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A háromnapos fesztivál még ma is tart 

Zenemesék: jazz és blues Szegeden 
Boldogság, hullámok, improvizáció - ezek voltak a bluesfesztivál 
nyitónapjának kulcsszavai. A Babos Projekt Special csinos éne-
kesnője és fiatal dobosa különösen tetszett a szegedieknek. A 
közönség Szakcsi Lakatos Bélát és Tbny Lakatost is ünnepelte. 

Pontos kezdés, kellemes hangu-
lat, barátságos tömeg. Az idén 
újjáélesztett bluesfesztivál első 
napján és első helyszínén, a Sze-
gedi Ifjúsági Ház kávézójában 
kedden este a Rácz Trió melegí-
tette be a közönséget. Miközben 
muzsikáltak, az asztaloknál bo-
rozgató, kockával játszó, beszél-
gető, vagy a fal mellett csak 
ácsorgó nézők feje, lába egy 
ütemre mozgott. A szegedi Szir-
tes Edinával, vagyis Mókussal ki-
egészült triót hallgatva egyikük 
megjegyezte: szereti az ilyen ze-
nészeket, akiken látszik, hogy 
örömből játszanak. 

A házigazda szerepét is ellátó 
zenekar nyolc óra után nem sok-
kal a nagyterembe irányította a 
nézőket, ahol Babos Gyula és egy 
szál gitár csalogatta a közönséget 
és zenekara többi tagját. „A Ba-
bos Projekt Special olyan zenét 
hozott, melyet megosztásra al-
kalmasnak vél, zenemeséket, 
melyeket megálmodtunk. A ze-
nekar arra szövetkezett, hogy 
boldogságot teremtsen" - mond-
ta Babos Gyula másfél órás kon-
certjük kezdetén. A közönség kü-
lönböző módon reagált az érzel-
mekre: volt, aki behunyt szem-
mel ringatózott, volt, aki teli 

KAY FOSTER 
A fesztivál ma is folytatódik. A 
Belvárosi moziban 19.15-től a 
Jambalaya zenél, 20.15-kor 
az amerikai Kay Foster Jack-
son lép színpadra. A 
21.45-kor kezdő Pribojszki 
Mátyás Band vendége az 
olasz Enrico Crivellaro lesz. 

szájjal mosolygott, volt, aki a 
széken ülve táncolt. A szólókkal, 
improvizációkkal dúsított zene-
számok alatt csendes nézők a 
szünetekben tomboltak, különö-
sen a fiatal Balogh László dobost 
és Veress Mónika énekest ünne-
pelték. - Ez a lány egy hangszer -
jegyezte meg a mögöttem ülő, 
amikor Mónika a cigány him-
nuszt énekelte. A közép-európai 
kortárs zenekar - ahogy Babos 
nevezte az együttest - hangszerei 
egyszer halkan, kísérőként szó-
laltak meg, máskor erőteljesen 
szólóztak. 

- Akár a tenger hullámai, olya-
nok a hangszerek és a zene. Hol 
erős, hol visszafogott - fogalmaz-
ta meg mindezt két szám között 
az egyik látogató. 

- Jó, hogy eljöttek, köszönjük -
adta vissza a közönséget újra a 
Rácz Triónak Babos Gyula tíz óra 
körül. A trió koncertje alatt az 
emberek kicsit táncoltak, kicsit 
beszélgettek, sokat tapsoltak és 
sokat sorban álltak az IH Cafee 
büféjében. A várakozás a nézőket 
nem zavarta, a büféseket viszont 
szemmel láthatóan kissé idegesí-
tették a várakozó nézők. Biztos 
rájuk nem hatott a Babos Pro-
jekt-féle boldogság - mentegette 
őket egy fiatalember. 

Hiába késtek egy kicsit, a sze-
gediek nem bánták meg, hogy 
megvárták a negyed tizenkettő-
kor színpadra lépő Szakcsi Gypsy 
Jazzt és Tony Lakatost. A Kos-
suth-díjas zongorista, Szakcsi 
Lakatos Béla és az Amerikában is 
elismert szaxofonos, Tony Laka-
tos felváltva késztette tapsra és 
elismerő füttyre a lelkes közön-
séget. 

