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A nagy produkciók és a rétegelőadások a legnépszerűbbek 

Nyári színházi 
túlkínálat Szegeden 
Túlkínálat van Szegeden szín-
házi és zenei programokból: 
több mint százezer jegynek kel-
lene gazdára találnia ezen a nyá-
ron ahhoz, hogy minden ren-
dezvényszervező elégedett le-
gyen. 

Sohasem volt még ilyen bőséges 
és sokszínű a nyári kulturális 
kínálat Szegeden, mint az idén. 
A szakemberek szerint sokkal 
több jegy vár gazdára, mint 
amennyi fizetőképes néző akad. 
Megoldást talán az jelentene, 
ha még több turista érkezne a 
városba. 

A múlt ősszel önállóvá vált 
Szegedi Szabadtéri Játékok és 
Fesztiválszervező Kht. ügyvezető 
igazgatója, Bátyai Edina elmond-
ta: a pénteken megkezdődött 
Dóm téri előadás-sorozat miatt 
nem aggódik, hiszen roppant 
népszerűek a produkcióik. A Ró-
meó és Júliára nincs már belépő, 
a Csárdáskirálynő iránt is erősö-
dik az érdeklődés. A jegybevétel 
már a 190 millió forintot is meg-
haladta. Egyelőre kevéssé keresik 
az újszegedi színpadra tervezett 
előadásokat. Ennek a túlkínálat 
is oka lehet, de az is, hogy ez a 
játszóhely még nem eléggé bejá-
ratott. 

- Egyértelműen túlkínálat ala-
kult ki a szegedi kulturális pia-
con, óriási verseny zajlik a prog-
ramszervezők között a nézőkért 
- állítja Hrabovszky András, a 
Nyári Esték néven kilencedik éve 
futó rendezvénysorozat szerve-
zője, aki már azon gondolkodik, 
hogy jövőre más városokban is 
szerencsét próbál. - Amikor bele-
vágtam, csak a Dóm téri fesztivál 
jelentett konkurenciát, azóta teli 
a város új rendezvényekkel. 
Nincs az embereknek elég pén-

zük, ezért nagyon megnézik, 
hogy mire költenek. Nem veszik 
meg elővételben a jegyeket, ha-
nem megvárják, hogy milyen az 
idő, és csak akkor jönnek el, ha 
nem fenyeget eső. Csak a jól is-
mert, népszerű művészek jelen-
tenek kellő vonzerőt. Újdonság, 
hogy egyre fontosabb az interne-
tes jelenlét, a Ságvári gimnázium 
és az Anna fürdő udvarára szóló 
jegyek több mint tíz százaléka 
már így talál gazdára. Az Anco-
nai szerelmesek múlt heti elő-
adására is így foglalt helyet egy 
40 fős egri csoport, amely azután 
nagyon elégedett volt. 

Ezekben a napokban játsszák a 
Városházi Kulturális Esték kere-
tében a Szécsi Pálról szóló zenés 
darabot, amelynek nyolc előadá-
sára van érdeklődő. Száz Kriszti-
na, a Muzsikáló Udvar gazdája 
sem aggódik, mert a városháza 
300 fős nézőterű udvarára réteg-
programokat szervez mérsékelt-
nek mondható, 1500 forintos 
jegyárral. Evek óta legnépsze-
rűbb estjükre, Gregor József ha-
gyományos születésnapi kon-
certjére mindig gyorsan elfogy-
nak a belépők, és a többi előadást 
is keresik. 

Kancsár fózsef, a jövő csütörtö-
kön kezdődő Szegedi Várjátékok 
szervezője szerint óriási ugyan a 
kulturális kínálat, de sohasem 
várta még ilyen nyugodtan a ren-
dezvénysorozatot, ugyanis a je-
gyek több mint 30 százaléka már 
elővételben gazdára talált. Gyer-
mekes családoknak szóló prog-
ramjaik egyedülállóak, nem kí-
nál hasonlókat a konkurencia. 
Ezek mellett továbbra is népsze-
rűek a sztárok, Gálffi László, 
Hernádi Judit és Mácsai Pál elő-
adóestjei is. 

H. ZS. 

Áriaest a zsinagógában 
Réti Attilának, a Szegedi Nemzeti Színház magánénekesének és 
Cseh Antalnak, a Zeneművészeti Egyetem opera tanszakos hallgató-
jának ária- és dalestjét rendezik meg holnap este 7 órától a szegedi 
zsinagógában (Jósika u. 10.) az épület rekonstrukciója javára. Zongo-
rán közreműködik: Grünfelder Csaba és Kerényi Mariann. A műsor-
ban többek között Mozart, Donizetti, Verdi, Wagner és Liszt művei-
ből hangzanak el népszerű részletek. 

Egyszerű, de tisztességes az új dizájn 

Csinosították a Dóm teret 

Lázasan készültek tegnap délután a Dóm 
téri fesztiválnyitányra. Az új látványterv 
szerény eszközöket használ, az épületeidhez 
szabja a vendéglátóhelyek megjelenését. 
Feladat persze még akad bőven: a könyvtár 
épületét például nem sikerült megtisztítani 
a firkáktól. 

