
Együtt q Turandot világhírű triója 

Nikola Nikoíov Szegeden 
Tegnap késő este, kilenc 

óra után Szegedre érkezett 
Nikola Nikolov, a világhí-
rű bolgár tenorista, a sza-
badtéri játékok Turandot-

előadásának Kalafja. Ide-
érkezését bizonyos izgalmak 
előzték meg. Nikola Niko-
lov Törökországban turné-
zott, az Aidá-ban lépett az 
isztambuli közönség elé, s 
a vendégszereplés elhúzó-
dott. Ezért nem tudott a 
Turandot másik két külföldi 
művészével egy időben Sze-
gedre Jönni. Tegnap dél-
után fogadására Budapestre 
utazott Tari János, a játé-
kok igazgatója, s a korábbi 
izgalmak a Ferihegyi repü-
lőtéren tovább folytatód-
tak. Nikola Nikolovot 
ugyanis az első szófiai já-
rattal hiába várták. A két 
órával később, fél öt után 
érkező második járattal ér-
kezett meg csak; az elsőt 
— nem a saját hibájából — 
lekéste. 

A két és fél órás repülő-
út és az ugyanannyi autózás 
Budapestről Szegedre nem 
fárasztotta el a fiatal mű-
vészt. Szegeden frissen szállt 
ki a kocsiból, s éppenhogy 

lerakta bőröndjeit a Tisza 
Szállóban, már indult is ki 
a Dóm térre, hogy megnézze 
a Bánk bán főpróbáját. A 
Bánk bánt ugyan még so-
hasem látta színpadon, de 
sokat hallott róla, a zené-
jét kitűnően ismeri lemez-
ről, s jelentős műnek tart-
ja. 

Mielőtt a tére indult vol-
na, a szálló éttermében ked-
ves ismerőssel, Amy Shu-
arddal találkozott/ akivel 
többször szerepelt - már 
együtt. S nem is ő volt az 
egyetlen ismerős itt Szege-
den. Kinn a téren találko-
zott Jeanette Pilouval, a Tu-
randot Liujávai; Nikola Ni-
kolov vele is énekelt már 
együtt. S aztán ott voltak 
a téren a budapestiek: Bé-
kés András rendező, a pes-
ti ismerős, és a szintén pes-
ti kedves kolléga, Radnai 
György. Nem idegen helyre 
jött tehát a világhírű te-
norista Szegedre, hanem is-
merősök, barátok közé. 

Amikor kiérünk a térre, 
éppen szünet van. Az első 
felvonásnak vége, várni 
kell. Tari János közben a 
színpad és a nézőtér műsza-

ki adatait ismerteti. A vi-
lághírű tenoristát minden 
érdekli. Különösen a hang-
késleltető berendezés, ezt 
részletesen el kell magya-
rázni. Az első pillanatban, 
úgy látszik, nem nagyon ro-
konszenvez vele. Amikor 
azonban megkezdődik a má-
sodik felvonás, felcsendül-
nek Erkel dallamai, s ki-
derül, hogy a hangszórók ki-
tűnően működnek, elisme-
réssel szól róluk. 

A kérdésein látszik, hogy 
mindent alaposan meg 
akar ismerni. A Bánk bán 
cselekménye iránt is ér-
deklődik; részletes ismerte-
tést kér. 

— Nagyszerű muzsika ez 
— mondja. — Csodálatosan 
szép áriák vannak benne. 

— S az egész hogy tet-
szik? A tér, a színpad, s az 
egész vállalkozás? 

— Ha magyar volnék, na-
gyon büszke lennék erre a 
színpadra. 

Ezt már búcsúzás közben 
mondja. Nagyon késő van, 
az idő éjfél felé jár, s ne-
ki másnap dolgoznia kell: 
ma este lesz a Turandot 
főpróbája. ö . L. 

ESTÉK A TÉREN 
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Ma már a nagy fesztiválok közé 

sorolják a szegedit 
Beszélgetés J e a n e t t e P i louva l 

J Í 

Nehéz volt vele beszél-
nem. Nem azért, mintha 
holmi sztárkodó, az embe-
rek feje fölött elnéző ter-
mészetű lenne — ennek épp 
az ellenkezője: minden, a 
vendégszerepléssel kapcso-
latos feladatot szíves kész-
séggel old meg, a próbá-
kon iparkodik pontosan 
megjelenni, s még ^kkor is 
átélten s teljes odaadással, 
bűbájos lírai szopránhang-
ját „nem kímélve" énekel, 
ha pár perces részpróbáról 
van csupán szó . . . 

