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KÖRKÉP 

ALGYÓ. Anna-napi búcsú, 
nemzetközi mcgyejáró 
fesztivál, nemzetközi 
néptáncgála és népművészeti 
kirakodóvásár lesz Algyőn. 
Vasárnap 10 órakor ünnepi 
szentmisével kezdődik a 
rendezvénysorozat a 
templomban. Egész nap 
kirakodóvásár, vendéglátósok, 
vásárosok és mutatványosok 
várják a búcsúba látogatókat a 
Kastélykert utca, a tájház és a 
faluház környezetében. 
Délután 5 órakor kezdődik a 
menettánc és a lovas felvonulás 
a Géza utcán. Este 6 órakor 
Veszi kezdetét a nemzetközi 
néptáncgála a faluház 
színháztermében. AIV. 
nemzetközi mcgyejáró 
fesztiválon fellép a Bajdys 
Néptáncegyüttes (Csehország), 
a Logdansarna Néptánc 
Együttes (Svédország), az 
Ergastiri Paradosiakon Choron 
Ayion Omoloyiton (Ciprus), a 
Promyki Néptánc Együttes 
(Lengyelország). A rendezvény 
ideje alatt a tájházban folk 
kocsma működik, délután 3 
órától a tájház udvarában az 
Egyetértés Táncegyüttes 
(Martonos, Szerbia és 
Montenegró), a Kórógyi 
Folklórcsoport (Horvátország), 
az Algyői Hagyományőrző 
Citerazenekar, az Algyői 
Hagyományőrző Együttes 
lépnek fel. A belépés a 
programokra díjtalan. 

BORDÁNY. A faluházban 
augusztusig tekinthető meg 
tizenegy bordányi-
kerámiakészítő 71 alkotása, és 
Bakó Attila amatőr festő 
képkiállítása. A kiállított tárgyak 
a faluház nyitvatartási idejében 
látogathatók, azaz hétköznap 
13-tól 21 óráig. 

DESZK. Augusztus 20-án 
rendezik meg Deszken a Szent 
István-kupa kispályás 
labdarúgótornát, melyre várja a 
csapatok jelentkezését Tihanyi 
Csaba sportszervező a 
30/436-49-35-ös 
telefonszámon. 

DOMASZÉK. Vasárnap, a XII. 
domaszéki sörfesztivál 
zárónapján 5 órakor kezdődik a 
játékos vetélkedő a sör jegyében 
a Presszó vendéglő udvarán. A 
Köztársaság téren este 7 órakor 
fiatal énekesek lépnek 
színpadra, este 9 órától pedig 
Matyi és a Hegedűs 
szórakoztatja a közönséget. Fél 
11 -kor kezdődik az utcabál 
élőzenével. 

ÚJSZENTIVÁN. A Tisza-Maros 
szög kistérség ifjúsági 
önkormányzatai a tiszaszigeti, 
újszentiváni, szőregi, dcszki, 
kübekházi fiatalokkal közösen 
„És te mit tudsz?" címmel 
rendezik meg tehetségkutató 
versenyüket ma az újszentiváni 
sportcsarnokban ének/zene, 
tánc, próza, egyéb 
kategóriában. Minden fellépő 
ajándék pólót kap, valamint a 
ketegóriák első három 
helyezettjeit értékes 
ajándékokkal jutalmazzák. A 
három legjobb műsorszám 
előadói fellépési lehetőséget 
kapnak a térség nagyobb 
rendezvényein. 

MÓRAHALOM. Holnap a palicsi 
népdalkör meghívására a 
parasztkórus tesz látogatást 
Palicson, majd a szabadkai 
népkörben lépnek fel. 

ZSOMBÓ. A község jegyzője 
felhívja a lakosok figyelmét bel-
és külterületi ingatlanjaik 
gazmentesítésére, a parlagfű 
irtására, a növényvédelemről 
szóló törvényre 
hivatkozva. 
- A nyári időszakban ingyenes 
asztaliteniszezési lehetőséget 
biztosítanak a művelődési ház 
kistermében. Várják a 
sportolni, kikapcsolódni vágyó 
fiatalokat és felnőtteket 
egyaránt. 