A szabadtérit szervező kht. idén először meg-
próbálta egységes látványterv alapján formál-
ni a teret. Vesmás Péter Ybl-díjas építész teg-
nap délután saját kezével hajtogatta a térítő-
két a fontos embereket fogadó vendéglátóhe-
lyen. A klinikák felőb oldalon egyszerű esz-
közökkel, de hatásosan megfogalmazott, az 
épületekkel egységben működő büfé jött lét-
re. Az árkádokat kiegészítő függönyök a 
mészkő színével egyeznek, a pultot egyszerű 
fém- és faelemekből építették össze. Vesmás 
minimalista formatervezésről beszél, amely 
a nézőtér acélvázával harmonizál. Elegáns 
pirogránit vázákba ültetett tuják jelölik a 
fontos emberek birodalmának határát. Ez 
váltotta föl a tavalyi óriássátrat. A bútorokat 

a szabadtéri vette, így jövőre is ugyanez a lát-
vány fogadja a közönséget. 

A nézők a lelátó hátuljánál találnak büfét. 
A tervező szerint azért illesztették a nézőtér 
aljához a büfét, hogy a könnyed, egyszerű 
székeken helyet foglaló vendégek a szépet, az 
árkádokat lássák. A Rerrich térre pedig már 
van jelentkező - mondta Vesmás. Akad vál-
lalkozó, aki fantáziát lát abban, hogy a han-
gulatos terecskét belakja, ott vendéglátóhe-
lyet nyisson jövöre. 

A nézőtér mögötti másik vendéglátóhelyet 
a szabadtéri egyik nagy támogatója használja. 
A főbejárat idén az Aradi vértanúk tere felől 
nyilik. Ott idén először nem egy üres mélye-
dés, hanem egy 240 fős vendéglátóhely fogad-
ja az érkezőket. Puskás László, az Arany 
Oroszlán üzemeltetője települt ki csapatával: 
sörpadok sorakoznak a szökőkút mellett. Teg-
nap délután csobogott a víz, népzene szólt, 
táncospár izzadt a napon. A néptáncgálához 
kapcsolódó kézművesvásáron még kevesen 
nézelődtek. 

Közben a szakemberek a tér tisztaságát el-

lenőrizték, de kora délután még nem voltak 
teljesen elégedettek a látvánnyal. A legcsú-
nyább folt a könyvtár összefirkált épülete. 

Az igazgató szerint a könyvtár - mint Sze-
ged már városképi jelentőségűvé vált épületé-
nek egyik gazdája - felelősséget érez azért, 
hogy a környezetéhez méltó állapotban tart-
sa otthonát. Szőkefalvi-Nagy Erzsébet hang-
súlyozta: a szakemberekkel fölvették a kap-
csolatot, készek részt vállalni az épület meg-
tisztíttatásában. Ez anyagi lehetőségeiket 
azonban meghaladja. Amennyiben a teljes 
épületet megtisztítják és védőréteggel bevon-
ják, az állapot megőrzéséhez a könyvtár fi-
gyelőrendszer működtetésével járul hozzá. 

Vesmás Péter jövőre szeretne továbbmen-
ni. A könyvtár előtti rossz hangulatú terület, 
az épület melletti vécé bőven ad feladatot 
számára. Talán a fesztivál teraszának okos 
átköltöztetése segít átláthatóbbá, rendezet-
tebbé tenni a képet. Tegnap este indult a kí-
sérlet, az új berendezést folyamatosan az igé-
nyekhez szabják. 

M. B. I. 

A szabadtéri főbejárata lett a Dóm tér elegáns kapuzata, az Aradi vértanúk terét sörkert és vásár teszi mozgalmassá Fotó: Miskolczi Róbert 

Mórahalom két hét végén át ünnepel 

Mennyi szépség egy alföldi városban! 

Sok a dalom - mondja az egyik zenész a másiknak a mórahalmi sokadalomban Fotó: Schmidt Andrea 

HÍREK 

Díszes felvonulással vette kez-
detét tegnap Mórahalom 
hatnapos ünnepe, a Homokhát i 
Sokadalom. A nyitónapon két-
ezer adag gulyáslevessel, két-
ezer pohár ágyaspálinkával, a 
Zanzibár élő koncertjével, me-
diterrán zenékkel várták a ven-
dégeket a szervezők. Megnyílt a 
Homokhát i Művésztelep kiál-
lítása, és átadták a városi dí-
jakat is. 

Kalaplevéve köszöntötték a Mó-
rahalmi Sokadalom vendégeit a 
felvonulást vezető lovas kocsik 
hajtói tegnap a város rendezvé-
nyének nyitónapján. Utánuk a 
fehér csizmás mazsorettek vo-
nultak az Aranyszöm Rendez-
vényház felé, és láttukra egy ka-
lapos úr megjegyezte: „Istenem, 
mennyi szépség van ebben a vá-
rosban". 