Igen, Jeanette Pilou — 
valódi görög nevén: Joana 
Pilou — egyéniségére va-
lóban ez a jelző a legil-
lőbb: bűbájos. Külsőleg is 
eszményi „Liu", csinos, tö-
rékeny, s európai rangú mű-
vészi teljesítményeihez ké-
pest irigylendően fiatal. 

Nem csodálom, hogy szer-
dán este, amikor végre si-
keresnek Ígérkezik a vele 
való találkozás, öt-hat vi-
dám, fiatal fiú ugrik kö-
zénk — s elrabolják elő-
lem. Állítólag Szinetár Mik-
lós rendező egyenes paran-
csára cselekszik ezt a lány-
szöktetést: azt magyaráz-
gatják, hogy a rendelkezés 
értelmében gyakorolniok kell 
azt a III. felvonásbeli je-
lenetet, amikor a kis Liu 
hűlő tetemét magasra tart-
va, elvonul a tömeg a szín-
r ő l . . . Nem szeretek kaján-
kodni, de az a gyanúm, 
ílogy az if jú statiszták ez-
úttal nem rúgódoztak kü-
lönösebben a rendező kí-
méletlen parancsa ellen . . . 

„Hála" az esti felhőszaka-
dásnak, a „kis Liu" Európa 
minden nagyvárosában — 
Hannover, Brüsszel, Berlin, 

( S o m o g y l n é (elv.) 
Je lenet az e l ső je lmezes próbáról . Lio (Jeanette Pi lou) é s Timur 

(Szalma Ferenc) 

Lausanne színházlátogatói 
előtt — jól ismert megsze-
mélyesítőjével végre mégis-
csak sikeiül szót váltanom. 
Mindenekelőtt a közvéle-
mény elismerését igyekszem 
kifejezni azért, hogy elő-
ző este, amikor tulajdon-
képpen csak a dimenzióval 
kellett volna ismerkednie, 
szívesen és átélten énekelt. 

— A legapróbb próbának 
is megvan a maga jelentő-
sége, csakúgy, mint a leg-
kisebb szerepnek— feleli. 

— Szerepelt-e már orszá-
gunk valamelyik színpadán? 

— Igen, öt ízben jártam 

Rádió- és tv-műsor 
Pcntek 

KOSSUTH ItAltlO 
4.30 Hlrek. 4.32 Hajnaltól reg-

gelig . . . 4.43 Falurádió. 5.00 Hl-
rek. 5.30 Kegyeli Krónika. 8.00 
Hírek. 8.30 Hírek. 7.00 Reggeli 
Krónika. 7.30 Üj k ö n y v e k . 8.00 
Hírek. 8.05 Müsorinmeríe lés . 8.20 
Zenekari muzs ika . 9.19 Kérjük, 
j egyezze íe l ! 9.24 Dubarry. Ope-
rettrészlet. 10.00 Hlrek. 10.10 Hej, 
s zé le snek udvarán. 10.30 Édes 
anyanye lvünk . 10.35 Francia kó-
rusmuzs ika . ío.59 Lottóeredmé-
n y e k . 11.00 A Lengye l Kultúra 
Hete. 11.20 Népi muzs ika . 12.00 
Hírek. 12.15 Macbeth. Operarész-
let. 12.57 Budapest kulturál is 
programjából . 13.00 Aml a jövő 
hét zenei műsoraiból k ima-
r a d . . . 14.00 Hlrek. 14.05 A pira-
misok országában. 14.10 Bizet: 
Carmen — szvit 14.35 Országjá-
rók kalauza. 15.00 Üzenetek . 
15.38 Sármánv . Héra Zoltán el-
beszélése . 16 oo Hlrek. 18.15 Bee-
thoven: G-dúr zongoratrió. 16.35 
Van új a nan alatt! 16.50 ötórai 
tea. 17.56 Műsorismertetés . 18.00 
Mi történt a nagyv i lágban? 18.15 
Hazánk hírei. 18.20 Üj zenei új-
ság. 18.50 Higiénia az Udlllőhe-

lvcken . 19.95 Magyar nóták. 19.50 
Jó estét , g y e r e k e k ! M.tt Bstl 
Krónika. » . 3 0 IV. Henrik ki-
rály. Dráma két részben. Köz-
ben: 22.13 Hírek. 13.31 Könnyű-
zene. 24.09 Hirek. 

