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Szeged, Vásárhelyi Pál utca 3-5. szám 

Tőkehússal bővült 
a Szárnyas bázis kínálata 

A mindenki által ismert ás kedvelt 
Szárnyas bázis 2005 júliusával bő-
vítette termékválasztékát, és meg-
kezdte a friss sertés- és marhahús 
forgalmazását . 

A Dcl-Alföld egyik meghatározó 
élelmiszer-kereskedelmi cége, a Merca-
tor Kft. által üzemeltetett egység 2004. 
április 2H-án nyitotta meg kapuit a vá-
sárlók előtt a Vásárhelyi Pál utca 3-5. 
szám alatt, a Tejdiszkont mellett. A 
Szárnyas bázis baromfihús-áruház indu-
ló kínálata ekkor frissen vágott, fagyasz-
tott és panírozott baromfitermékekből 
állt. A vásárlói igényeket követve az el-
telt időszak alatt a választék bővült mi-
relit zöldséggel, gyümölccsel és egyéb 
fagyasztott hal- és vadhúsokkal. 

A Mercator Kft. megfigyelte, hogy a 
város tőkehúskínálatát egyre nagyobb 
mértékben a külhoni cégek bevásárló-
központjaiban forgalmazott termékek 
határozzák meg, háttérbe szorítva a ha-
zai kereskedőket és portékáikat. Ezeket 
figyelembe véve a cég vezetése úgy 
döntött, hogy megpróbál alternatívát 
kínálni azon sertés-, illetve marhahús-
kedvelő vásárlóknak, akik jó minőségű, 
ftiss, hazai húsokat kívánnak vásárolni. 

Az új termékkör választéka a vásár-
lók igényeinek megfelelően lett kiala-
kítva. úgy. hogy mindenki megtalálja, a 
neki tetsző sütni-fozni valót. A Szárnyas 

bázis a háziasszonyok részére tatját és ka-
rajt kinál a vasárnapi rántott húshoz, a 
ház urának marhalábszárat vagy sertés-
csülköt, körmöt egy jó pörkölthöz, de 
a pacalbarátok sem fognak csalódni. A 
Szárnyas bázis munkatársai a vevők ké-
résére szeletelik, kockázzák vagy igény 
szerint darálják is a megvásárolt húst. 
Azonban ne feledkezzenek meg a vá-
sárlók a kiváló tőkehúsok mellett a már 
jól bevált, frissen vágott baromfitermé-
keiről sem. 

Ha már a Vásárhelyi Pál u. 3-5. szám 
alatt jár és vásárolt a Szárnyas bázisban, 
használja ki, hogy az ebéd, vacsora el-
készítéséhez szükséges többi alapanya-
got is meg tudja vásárolni egy helyen, 
a Szárnyas bázis mellett található többi 
egységben, mint például aTcjdiszkont-
ban, ahol tejterméket és hentesárut vá-
sárolhat. Mindezt akár már e hét végén 
is kipróbálhatja a kedves vásárló. A jó 
parkolási lehetőség, valamint a könnyű 
megközelíthetőség miatt hétvégi csalá-
di programnak is ajánlható a bevásárlás 
a hazai termékek kedvelőinek. 

A tőkehúsokat is fo rga lmazó , 
Vásárhelyi Pál utca 3—5. szám alat-
ti üzlet nyitva tartása: h.—p.: 6—17, 
szo.: 6—12. A vásárlók az alábbi 
elérhetőségeken érdeklődhetnek , 
illetve adhatják le megrendelései-
ket: 62/555-552; 30582-4837; e -
mail: szarnyas(a invitel.hu. (x) 
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MZte 
Bevásárló hétvége!! 

A Szárnyas bázis választéka bővült! 
SERTÉSHÚSOK: 
Csontos karaj 8 6 9 F t / k g 
Lapocka csont nélkül^ 7 4 9 F t / k g 

MARHAHÚS: lábszár F t / k g 

Csirkecomb előhűtött 4 7 9 F t / k g 
Csirkemel l f i lé 1099 Ft/kg 
Az akciós árak a készlet erejéig értendők. 

Szeged, Vásárhelyi P. u. 3-5. 
Tel.: 62/555-552 • Fax: 62/555-553 

Nyitva tartás: h.-p.: 6-17-ig, szo.: 6-12-ig, vas.: zárva. 
Ticket Restaurant étkezési utalványokat elfogadunk. 