GONDA ZSUZSANNA 

A petőfitelepi közösségek visszakapták otthonukat 

Duplájára nőtt a művelődési ház 
Kedden este felavatták a megújult petőfitelepi Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtárat. A hajdani helyére kétszer akkora 
közösségi ház épült, színházteremmel. 

Harminc esztendeje épült Petőfi-
telep főterén a templom mögötti 
művelődési ház. Már a megnyi-
tásakor is szűkösnek bizonyult. 
Helyet kapott benne a Somo-
gyi-könyvtár első fiókkönyvtára 
is. Noha a bővítés már az eredeti 
tervekben is szerepelt, az elmúlt 
három évtizedben nem történt 
különösebb változtatás. A petőfi-
telepiek a szomszédos Tápéra 
jártak át bálozni és nagyobb ren-
dezvényekre. 

- A Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár 133 millió fo-

rintból újult meg. Az építkezés 
idejére a könyvtárat a szomszé-
dos iskola fogadta be. Nyugdíjas-
klubjaink, művészeti iskolánk, 
tánccsoportunk és az egyesüle-
tek kitartottak. Most mindnyá-
jan visszaköltöztek - mutatta be 
a helyi közösségi életet Jarabek-
né Treplán Mariann igazgató. - A 
Szántó Kovács János utca felé 
nyílik az új főbejárat, eléje kis fo-
gadóteret alakítottunk ki. Az 
épület külsejét a régihez hason-
lóan klinkertéglával díszítettük, 
így a látvány a térhez is illeszke-

MEGTELT 
Az átadási ünnepségre megtelt a ház kedden este. Botka László polgármes-
ter megköszönte a tervező, a kivitelezők és az intézményvezetők munkáját. 
Gila Ferenc, önkormányzati képviselő köszöntötte a vendégeket, Papp Lász-
ló református lelkész és Balogh József plébánia kormányzó mondott áldást. 
A színpadot ezután az ovisok, iskolások, a Suzuki hegedűegyüttes, Tóth 
Andrásné népdalénekes és a Szépkorúak népdalköre vette birtokába. Meg-
koszorúzták a Petőfi-szobrot, majd tűzijátékkal zárult az ünnepség. 

dik - kalauzolt az épületben Kó-
nya Imre tervező. A kétszáz fős 
nagyterem különlegessége az új 
színpad. A hajdani nagytermet a 
tervező bárom részre osztotta: 
kiállítótermet és kézműves-fog-
lalkoztatót, valamint irodát ala-

kított ki. A könyvtárat a régi kis-
terem és a korábbi iroda össze-
nyitott helyiségeibe rendezte be. 
Ezzel az alapterülete duplájára 
nőtt, a művelődési házzal felül 
tágas galéria köti össze. 

D.T. 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. A Pajta Dél-alföldi 
Művészkör március 17-én, 
pénteken délelőtt 10 órától tartja 
civil konferenciával egybekötött 
alakuló ülését az algyői 
faluházban. Tervezett témák: 
Választások után - megalakult 
az NCA Dél-alföldi Regionális 
Kollégiuma. A művészetek, a 
művészetpártolók helyzete a 
Dél-Alföldön. A pályázatírás 
fortélyai, a pályázati pénzek 
felhasználása és az 
elszámolások nehézségei. A 
Pajta Dél-alföldi Művészkör az 
algyői Gyevi Art Kulturális 
Egyesület, az Algyő Fejlődéséért 
Alapítvány és a szegedi 
székhelyű Lajtorja fiatal 
alkotóművészek kulturális 
egyesülete kezdeményezésére 
jött létre. 
- Az algyői falunapokat idén 
április 28-a és május 1 -je között 
rendezik meg. Azon algyői civil 
szervezetek, amelyeknek tagjai a 
Gasztronómia ünnepe Algyőn 
című rendezvényen április 
29-én, szombaton a faluház 
környezetében szeretnének 
halételeket készíteni, 
támogatásban részesülnek. 
Előzetes jelentkezés 
és egyeztetés a faluházban, 
Lele Istvánné Erikánál 
személyesen, vagy a 
62/517-172-es 
telefonszámon. 

DOMASZÉK. A település 
kemencéje korábban pályázati 
segítséggel épült meg. A 
kemencére március végéig tető 
kerül, a kivitelezést pályázati és 
önkormányzati támogatásból 
valósítják meg. 