P E T Ő F I R A D I O _ 
4.30—10.37 Azonos a Kossuth 

rádió műsorával . 19.09—12.15 Ze-
nés műsor üdülőknek . 14.(5 Idö-
Járásjelentés. 14.20 Verbunkosok . 
14.54 Turisták ötperce. 15.00 Hl-
rek. 15.05 Angol muzs ika . 16.10 
André Grasst és Muset te -cgyüt -
lese Játszik. 18.23 Válaszolunk 
hal lgatóinknak. 16.38 D o m e n l e o 
Srarl.it t i-szonáták. 17.00 Hirek. 
17.05 Pi l lantás a térképre . 17.41 
A Májusfával kezdődött . . . 19.00 
Hlrek. 19.05 Berl ioz: Beatr ix és 
Benedek. Opera. 20.45 Az ame-
rikai vált sztó e g y napja. 21.00 
Hirek. 21.05 A Lengyel Kultúra 
Hete. 21.40 Láttuk, h a l l o t t u k . . . 
22.00 Ami a jövó hét zenei mű-
soraiból k imarad . . . 23.99 Hírek. 

TELEVÍZIÓ 
9.30 Bünüavi m ú z e u m . A 

fotokópia . Magvarul beszé lő 
nyugatnémet f i lm. (14 éven fe-
lü l ieknek. ) 10.30 Magyar g y ó g y -
n ö v é n y e k Kisf i lm. 10.55 Te le -
sport. 11.05 A Jövő hét műsora . 

Budapesten, s három alka-
lommal léptem föl a Tra-
viatában, négyszer pedig a 
Pillangókisasszony főszere-
pét énekeltem. E szerepe-
ken kívül a Carmen, a Ma-
nón Lescaut, s a Faust 
szopránszerepeit éneklem 
gyakran. 

— Ügy hallottuk, kilence-
dik esztendeje él Milánó-
ban. 

— Igen, tulajdonképpen 
ott is kezdődött énekhangom 
igazi képzése: Carla Castel-
lani, az egykori híres éne-
kesnő kezdett foglalkozni 
velem — s mindmáig ének-
tanárom maradt. 

— Ezek szerint Olaszor-
szág második hazája? 

— Az első azonban feltét-
lenül Görögország; ízig-vérig 
görögnek érzem, s vallom 
magam. Ügy tapasztaltam, 
hogy a magyarok körében 
á klasszikus görög kultúra 
k i n c s e i igen népszerűek, s 
remélem, hogy szereplésem-
mel a magam szerény esz-
közei vei hozzájárulhatok a 
magyar és görög nép barát-
sága elmélyítéséhez. 

Dér Endre 

Harmincnyolc nevezés érkezett = = = = = 
a m a t o r o s « ft® 

Első lesz-e a szegedi Mágori? 
Az MHS Csongrád megyei 

motorosklubja érdekes sport-
csemegével kedveskedik a 
szabadtéri játékok megnyi-
tása alkalmával a sportsze-
rető közönségnek. Szegeden, 
a SZEAC-stadionban rende-
zik meg az országos motor-
kerékpáros salakpálya-baj-
nokság negyedik fordulóját, 
amelyre Debrecenből, Mis-
kolcról, Gyuláról, valamint 
Szegedről összesen harminc-
nyolcan neveztek. Az 500-
asok között a debreceniek az 
esélyesek, a 125 kem-es gé-
peken versenyzők közül a 
szegedi Mágori és a gyulai 
Szilágyi párharca ígérkezik 
különösen izgalmasnak. Má-
gori Zoltán 28 éves, tíz éve 
versenyez, de bajnokságot 
még nem nyert, sokszor volt 
második. Ha vasárnap győz, 
akkor ő lesz az idei baj-
nok, megkapja az aranyko-

szorút, amellyel tiszteletkört 
futhat majd speciel gyárt-
mányú Pannónia-gépén. . . 