Repülőjegy-foglalás 

J/iVMfr-flM 
Új akciókkal 

várjuk! 
Fatermékeink PEFC. FSC 

és ÉMI minősítéssel 
rendelkeznek. 

Minden nap jobb árak! 
Akciós termékeink: 
• OSB lap 54 900,- Ft/m3 -tői 

• gőzölt bükk szélezetlen 54 890,- Ft/m1 -tői 

• gözöletlen bükk szélezetlen 47 690,- Ft/m' -tői 

• tölgy szélezetlen 58 490,- Ft/m' -tö! 

• 18 mm laminált faforgácslap 616,- Ft/m -től 

• 18 mm natúr faforgácslap 2650x2070 mm 24 900,- Ft/m3 

• lambéria 699,- Ft/m -től • hajópadló 899,- Ft/m2-töl 

• 3,2 mm fehér lakkozott hátfal 2750x2140/1600 mm 315,- Ft/m' 

• 3 mm cseresznye/bükk lakkozott hátfal 2850x2070 mm 396,- Ft/m' 

• járó hajópadló 999,- Ft/rrí-töl • borovi fríz 669,- Ft/fm-től 

» RoofLITE fa tetőtéri ablakok 10 év garanciával csak 23192,- Ft-tól 

ONDULINE hullámlemez forgalmazás! 

Ajánlatunk nagykereskedelmi mennyiségekre, 2005. június 15-től a készlet erejéig érvényes. 
Áraink a 25%-os ÁFÁ-I nem tartalmazzák. 

Részletes akciós fettételeinket keresse telephelyeinken! 
Átutalással fizető vevőinknek készpénzfizetés esetén 

további 2% kedvezmény! 

Minden jegy elfogyott a hatvanmillió forintos szuperprodukcióra - Meghökkentő jelenetek és jelmezek 

Alföldi extravagáns Csárdáskirálynője 
Minden jegy elfogyott a hatvanmillió 
forintba kerülő Dóm téri szuperpro-
dukcióra, Alföldi Róbert extravagáns 
Csárdáskirálynőjcrc. A parádés szerep-
lőgárda és a különleges színpadi öt-
letek felcsigázták a publikum érdek-
lődését. A népszerű Kálmán-operett 
főpróbáját ma, premierjét holnap tart-
ják. 

- A végén még megszeretem az operet-
tet - mondta egy húsz körüli srác ked-
den éjszaka a barátnőjének a Dóm té-
ren. A nézőtér mellől esténként har-
minc-negyvcn ember is figyeli a Csár-
dáskirálynő próbáit. Sokan csak né-
hány percre állnak meg, mások órákra 
letáboroznak. Híre ment, hogy nagy 
fieszta készül. Operett címén több 
haknipartit is láthattunk itt az elmúlt 
években, különösen nagy felsülés volt 
a tavalyi Strauss-darab, az Egy éj Ve-
lencében. Amikor sok pénz volt rá, 
gyakran akkor se tudtak átütő elő-
adást létrehozni, a színházat szeretők 
halálra unták magukat. Most ez a ve-
szély nem fenyeget. Alföldi Róbert és 
csapata igazi szuperprodukciót hozott 
össze. Persze volt miből, a Csárdáski-
rálynő teljes költségvetése 60 millió 
forint. Ebből a díszlet 12, a jelmez 9 
millióba került - mindkettőre közbe-
szerzési eljárással kellett kiválasztani 
a kivitelezőket. 

- Szerettünk volna szép, különleges, 
meghökkentő, ugyanakkor ízléses jel-
mezeket kitalálni. A Csárdáskirálynőt 
sohasem állították még színpadra art 
deco stílusban. Ez ugyanis egy olyan 
kor, amitől kicsit tartanak a tervezők. 
Itt viszont jól sült el, mert hozza a kor 

