértéke-
sebb hagyományaival, mesével, 
zenével, énekkel és sok tánccal, 
valamint Szeged halhatatlanjai-
nak, Juhász Gyulának, Móra Fe-
rencnek, Tömörkény Istvánnak 
és Bálint Sándornak a szövegei-
vel idéződnek fel. 

A produkcióban a 21. nemzet-
közi néptáncfesztivál vendég 

együttesei mellett a szegedi tánc-
együttesek szerepelnek. Házigaz-
da-mesemondó lesz Nóvák Pé-
ter, Ivánovics Tünde énekel. Kiss 
Ferenc a zeneszerző, Bátonyi 
György a díszlettervező. 

Ivánovics Tünde és virtuóz 
kobzos partnere, Fábri Géza él-
ményszerű ízelítőt adtak a tegna-
pi sajtótájékoztatón is a majdani 
fesztiválhangulatból, csokrot 
ajándékoztak a dél-alföldi hagyo-
mánykincsből. A fesztivál igaz-
gatója, Simoncsics János el-
mondta, hogy a nemzetközi ta-
lálkozó előtt, június 24-én kez-
dődik az országos fesztivál - az 
idén egybefolyik a két seregszem-
le. A Martin Györgyről elneve-
zett országos szemle programjá-
ban a két szakmai bemutató 
mellett utcai táncok, folklórmű-
sorok szerepelnek, a Dugonics 
téren és a régi híd alatt fölállított 
színpadokon több alkalommal 
fellépnek az együttesek. A bolgár 
és lengyel vendégek Mórahal-
mon, illetve Üllésen is bemutat-
ják népeik táncait. 

S. e. 

Ha többet tankolnak, kedvezményt kapnak 

Még nem tüntetnek 
a közúti fuvarozók 
A Magyarországon gázolajat 
tankoló fuvarozók kedvezmé-
nyeiről ál lapodott meg pénte-
ken a gazdasági tárca és a 
Mol. Ennek lényege, hogy 
azok a fuvarozók, akik Ma-
gyarországon több gázolajat 
t ankolnak a jövőben, az eddi-
ginél több kedvezményben ré-
szesülnek. 

Jelenleg a gázolaj ára áfa nélkül 
Magyarországon alacsonyabb, 
mint például Szlovákiában. Ez 
pedig azt jelenti, hogy az üzem-
anyagár-emelkedés nem rontotta 
a fuvarozók versenyképességét -
jelentette ki pénteken Kóka Já-
nos gazdasági miniszter azt kö-
vetően, hogy tárgyalt a Mol Rt. 
vezérkarával. A tárca a támoga-
tás alapelveiben állapodott csak 
meg a Mollal: például többlet-
kedvezményben részesül az, aki 
az eddigieknél több gázolajat 
tankol. Kóka szerint a kedvez-
ménnyel körülbelül 10 forintot 

spórolhat egy liter 250 forintos 
gázolajon a fuvarozó, ami több, 
mint a kért adócsökkentés össze-
ge. 

Megkérdeztük Kopasz Gábort, 
a Tisza-Express Kft. ügyvezető 
igazgatóját, mi a véleménye a 
megállapodásról. A fuvarozó cég 
vezetője elmondta, köszönik, de 
ebből bem kérnek - igaz, ponto-
san még nem ismeri a közle-
mény szövegét. O maga nem 
tudja elképzelni, hogyan lehet 
mérni a többlettankolást, és azt 
sem, mihez képest. Ez végtelenül 
bonyolult adminisztrációs eljá-
rásnak tűnik. Ráadásul az üzem-
anyagárak emelkedése csak az 
egyik a szakma problémái közül. 

A fuvarozók demonstrációja 
körül most csönd van, mivel to-
vábbi tárgyalások folynak a kor-
mányzat és az érdekképviseletek 
között. Kopasz Gábor szerint 
„nem túl erős a tüntetési szán-
dék". 

f .k . 

Makói 
operett-
ünnep 
Az esős idő ellenére is biza-
kodva készülnek a szervezők a 
vasárnap kezdődő negyedik ma-
kói operettfesztiválra. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Minden ingyenesen igényelhető 
jegyet elvittek a Hagymaház portá-
járól az érdeklődők, ezért idén is 
telt házra számítanak a szervezők 
a makói operettfesztivál mindhá-
rom előadásán. Mint korábban 
már megírtuk, a fesztivál nyitó 
napja a vasárnap: este nyolckor a 
Mágnás Miskát láthatja a közön-
ség. Szerdán a Víg özvegyen, míg 
jövő szombaton a Zsákbamacska 
című zenés produkción szórakoz-
hatnak az operett kedvelői. Bálint 
Márta, a rendezvényt szervező 
közművelődési kht. igazgatója la-
punknak azt mondta: bíznak ab-
ban, hogy az időjárás nem teszi 
tönkre az előadásokat. Esőnapokat 
azért kitűztek, méghozzá minden 
esetben a bemutatót követő napra. 