MÓRAHALOM. A mórahalmi 
Erzsébet Gyógyfürdő március 
16. és 19. között önálló standdal 
jelenik meg Budapesten, a 
Hungexpó területén 
megrendezésre kerülő 
utazáskiállításon. A homokháti 
kistérség és Mórahalom 
nyolcadik alkalommal mutatja 
be turisztikai ajánlatát az ország 
legjelentősebb szakmai 
kiállításán. 

PUSZTAMÉRGES. Kedden 
emlékeztek az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
hőseire a művelődési ház 
nagytermében. Műsort adtak a 
helyi gimnázium és az általános 
iskola tanulói. 
- Az egészségmegőrzés és 
életmód-tanácsadás jegyében ma 
délelőtt 10 órától 
rcformedény-bemutatót 
tartanak a művelődési ház 
klubtermében 
- A sztrádafutóversenyen 
Pusztamérges is részt vett hat 
fővel Szerencsiné Csamangó 
Jusztina testnevelő tanár 
szervezésében. A versenyen 
Farkas Ottó 8. osztályos tanuló 
első helyezést ért el ifjúsági 
kategóriában. 

SZEGED. Árubemutatóval, 
kóstolóval és előadásokkal 
egybekötött Biomód kiállítást 
rendeznek az ifjúsági házban 
március 17-én és 18-án. 
Pénteken 14 órától Schád László 
a lelki fittség karbantartásáról 
tart előadást, majd Pintér Péter 
az aloe vera 
táplálékkiegészítőkről beszél. 
Szó lesz a mozgás szerepéről és 
az antioxidánsok jelentőségéről 
is, 19 órától pedig Szegedi Erika 
főboszorkánnyal találkozhatnak 
az érdeklődők. Szombaton 
Pirochné Simon Zsuzsa 
előadását hallhatják Egy 
könnyed lépés a változás 
küszöbén címmel, továbbá lesz 
előadás a kincziolőgiáról, a 
családi harmóniáról, a tavaszi 
megújulásról, a betegségek 
üzeneteiről, a lélekről 
és a szeretetről. Az Anita 
Fitnesz bemutatója 16.30-kor 
kezdődik, a jóga a mindennapi 
életben rendszerrel 
Héja Tibor segítségével 
ismerkedhetnek az érdeklődők, 
majd a káros sugárzások 
elleni védelmi rendszerről lesz 
szó. 

HANGOTADNI 
CÉLJAINKNAK 
A Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
reklám- és kommunikációs 
klubjában ma 14 órakor a 
Novotel Szegedben Jegesi Zoltán 
a TeleQuest Kft. értékesítési 
igazgatója Hangot adni 
céljainknak címmel a 
telemarketingről mint a KKV-k 
hatékony értékesítési eszközéről 
tart előadást. 

SZEGEDI AJÁNDÉK 
ADÁNAK 
A Dél-Tisza Menti Régió 
Alapítvány irodájának 
megnyitása alkalmából szegedi 
önkormányzati küldöttség járt 
Adán március 13-án. A Kozma 
József alpolgármester vezette 
küldöttség számítógépet 
ajándékozott az irodának. A 
rendezvényen részt vett Nagy 
Ferenc szabadkai főkonzul is. 

BAROSS-ÖREGDIÁKOK 
JUHÁSZ ANTALLAL 
Juhász Antal a szegedi Baross 
Gábor Gimnázium egykori 
diákja, neves néprajzkutató tart 
előadást a Vedres István 
Építőipari Szakközépiskola 
(Horváth Mihály utca 2.) 
előadótermében. A Baross 
Öregdiákok Szövetségének 
nyilvános rendezvénye március 
17-én, péntekeri fél ötkor 
kezdődik. 

AZ AGYKUTATÁS HETE 
Szegeden a Somogyi utcai 
SZAB-székházban ma délután 4 
órától az idegtudományi 
kutatásokat népszerűsítő 
tudományos ülést rendeznek Az 
agykutatás hete címmel. 
Farkas Tamás, Horváth Szatmár, 
Krizbai István és Toldi József 
előadásaira minden 
érdeldődőt várnak 
a szervezők. Az avatásra megtelt a művelődési ház színházterme Fotó: Frank Yvette 

A Babos Projekt Special másfél órás koncertet adott Fotó: Frank Yvette 