SZILVIA KÉTSZÁZ PAVATOLLA 
Az operett hangsúlyos je lenete a pr ima-
donna, Szilvia belépője. A szerepet a lak í -
tó Rálik Szilvia - aki két hete még bravú-
ros Abigél volt a Nabuccóban - igazi dí-
vaként lép színre. Jelmeze káprázatos: 
egy tükrös mézeskalácsot idéző, eroti -
kusra formált piros szív a ruhája. Dere-
kán és díszes pár tá jában s z á z - s z á z ere-
deti pávatoll leng. A deréktáj i díszek ké-
sőbb az orfeum törzsközönségéhez ke-
rülnek - aprólékos munkával egy óra 
ezeket v isszavarázsolni a helyükre. A 
megtelelő méretű, hibát lan pávatol lak 
beszerzése nem ment könnyen. Több ha-
zai pávafarmot is felkerestek, de így is 
csak nyolcvan darabot sikerült össze-
gyűjteni, és azok sem voltak elég nagyok. 
Thaiföldi üzletekben bukkantak szebbek-
re, végül pedig el jutottak az Asia Center-
be, ahol sikerült nagy szemű, gyönyörű 
tol lakat találni . 

Hernádi Judit Cecíliaként, a legendás Honthy Hanna szerepében a próbán Rálik Szilvia a pávatollas jelmezcsodában Fotók: Hollósi Zsolt 

hangulatát, ugyanakkor átértékelődik 
kicsit az orfeum is - mondja az extra-
vagáns, finoman erotikus ruhák meg-
álmodója, Gyarmathy Ágnes, akit Sza-
bó István Oscar-díjas Mephistójának 
jelmeztervezőjeként jól ismernek a fil-
mes világban is. Rekordszámú, össze-
sen 268 ruhát készítettek a produkci-
óhoz. A táncosok és a kórustagok sem 
kölcsönzött, innen-onnan összesze-
dett jelmezekben lépnek színpadra, 
mindannyian vadiúj ruhát kaptak - a 
budapesti Nemzeti Színháznak is 
szállító szolnoki Triolló Szalon varrta 
valamennyit. 

A rafinált díszlet a szokásosnál jóval 
levegősebb játékteret biztosít, Tóth Káz-
mér cége, a tápéi Scabello készítette. A 
társtervező Selmeczi György szerint tö-
kéletes, profi munka. 

- Példás összefogást tapasztalok a vá-
rosban, mindenkinek szívügye a sza-
badtéri - állítja a játékok igazgatója, 
Bátyai Edina. Például Básthy Gábor, a 
Szegedi Hőszolgáltató Kft. vezetője fel-
ajánlotta, hogy cége ingyen szállít hat-
szor 30 köbméternyi 60 fokos vizet. 
Merthogy a fináléban a zenekari árok 
helyén kialakított két úszómedencébe 
ugranak a főszereplők. Kedd éjszaka 

láthatóan élvezték a csobbanást, és 
már arról tanakodtak, lehel» hogy 
olyan hőség lesz péntekre, hogy nem is 
kell a meleg víz. 

Alföldi Róbert határozott rendező, 
rögtön rászól a sztárokra is, ha pontat-
lanok. Hernádi fudit, Bodrogi, Gregor 
és a többiek hősiesen fogadják az újabb 
és újabb ismétléseket. Alföldi a szub-
rettnek még azt is megmutatja, hogyan 
kellene a magasba lendítenie a lábát -
látszik, hogy ebben a szerepkörben szá-
mára Oszvald Marika az etalon. A 
szimfonikusok felköltöztek az árokból 
az első emeletre, Silló István karmester 

így hátat fordít a szereplőknek, ezért a 
két hangosító toronyra vetítik, amikor 
dirigál. Nyoma sincs a premier előtti 
pánikhangulatnak, nem hallani nagy 
hisztiket. Olajozottan működik a gépe-
zet, bár egy-egy porszem néha bekerül a 
fogaskerekek közé: Alföldi többször is 
jelzi a hangosítóknak, hogy tőlük is 
profi munkát várna... 

A Csárdáskirálynő három előadására 
már minden jegy élfpgyott. Aki lema-
radt, abban bízhat, hogy nem változnak 
a tervek, és jövőre újra műsorra tűzik a 
produkciót. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Érdért Rt. Békéscsabai Fatelep 
5600 Békéscsaba (Jamina), Gyár u. 4. 

Tel/fax: 06-66/436-936 
Érdért Rt. Szolnoki Fatelep 

5000 Szolnok, Körösi u. 55. 
Tel.: 06-56/520 330 

www.erdert.hu Fax: 06-56/520 337 

http://www.erdert.hu