A bátor motorosok a SZE-
AC-stadionban holnap, szom-
baton délután 4 órától kö-
telező edzést tartanak, majd 
az 5 órakor kezdődő SZE-
AC—Dunaújváros labdarúgó-
mérkőzés szünetében selej-
tező futamokra kerül sor. 
Ezen részt vesz Mágori Zol-
tán is. A szombati futamok 
a labdarúgó-mérkőzés je-
gyeivel megtekinthetők. 
Szombaton a stadionban 
azonban elővételben árusít-
ják májd a vasárnap dél-
előtti bajnoki döntő jegyeit, 
s a nagy érdeklődésre való 
tekintettel már akkor érde-
mes lesz megvenni a pálya-
belépőket 

Maratoni 
kalauz 

Tartalmas, olvasmányos 
műsorfüzetet, kalauzt adott 
ki a IX. Szegedi Nemzeti 
Maratoni Verseny rendezöbi-
zottsága. Ebben dr. Monos-
tori Tibor írja le a maratoni 
futás szegedi hagyományait, 
s méltatja a város sport-
egyesületei versenyzőinek 
régi és közelmúltbeli sike-
re i t A füzet közli az idei 
verseny programját Ké-
pekkel illusztrált bevezető 
tájékoztatja az érdeklődőt 
Szeged nevezetességeiről, a 
szabadtéri játékokról, s hív-
ja fel a figyelmet a város 
szórakozási lehetőségeire, és 
ismerteti a szabadtéri játé-
kok műsorát 

A% ős&i idény sorsolása 
A Magyar Labdarúgók 

Szövetsége nyilvánosságra 
hozta az NB I, az NB I/B 
és az NB II őszi idényének 
sorsolását. A SZEAC a sza-
badtéri játékok idején csak 
egyszer játszik itthon, bár 
még ennek a mérkőzésnek 
a sorsa is bizonytalan. A 
Vasas ugyanis elhalasztást 
kért, és ebbe az MLSZ el-, 
nöksége beleegyezett A 
SZEAC azonban szeretne a 
kitűzött időpontban, augusz-
tus 15-én játszani. 

A Csongrád megyei szö-
vetség az NB III délkeleti 
csoportjának és a megyei 
bajnokság sorsolását készí-
tette eh Az NB l-es SZE-
AC, az NB II-es SZVSE, 
valamint az NB III-as Sze-
gedi Építők, Szegedi Honvéd 
és UTC sorsolását most kö-
zöljük. (Az elölállótk a 
pályaválasztók.) 

Augusztus J: Salgótarján— 
SZEAC, SZVSE—KISTEXT, 
Augusztus 8: Üjpesti Dó-
zsa—SZEAC, Kecskemét— 
SZVSE, Békéscsabai VTSK 

—Sz. Honvéd, Sz. É p í t ő k -
Kalocsai Honvéd, Kiskun-
félegyháza—UTC. Augusztus 
15: SZEAC—Vasas (?), 
SZVSE—Szolnoki MÁV, 
UTC—Mezőkovácsháza, Sz. 
Honvéd—Sz.' Építők. Augusz-
tus 20: Izzó—SZVSE, Sz. 
Építők—Orosháza, Mezőtúr 
—Sz. Honvéd, H. MEDOSZ 
—UTC. Augusztus 29: SZE-
AC—Győr, SZVSE—Eger, 
UTC—Jászberény, Sz. Hon-
véd—Kalocsai Kinizsi, Kis-
kunhalas—Sz. Építők. 

Szeptember 5; SZVSE— 
Kisterenye, Csongrád—UTC, 
Sz. Honvéd—Mezőkovács-
háza, Békéscsabai VTSK— 
Sz. Építők. Szeptember 12: 
SZEAC—Komló, Békéscsaba 
—SZVSE, Sz. Építők—Békés-
csabai Honvéd, Kiskunfél-
egyháza—Sz. Honvéd, UTC 
—Makó. Szeptember 15 
(szerda): Csepel—SZEAC. 
Szeptember 19: Tatabánya— 
SZEAC, SZVSE—Bp. Előre, 
Sz. Honvéd—Csongrád, Kis-
kunhalas—UTC, Sz. Építők 
—Kiskunfélegyháza. Szép-

=S=0=R=0=K=B=A=N= 
A szegedi szabadtéri játé-

kok asztalitenisz-versenye 
ma kezdődik. A férfiak a 
Rókusi Tornacsarnokban, a 
nők a Dugonics utcai iskolá-
ban reggel 8 órától játsza-
nak. 

