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Győzelemre készül 
Oláh János, a Fidesz új szegedi 
elnöke az önkormányzati 
választások megnyerésére készül. 

7. OLDAL 

I 7 T SOK A DALOM 
Díszes felvonulással, mediterrán 
zenékkel kezdődött Mórahalom 
ünnepe, a Fiomokháti Sokadalom. 

5. OLDAL 

yri^N C-MobiKft. 
y. Szeged. Napos u. 6. 

n (62) 553-112 
^ ^ ^ saies@cmoM.com 

Készleten lévő 
BMW 3-as modellek f 

hatalmas árelőnnyel! 

Megkezdődtek a szabadtéri játékok - Telt ház volt, de csak az első részt láthatták a nézők 

Elmosta az eső a nagybúcsút a Dóm téren 

A Boldogasszony vendégség című táncjáték bemutatójával kezdődött meg tegnap este az idei szabadtéri Fotó: Schmidt Andrea 

A szegedi szakrális folklór, a város múltja, ünne-
peinek hagyománya elevenedett meg a dómszín-
padon tegnap este: az alsóvárosi búcsú tematiká-
ját feldolgozó Boldogasszony vendégség című 
néptáncprodukcióval megkezdődtek az idei sza-
badtéri játékok. Szünetben azonban elkezdett 
cseperegni, később ömleni az eső, és fél tizenket-
tőig nem is állt el, így a második rész elmaradt. 

Szellemi és kulturális értékek tekintetében európai 
városunk fizikailag is közel kerül Európához végre, 
s jövő ilyenkor ez már megmutatkozik abban is, 
hogy több külföldi vendég ül a szabadtéri nézőterén 

- fejezte ki az autópályához és annak áldásos hatá-
saihoz fűzött reményét Szeged polgármestere. Bot-
ka László a Játékok idei megnyitóünnepségén arról 
is beszélt, hogy a szegedi fesztivál az európai feszti-
válvárosok ide való jellemzőit ötvözi, van a hangu-
latában a párizsi utcaszínházak atmoszférájából, a 
velencei karneváli vidámságból és a salzburgi elő-
adások emelkedettségből. A fiatalok szegedi évében 
az örök fiatalok szerelmi története gazdagítja a 
programot - emelte ki az évad műsorából a Rómeó 
és Júlia musicalváltozatát. 

A nemzetközi néptáncfesztivál gálaműsorának, 
a Boldogasszony vendégség című táncjátéknak a 

bemutatójával megkezdődött tegnap a szabadtéri 
idei előadás-sorozata. Az alsóvárosi nagybúcsú-
hoz kapcsolódó templomi szertartásokat és szege-
di szokásokat feldolgozó táncművet Zsuráfszki 
Zoltán állította a színpadra. Az általa vezetett Bu-
dapest Táncegyüttes, a fesztivál lengyel vendégei, 
a zalaegerszegi táncosok, valamint a csongrádi Al-
föld és három szegedi - a Borica, a Cuháré és a 
Szeged - együttes, továbbá a tápai hagyományőr-
zők és a Szeged Táncegyüttes gyerektáncosai lép-
tek fel a produkcióban. A házigazda nehéz szere-
pét Nóvák Péter játszotta, a dél-alföldi dalokat 
Ivánovics Tünde énekelte. Kiss Ferenc zenéje a 

Budapest Táncegyüttes Zenekarának előadásában 
nyújtott élményt. A búcsú vásári jellegét megidé- * 
ző második részt sajnos elmosta az eső. Már a 
szünetben cseperegni kezdett, később dörgött és 
villámlott, majd ömlött az esó, és a meteorológia 
is azt jósolta, egész éjjel esni fog. A szervezők fél 
tizenkettőig vártak, és akkor bejelentették, a má-
sodik rész elmarad - az előadást megtartottnak 
tekintik, ha az első rész lemegy. Remélhetőleg a 
mai előadást már teljes egészében végigélvezhetik 
a nézők. 

Jegyzetünk a 3., kapcsolódó írásaink az 5. oldalon 

A miaiszterelaiik ígérete szériát 
az M5-tis autópálya 

Harley Davidson-party 

TOYOTA 
T E S Z T - É S S Z A L O N A U T Ó K 

RENDKÍVÜLI 
KEDVEZMÉNNYEL! 
Szeged. Dorozsmai út 9. • 62/551 700 

Hm», hely, Szántó K. i. u. 176. • 62/535-700 

Harley Davidson-partyt rendeznek a hét végén Szegeden. A prog-
ram egyik szervezője, Márkus Tamás lapunknak elmondta, hogy 
az ország minden részéből közel 40 motoros érkezett az újszegedi 
Forrás Szállóba. A harleysek tegnap rendőri felvezetéssel járták 
k ö r b e a v á r o s t Fotó: Schmidt Andrea 

Janicsék 
nyerték 
a szétlövést 
Nem mindennapi izgalmakat 
hozott a tegnapi kajakos szétlö-
vés a Maty-éri olimpiai központ-
ban. A ¡anics Natasa, Kovács Ka-
talin olimpiai bajnok páros 500 
méteren csatázott a Paksy, Bene-
dek duóval. A tét a poznani Euró-
pa-bajnokságon és zágrábi világ-
bajnokságon való indulás volt. 

Érdekesen kezdődött a két duó 
versenye. Paksyék kilőttek a rajt-
helyről - nem zárták ki őket - , 
pedig a bíró még nem adott jelt a 
startra. Janicsék csak jóval ké-
sőbb indultak el, azonban ledol-
gozták a hátrányukat, és parádés 
teljesítménnyel tizenöt centimé-
tert verve a riválisukra megnyer-
ték a szétlövést. A két olimpiai 
bajnok „kikészült" a célba érke-
zés után, úgy érezték, hogy nem 
a véletlen műve volt ez az egész: 
szerintük utaztak rájuk. Győzel-
mükkel azonban csattanós vá-
laszt adtak: ők a szám legjobbjai. 

Tudósításunk a 22. oldalon 

FordResta Minőség. Megfcxzl-iatóság 

Hovány Szeged Kft. 
6721 Szeged, Berlini krt. 4/9. . Szalon: 62/556-300 

www.fordhovany.hu • Szerviz: 62/556-200 
Vegyes átlagfogyasztás. 4,3-7.11/100 Km. CO,-Kibocsátás: 114-168 g/Km. 

FordResta 

1 995 OOO Ft-tól 
3 év 

Vagy 400 0 0 0 - 6 5 0 OOO Ft 
kedvezménnyel 

A FordResta modellnek nemcsak az ára fantasztikus, a megnyerő külsőhöz 
meggyőző belső tulajdonságok is társulnak Sokoldalú beltór. átlag feletti 
csomagtér, stabil úttartás, biztonsági utastér: a FordResta egy igazi megbízható 
családi autó minimális szervizigénnyel. Ne hagyja ki a hatalmas lehetőséget: 
most a FordResta már 1 995 OOO forintért az ö n é lehet. 

Sőt a Fresh felszereltség szint, ami nagyon sok extra mellett a klímát 
is tartalmazza, most ajándék metátfénnyei és 3 év garanciával 
2 3 8 0 OOO Ft-ért megvásárolható! 

Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben ' 

mailto:saies@cmoM.com
http://www.fordhovany.hu