Telt ház és tapsvihar fogadta Bensont-Az énekes a vasfüggöny miatt nem jött 40 évig Keletre 

Mindhalálig dzsessz Szegeden 
H'gnap délelőtt érkezett meg a 
szegcdi Dóm Hotelbe George 
Bensőn. A turné menedzsere, 
Billy Heaslip elküldte ugyan az 
újságírókat, nekünk mégis si-
került szót váltani a világsztár-
ral, aki este koncertet adott a 
dőmszínpadon. 

Az amerikai szupersztár, 
George Bensőn tegnap délelőtt 
érkezett Szegedre. Fiával, Mar-
cusszal - aki személyi asszisz-
tensként kíséri a turnén - a So-
mogyi utca felől sétált be a 
Dóm Hotelbe, majd eltűnt első 
emeleti apartmanjában - ki-
lencórás buszozást kellett kipi-
hennie. A Linzből érkezett tur-
nébuszból a zenészek negyed 
óra alatt kipakoltak, a hotel ét-
termében reggeliztek: görög- és 
sárgadinnyét, narancsdzsúszt, 
kávét. Az amerikai szupersztár 
és zenekara érkezését személye-
sen felügyelte a négycsillagos 
hotelt igazgató Lázárné Puskás 
Katalin. A turnémenedzser, Billy 
Heaslip azt mondta, fotóst és új-
ságírót nem akar látni a szálloda 
környékén. Csalódottan hallot-
tuk, hogy Bensőn senkinek nem 
ad interjút, mert unja már az 
olyan kérdéseket, hogy szereti-e 
a bluest, ráadásul az elmúlt négy 
évtized alatt mindent elmondott 
már az újságíróknak... 

Ilyen könnyen azonban nem 
adtuk fel, vártunk, hátha valami 
csoda folytán mégis megszólít-
hatjuk a sztárt. Bensőn délután 
kettőkor kilépett a szálloda ka-
puján, de amint észlelte az „új-
ságíróveszélyt", a hosztesz gyor-

A rajongók nem maradtak autogram nélkül: George Bensőn a szegedi Stumpf Évinek is dedikált egy 
CD-t - középen a zenész fia, Marcus Fotó: Karnok Csaba 

san visszaterelte. Utánuk oson-
tunk. Bensőn hallani sem akart 
kérdésekről, azt mondta, nagyon 
fáradt, és koncentrál az esti elő-
adásra. Nem tágítottunk. Meg-
kérdeztük: miért nem játszott 

hosszú pályafutása során egyszer 
sem Kelet-Európában? És most 
miért éppen Szegedet választot-
ta? 

- Azért nem játszottam koráb-
ban Európának ezen a felén, 

mert a térség nem volt nyitott: a 
„vasfüggöny" választotta el a 
kontinens másik részétől -
mondta. - Egy barátom, aki ré-
gebben járt Magyarországon, azt 
mesélte nekem: ez a hely csodá-

latos! S ez kíváncsivá tett. Rá-
adásul van egy magyar barátom 
is - alig várom, hogy találkozzam 
vele. Tehát több okom is van ar-
ra, hogy itt legyek. A nyolc 
Grammy-díjas világsztár hozzá-
tette: úgy tudja, hogy a magyar 
rajongók őt elsősorban gitáros-
nak tartják, nem énekesnek. Azt 
ígérte, zenészeivel együtt min-
dent megtesz, hogy az esti 
show-ban meggyőzzék a közön-
séget: énekesként is megállja a 
helyét. 