- Jaj, a Réka nincs itt! Miről 
marad le - sajnálkozott egy asz-
szony, ahogy meglátta a mazso-
rettek után vonuló, középkori öl-
tözékben zászlót lengető fiatalo-
kat. - Miért, ezt én is megtudom 
- válaszolta egy rövidnadrágos 
fiatalember, de a zászlósok akro-
bata mutatványára az ő szája is 
tátva maradt. 

A menet és a bámészkodók 
később a rendezvényházba vo-
nultak, amelynek udvarán több 
bográcsban kétezer főre készült 
a gulyásleves. - Sok finom mó-

rahalmi zöldséget teszünk bele, 
az a titka - magyarázta az egyik 
szakácsnő, aki az iskolai kony-
hán már hozzászokott ahhoz, 
hogy 30 fokos hőségben is zok-
szó nélkül forgassa a fakanalat. 
De nemcsak enni, inni is kap-
nak a sokadalom vendégei. A 
Nógrádi Zoltán polgármester 
egyéni receptje alapján készült 
ágyaspálinkát kóstolhatták meg 
- kétezren. Az ital különlegessé-
ge az „ágy", vagyis a szárított 
gyümölcsök összetétele. 

A rendezvényház udvarán a 
Zanzibár együttes tagjai kólá-
val, szendvicsekkel a kezükben 
igyekeztek egy árnyékos sarok 
felé, amikor megállítottuk őket. 
Terecskei Rita, a zenekar éne-
kesnője elmondta: esti koncert-
jükön mindhárom lemezről ját-
szanak dalokat, sőt egy új szá-
mot is előadnak, amelynek cí-
me: Ilyen az élet. A fesztiválnyi-
táson négy órakor elsősorban az 
idősebb korosztály képviseltette 
magát, de Rita szerint velük is 

megtalálják a közös hangot 
koncertjeiken. Az esti zenélésre 
mégis inkább a fiatalok készül-
tek, a népviseletbe öltözött, lo-
vas kocsin érkező Demus Kris-
tóf és Szalma Attila elárulták, 
hogy a 8 órakor kezdődő kon-
certet ők is, barátaik is alig vár-
ják. 

A rockbanda másfél órásra 
tervezett fellépése után Száraz 
Ferenc zenél, a DJ azonban már 
délután terepszemlét tartott. -
Mediterrán hangulatú zenékkel 

készülök, bulizni fogunk hajna-
lig - közölte előrejelzését DJ 
Dry. 

Mórahalom tegnap átadták a 
városi díjakat, köszöntötték a 
testvértelepüléseket és meg-
nyílt a Pataki Ferenc festőmű-
vész vezette homokhát i mű-
vésztelep kiállítása is. 

GONDA ZSUZSANNA 

H É T V É G I P R O G R A M O K 

j j j Szombat 
14.00: Fogatos felvonulás 
15.00: Kézi kaszálás, marokszedés a 
Gazda Kör közreműködésével a 
nagyszéksósi Iskolánál 
16.00: Kéveszentelés és szabadtéri mise 
17.00: Aratódalok egy csokorban 
18.00: Aratóvacsora, aratóbál - Ko-
Sa Va együttes 
21.00: Mediterrán udvar karaoke-
party a rendezvényházban 
Vasárnap 
10.00: Ünnepi mise 
16. 00: Fúvósok, mazsorettek felvo-
nulása 
16.30: Fúvószenekari koncert ' a 
Szent László parkban 
18.00: Mórakert Szövetkezet jubileu-
mi műsora, a homokháti hegyközség 
közreműködésével homokháti borok 
bemutatója és késtolója a színházte-
remben 
19.00: Szól a nóta - bordal- és ma-
gyar nótaest 
21.00: Utcabál a Drink Panthers 
együttessel 

VONATJEGYEK 
A BELVÁROSBAN 
A nagyállomás felújítása alatt is 
biztosítja a MAY hogy lehessen 
Szegeden nemzetközi 
menetjegyet váltani. A 
belvárosi jegyirodában (Tisza 
Lajos krt. 28-30.) a 
62/548-075-ös telefonszámon 
érhetők el a nemzetközi 
utakkal foglalkozó 
munkatársak. A belvárosi 
menetjegyiroda nyitva tartása 
tegnap óta módosult: hétfőtől 
szombatig 9-től 17 óráig, 
vasárnap 9-től 13 óráig lehet itt 
nemcsak nemzetközi, hanem 
belföldi vonatjegyet is venni. 

SZEGEDIEK A GRILL-
VILÁGBAJNOKSÁGON 
A hét végén rendezik meg 
Balatonaligán a 7. 
grillvilágbajnokságot és a 6. 
magyar grillbajnokságot. A 
Magyar Nemzeti Grillcsapat • 
hat szakácsa közül négyen 
szegediek. A csapatot a szegedi 
Frankié Látó Jazz Band is 
elkíséri a Balaton-parti 
városba. A gasztronómiai 
megmérettetésre a világ 
minden részéről 45 csapat 
érkezett Magyarországra. 

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRÁT 
TART A KAPITÁNY 
Lakossági fogadóórát tart Kovács 
Mihály rendőr alezredes, a 
Szegedi Rendőrkapitányság 
vezetője július 4-én 13 és 15 óra 
között a kapitányság Párizsi 
körúti épületében. 