Fellebbeztek az emelt 
szinten érettségizők 
Szóbeli vizsgájuk előtt tudhat ják meg az emelt szinten érettségi-
zők, hogy az OKEV elfogadta-e fellebbezési kérelmüket. Csongrád 
megyében 163 diák emelt kifogást a vizsgaközpontnál dolgozatá-
nak javításával kapcsolatban. A középszinten maturálók iskolájuk-
nál élhettek a jogorvoslat lehetőségével. 

Keddig nyújthattak be fellebbezést a diákok érettségi dolgozatuk javí-
tásával kapcsolatban. A középszinten maturálók vizsgalapjait iskolá-
juk pontozta le, ezért ott kérhettek felülvizsgálatot, az emelt szintű 
érettségi vizsgákkal kapcsolatos panaszokat pedig az Országos Köz-
oktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) bírálja el. 

Urbán Ferenc Ábel, az OKÉV Dél-alföldi Regionális Igazgatóságá-
nak érettségi referensétől megtudtuk: Csongrád megyében 163 emelt 
szinten érettségiző diák nyújtott be fellebbezési kérelmet. A legtöb-
ben, 56-an a történelem feladatlapjuk javításában találtak kivetniva-
lót. Magyarból 45-en, biológiából 33-an, matematikából 15-en, ké-
miából heten, fizikából öten, angolból pedig négyen reklamáltak. 
Hogy észrevételeiket elfogadták-e, azt közvetlenül a szóbeli vizsgájuk 
megkezdése előtt, a vizsgabizottságtól tudhatják majd meg. 

Arról, hogy a középszintű vizsgákkal kapcsolatban hány fellebbezés 
érkezett, nincs összesítés, hiszen ezeket a középiskolák saját hatás-
körben intézik. Bárki nyújthatott be egyébként panaszt, ha úgy érez-
te: javítási hiba vagy téves javítás történt, illetve ha a szaktanár eltért 
a javítási útmutatótól. 

t . k . 

Eszenyi Enikő Szegeden rendez 

Vérbő politikai szatíra 
Osztrovszkij Négy lába van a 
lónak mégis megbotlik című ko-
médiáját Eszenyi Enikő rende-
zésében a Szegedi Nemzet i 
Színházban játssza ma 15 és 19 
órától a Vígszínház társulata. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Eszenyi Enikő legújabb produkci-
óját a Szegedi Nemzeti Színház 
nézői láthatják először. A Négy lá-
ba van a lónak mégis megbotlik cí-
mű Osztrovszkij-komédiát csak a 
következő évad elején mutatják be 
Budapesten, így a mai szegedi ven-
dégjáték előbemutatónak tekint-
hető. Osztrovszkij fanyar darabja 
a tizenkilencedik századi Orosz-
országban játszódik - napjaink-
ban is aktuális humorát a korhű 
jelmezek és díszletek sem rejthe-
tik el. Egy fiatalember elhatározza: 
behízelgi magát Moszkva társasá-
gi életébe, jó állást és gazdag 
menyasszonyt szerez magának. A 

képmutatás nagymestere lesz: 
mindenkit lefizet, hatalságát, 
csáberejét, testét és eszét egyaránt 
felhasználja célja eléréséhez. A si-
ker sem várat magára: a moszkvai 
társaság legnépszerűbb protezsált-
ja lesz. Övé az állás, a hozomány, a 
lány. Már csak egyetlen hajszál vá-
lasztja el a végső diadaltól... 

Eszenyi Enikő rendezésében 
Osztrovszkij komédiája szelle-
mes, erotikával fűtött zenés szín-
ház és éles politikai szatíra egy-
szerre. A karrierista Glumov sze-
repében Szőcs Artúr egyetemi 
hallgatót láthatjuk, partnerei a 
társulat népszerű színészei: Bőr-
ösök Enikő, Pap Vera, Tordy Géza, 
Szegedi Erika, Epres Attila, Rajho-
na Ádám, Bárdy György. A pro-
dukció iránt óriási volt az érdek-
lődés, szinte az összes jegy hetek 
alatt elfogyott. A Vígszínház csa-
pata tegnap este megérkezett Sze-
gedre, és Eszenyi Enikő vezetésé-
vel zárt körű főpróbát tartott. 

Szőcs Artúr és Rajhona Ádám a komédia próbáján Fotó: Frank Yvette 

Fittségi gyaloglási 
próba Szegeden 
A Nő az egészség értéke című Népegészségügyi program tavaszi ren-
dezvénysorozatához kapcsolódva az ÁNTSZ megyei intézete a Tam-
perei Testnevelési Egyetem (Finnország) által kidolgozott fittségi gya-
loglási próbát rendez vasárnap délelőtt 9 és 13 óra között Szegeden, a 
Cora Áruház parkolójában. A fittségi tesztet egy 2 kilométeres terepen 
kell végrehajtani. A szervezők a 20 és 65 év közötti egészséges, átlago-
san edzett személyeket várják a rendezvényre. A teszt végén minden 
résztvevő fittségi kártyát és ajándékot is kap. 