A délutáni Dóm téri hangpró-
ba után Bensőn már láthatóan 
pihentebb, jobb kedvű volt - be-
leegyezett egy rögtönzött sajtótá-
jékoztatóba. Elmondta: egykori 
barátjának, Szabó Gábor gitáros-
nak is tartozik a magyarországi 
látogatással. (A magyar zenész 
Amerikában szerzett hírnevet a 
dzsessz-rock műfajban, Carlos 
Santana zenekarával is dolgo-
zott. 1982-ben halt meg Buda-
pesten.) Jó szerencsét! Vagy in-
kább kéz- és lábtörést? - köszön-
tünk volna el a művésztől, de azt 
mondta, egyik formula sem felel 
meg neki. Mert a szerencse nem 
az ember, hanem Isten hatáskö-
re. Ha az ember el akar érni vala-
mit, azért meg kell dolgoznia -
nem bízhatja a szerencsére. Mi-
vel pedig azt szereti, ha végtagjai 
épek, kívánjunk inkább egysze-
rűen - jót. 

A közönség tegnap este óriási 
tapssal üdvözölte Bensont és csa-
patát. A koncert - és lapzártánk -
után az örömzenélés a Belvárosi 
moziban folytatódott. 

NYEMCSOK ÉVA 

Az egyház megelőlegezte a „váltságdíjat" 

Megmenekült 
a paprikaharang 
Sikerült megmenteni a beolvasztástól az alsóvárosi paprikaha-
rangot. Az egyház 940 ezer forintért kapja vissza az öntvényt a 
harangöntőtől. A régi nagyharang augusztus elején kerül vissza a 
templomba. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az alsóvárosi plébánia megálla-
podott Gombos Miklós őrbottyá-
ni harangöntővel, hogy a mű-
tárgy visszakerül Szegedre - tájé-
koztatta lapunkat pénteken Szi-
lágyi Árpád, a Szegedi Városkép-
védő és Hagyományőrző Egyesü-
let elnöke. A hírt Medgyesi Kons-
tantin, a liarang megmentéséért 
társadalmi összefogást hirdető 
Móra Ferenc Múzeum sajtórefe-
rense megerősítette. 

Amint többször is megírtuk, az 
alsóvárosi templom nemrégiben 
új nagyharangot kapott a megre-
pedt régi helyett. A költségek 
csökkentésére a törött öntvényt 
fölajánlották a harangkészítő-
nek, aki ezt a soron következő 
harang öntésekor alapanyagként 
használta volna. Gombos Mik-
lós, amint a harangmentés szán-
dékáról értesült, azonnal bele-
egyezett, hogy a legközelebbi ön-
tésre való alapanyag áráért visz-
szahozza a harangot Szegedre. 

Orosz Lóránt a l sóváros i házfő-
nöktől megtudtuk, a harangöntő 
megkapja az anyag árát, 940 ezer 

forintot. Két forrásból teremtik 
elő a pénzt. Az alsóvárosi plébá-
nia 50 ezer forintról 300 ezer fo-
rintra emelte hozzájárulását, a 
hiányzó 640 ezer forintot pedig 
Gyulay Endre megyés püspök 
kezdeményezésére a püspökség 
előlegezi meg. 

Az alsóvárosi plébánia által fel-
ajánlott összegen kívül eddig kö-
zel 300 ezer forint adomány 
gyűlt össze. Zombori István tör-
ténésztől, az adománygyűjtés 
koordinátorától megtudtuk, a 
Múzeumi Tudományért Alapít-
vány számlaszámára (11100403-
19083852-10000001) továbbra is 
várják a befizetéseket. A szerve-
zők kérik, közleményként tüntes-
sék fel a „harang" szót. 

Orosz Lóránttól tudjuk, hogy 
a harangmentés hírére egy 
szentesi kereskedő azonnal 2 
millió forintot kínált az önt-
vényritkaságért, ám a plébánia 
nem fogadhatta el az ajánlatot. 
- A harangnak Szegeden a he-
lye - mondta Orosz Lóránt. 
Várhatóan augusztus első heté-
ben kerül vissza az alsóvárosi 
templomba. 