* 
A vasárnapi szegedi ma-

ratoni futóverseny tisztelet-
díjai megtekinthető a Kárász 
utcán levő Korzó cukrászda 
és a Kállai Ödön utcai fod-
rászüzlet kirakatában. Mind 
a két helyen a régebbi ver-
senyeken készített felvételek 
is láthatók. 

* 
A labdarúgó szabadtéri 

kupamérkőzések ma kez-
dődtek volna Szegeden, de 
a torna elmarad, mert a ba-
jai és a szolnoki válogatott 
lemondta részvételét. He-
lyette holnap, szombaton 
barátságos labdarúgó-mérkő-
zések lesznek. A SZEAC az 
NB I/B első helyén álló Du-
naújvárosi Kohásszal talál-
kozik a Tisza-parti stadion-
ban, 5 órai kezdettel. Ugyan-
akkor kezdődik a Szegedi 
VSE—SZEAC II. mérkőzés a 
külső Vasutas-pályán. A 
Cserepes soron kettős mű-
sort bonyolítanak le: a MÓ-
ra városi Kinizsi a Hódme-
zővásárhelyi MEDOSZ-szé! 
háromnegyed 6 órai. a Sze-
gedi Konzervgyár a Békés-
csabai Konzervgyárral fél 5 
órai kezdettel játszik. 

* 

Szentesen tegnap délután 
nemzetközi vízilabda-mér-
kőzést játszottak 400 néző 
előtt. A Szentesi Kinizsi OB 

II-es csapatának a hazánk-
ban tartózkodó kubai válo-
gatott volt az ellenfele. A 
mérkőzésen a hazaiak jó já-
tékkal 5:2 (0:0, 1:0, 2:1. 2:1) 
arányban győztek. A szen-
tesi gólok közül Dobossy 
hármat, Horváth és dr. Réh-
bely egyet-egyet dobott, míg 
a kubaiak góljait Arcos és 
Almenciro szerezte. A kubai 
válogatott jövő csütörtökön 
Szegeden szerepel, a SZEAC 
OB Il-es csapata lesz az el-
lenfele. 

* 

A SZEAC labdarúgó-csa-
patának következő ellenfele 
az MNK-ban az NB III-as 
Bajai MTE. A mérkőzést 
Baján játsszák. 

tember 26: Borsodi Bányász 
—SZVSE, UTC—Kalocsai 
Kinizsi, Csongrád—Sz. Épí-
tők, Sz. Honvéd—Békéscsa-
bai Honvéd. Szeptember 29 
(szerda): SZEAC—MTK. 

Október 3: SZVSE—Mis-
kolci Bányász, UTC—Sz. 
Építők, Sz. Honvéd—Oroshá-
za. Október 10: Szolnoki 
MTE)—SZVSE, Kiskunhalas 
—Sz. Honvéd, Sz. É p í t ő k -
Makó. Mezőtúr—UTC. Októ-
ber 17: Ferencváros—SZE-
AC, SZVSE—Martfű, Mező-
kovácsháza—Sz. Építők, 
UTC—Békéscsabai Honvéd, 
Kalocsai Honvéd—Sz. Hon-
véd. Október 24: SZEAC— 
Ózd, Debreceni Honvéd— 
SZVSE, Sz. Honvéd—UTC, 
Sz. Építők—Mezőtúr. Októ-
ber 31: SZEAC—Dorog, 
SZVSE—Nagybátony, Ma-
kó—Sz. Honvéd, UTC— 
Orosháza, Kalocsai Kinizsi 
—Sz. Építők. 