Makói Muzsika 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Még nem fogytak el a jegyek a la-
punk médiatámogatásával július 
30. és augusztus 7. között zajló, 
Makói Muzsika címmel meghir-
detett szabadtéri rendezvényre -
cáfolta a pletykát lapunknak nyi-
latkozva Bálint Márta, a fesztivált 
szervező közművelődési klit. igaz-
gatója. Noha a belépőkből már na-
gyon sok gazdára talált, korláto-
zott számban még mindig lehet 
belőlük váltani mind a négy elő-

adásra a Hagymaházban, illetve a 
Bérpalotában működő Tourin-
form irodában. Mint korábban 
megírtuk, a Hagymaház szabadté-
ri színpadán július 30-án, szom-
baton Szentpéteri Csilla zongora-
művész koncertjét élvezheti a kö-
zönség, augusztus 2-án, szerdán 
Verdi-Wagner gálaestet rendez-
nek, augusztus 5-én, pénteken pe-
dig a Princess hegedűvirtuóz 
együttes lép Tel. Augusztus 7-én, 
vasárnap a Jézus Krisztus Szuper-
sztárt kerül színre. 

Megújult a szegedi Kodály tér: a piac környékén 
szökőkúttal díszített pihenőparkot alakítottak ki, 
új a térburkolat. A 30 millió forintos beruházást 
pénteken délután Botka László polgármester és 
Solymos László, a terület önkormányzati képvise-
lője, alpolgármester adta át. Az alkalomból szóra-

koztató programokat szerveztek a környékbeliek-
nek. A gyerekeket rajzversennyel, pónilovaglással, 
arcfestéssel várták. A felnőtteknek az utcabálon a 
Gera fivérek játszottak. Az ünneplőket csapolt 
sörrel, ásványvízzel és pogácsával vendégelték 
meg. 

Együttműködne 
az Operaház és a szabadtéri 
Lezárult az Operaház főigaz-
gatói posztjára kiírt pályázat: 
tizennégy jelentkező közül a 
kulturális miniszter Hegyi Ár-
pád Jutocsát nevezi ki, akinek 
művészeti igazgatóként Kesse-
lyák Gergely lesz a vezetőtársa. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Bozóki András kulturális mi-
niszter tegnap a Magyar Állami 
Operaház színpadán jelentette 
be: a pályázatok elbírálása meg-
történt, augusztus 1 -jétól öt évre 
Hegyi Árpád /utocsát nevezi ki a 
nemzeti dalszínház főigazgatójá-
vá. Kesselyák Gergely művészeti 

igazgatóként, Müller Péter Sziá-
mi pedig stratégiai tanácsadó-
ként lesz tagja az Operaház ve-
zérkarának. 

Hegyi Árpád Jutocsa 1992-től 
tíz éven át a Miskolci Nemzeti 
Színház igazgató-főrendezője 
volt, a két alkotó pedig közeli 
munkatársaként dolgozott, 
együtt alapították meg a „Bar-
tók + ..." Nemzetközi Opera-
fesztivált. Az új főigazgató - aki-
nek tegnap este Újszegeden volt 
János vitéz-premierje - a mű-
ködtetést ügyvezető igazgató-
ként továbbra is Závecz Ferenc-
re bízza, aki Szinetár Miklós tá-
vozása óta volt megbízott fő-

igazgató. A főzeneigazgatói 
posztot az átmenetinek tartott 
következő évadban továbbra is 
Petrovics Emil tölti be, később 
azonban ezt a feladatkört szeret-
nék összevonni a művészeti 
igazgatói tisztséggel. 

Kesselyák Gergely, aki tavaly 
decembertől a Szegedi Szabadtéri 
Játékok művészeti vezetője is, 
azt nyilatkozta lapunknak: szo-
rosabb kapcsolatot szeretne ki-
alakítani a szabadtérivel, mert a 
Dóm tér méltó megjelenési lehe-
tőség lenne az Operaháznak is. 
Gazdasági szempontból is elő-
nyös lenne koprodukciókat csi-
nálni. 

Utcabált tartottak a lakók 
a megújult Kodály téren 
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