November 7: Pécs—SZE-
AC, Gyula—SZVSE), Sz. 
Honvéd—Jászberény, Békés-
csabai VTSK—UTC, Sz. Épí-
tők—H. MEDOSZ, Novem-
ber 14: Bp. Honvéd—SZE-
AC, SZVSE—Pénzügyörök, 
Jászberény—Sz. Építők, H. 
MEDOSZ—Sz. Honvéd, UTC 
—Kalocsai Honvéd. Novem-
ber 21: Bp. Spartacus— 
SZVSE. 

Elkészült a Csongrád me-
gyei labdarúgó bajnokság 
őszi sorsolása is. Itt egyelő-
re csak az első forduló 
műsorát közöljük: Textil-
művek—Szentesi Kinizsi, H. 
Honvéd—Szentesi Vízmű, 
Nagylak—Szegedi Spartacus, 
Alsóváros—Dorozsma, Mind-
szent—SZAK, Rókusi Dó-
zsa—Tápé, Móraváros—Kis-
telek, Szentesi Honvéd—Sze-
gedi Ruhagyár. Szabadnapos 
a Szegedi VSE II. csapata. 
Az első forduló mérkőzései 
a megyei bajnokságban jú-
lius 31-én és augusztus 1-én 
lesznek. 

Győzött a Ferencváros 

A Szegedi Konzervgyár 
női segédmunkásokat, valamint középiskolás 
diákokat azonnal felvesz. Jelentkezni lehet a 
gyár munkaügyi osztályán reggel fél 7 órától 
délután 15 óráig. Vidékieknek tanácsigazolás 
szükséges. x 72 705 

A New York-i nemzetközi 
labdarúgótornán a Ferenc-
város—West Bromwich Al-
bion , találkozón a magyar 
csapat 2:1 (2:0) arányú győ-
zelmet aratot t Az előmér-
kőzésen a csoport listaveze-
tője, a Polonia Bytom 2:0 
arányban győrött a skót baj-
nak Kllmarnock ellen, így 
megtartotta vetető helyét 
míg nyomában egy porttal 
lemafadva a Ferencváros áll. 

Mintegy aooo néző előtt a 
Ferencváros az alábbi asz-
stcállításban játszott: Gé-
czi — Péncsics, Mátrai, Dal-
noki — Juhász, Orosz — 
Karába, Varga, Németh, Rá-
kosi. Fenyvesi dr. (Albert 
kisebb sérülése. Nóvák és 
Horváth pedig torokgyulla-
dása miatt kényszerült pi-
henőre.) 

A zöld-fehérek Németh 
góljaival már 2:0-ra vezet-
tek, amikor Clar a hajrá-
ban megszerezte az angol 
csapat egyetlen gólját. 

A Ferencváros csoportbeli 
utolsó mérkőzését vasárnap 
játssza a Kilmarnock ellen. 
A magyar együttes csak ak-
kor lehet első. ha ezt a mér-

kőzést megnyeri, s a Polinia 
Byton pedig kiikap a West 
Bromwich Albiontól. Ameny-
nyiben a Ferencváros a má-
sodik helyen végez, még va-
sárnap este hazaindul New 
Yorkból. 

DÉL-MAGYARORSZÁG 
A Magyar Szocialista Munkás-
p á n Csongrád megyét és Szegeti 

« árost bizottsága es a tanács 
lapja. 

Mezte l en í t netfő k ivéte léve l 
mindennap . 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság. 
Főszerkesztő: dr Lőkös Zoltán. 

Szerkesz tőség: 
Szeged. Magvat Tanácsköztár-

saság otja 10 
Tele lőn: 35-35. 30-03 

É1 szakai telefon- 35-oe 
Kiadja a Csongrád Megyei 

Lapkiadó Vállalat 
Felelős kiadó: Kovács László 

Kiadóhivatal: 
Szeged Maeyar Tanácsköztár-

sasás útla 19 
T e i e f c n : 35-00 81-19 

tBeküldött kéziratot nem őrzünk 
meg és nem adunk viasza.) 

A lapot nyomta 
a Szegedi Nyomda Vállalat 

Szeged. Kárász u. 9 
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Terjesztik a Csongrád m e g v e l 
Postahivatalok. Előfizetési dlj 
egy hónapra 12 Ft. Előf izethető 
bármely postahivatalnál é s kés-

be s i t iné l . 

6 DÉL-MAGYARORSZÁG o^rav. vqas MID- »-


