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Jelölés-előkészítés 
az szmt-nél 

Ki lesz az szmt vezető 
t i tkára? A választ ma jd 
csak október 22-én tudhat-
juk meg a megyei szakszer-
vezeti küldöttértekezleten. 
Ennek ellenére a jelölést 
előkészítő bizottság már ja-
vában dolgozik. Eddigi mun-
ká jukró l tegnap, pénteken 
délelőtt számoltak bé az 
szmt-székházban. 

Kiderült, eddig elbeszél-
gettek minden szmt-taggal, 
és több mint százan telefo-
non is nyilvánítottak véle-
ményt. A bizottság tagjai t 
sokan személyesen is felke-
resték. Munká juka t teljes 
önállósággal végezték, ab-
ban az értelemben is, hogy 

sem a pártnak, sem a 
SZOT-nak, sem az szmt je-
lenlegi vezetésének nem 
volt konkrét személyi ja-
vaslata. Az eddigi fej lemé-
nyek a szakszervezeti köz-
vélemény ál láspontját tük-
rözik. 

Három jelölt neve szere-
pelt legtöbbször a javasla-
tokbaíi. Ábécé-sorrendben a 
következőké: Dobóczky Ká-
rolyné, Horváth Károly és 
Sebők János. Mindhárman 
jelenleg szmt-ti tkárok. 

A bizottság munká j a to-
vább folytatódik, a tagság 
még október 20-ig javasla-
tot tehet a vezető t i tkár 
személyére. 

Egészségmegőrzés 
a családban 

Holnap után, hétfőn kez-
dődik a VI. lakóterületi 
közéleti napok rendezvény-
sorozata a Csongor téri 
pártházban. Az Egészség-
megőrzés a családban cí-
met viselő programsorozat 
14 óra 30-kor kezdődik, 
amikor is a SZOTE orvos-
tanhallgatói vérnyomást 
mérnek, a gyógyszerészhall-
gatók pedig „házipatika"-
felülvizsgálatot tar tanak. 15 
óra 30-kor t a r t j a termékbe-
mutatójá t a paprikafeldol-
gozó vállalat. Délután 4 óra-
kor Csókási Zoltánné or-
szággyűlési képviselő nyit ja 
meg ünnepélyesen a közéle-
ti napokat. Ezt követően 
Bujdosné Lengyel Eszter, az 
MSZMP egészségügyi ágazat 
bizottságtitkára tar t elő-
adást 

/ / Sztár született 
A versenygyőztes: Iván Ildikó 

/ / 

A Szegedi Nemzeti Szín-
ház múlt vasárnap délutáni 
Hoffmann meséi előadásá-
nak szünetében vagyunk, 
vagyis „lement" az Olympia-
kép, benne a korolatúrszop-
rán ária, még magyarul, a 
széria szerdán befejező-
dött, legközelebb csak janu-
árban, német nyelven ta-
lálkozunk Hoffmannal , hi-
szen turnéra megy . . . Iván 
Ildikó — Olympia arcán 
még csillognak az ezüstfes-
tékszemcsék — nehéz le-
mosni. Ám a sportos ruhá-
ban fölszabadultan sóhaj t : 
végre levegő! Olympia fan-
tasztikus, hordószerű, ezüst-
kosztümje ugyanis vastag 
szivacsból készült, nem ne-
héz, de iszonyú meleg . . . 
Mindazonáltal Olympia ma 
is vastapsot kapott. Külön-
legesre, érdekesre és izgal-
masan újszerűre sikerült ez 
a szerep; -alighanem a baba 
jól megtervezett mozgása, 
fénylő ezüstmivolta ragadja 
meg a közönséget, persze, a 
hangja m e l l e t t . . . 

— A szinlapról nem lehet 
leolvasni: ki tervezte a moz-
gást? 

— Sajá t találmány. Az öt-
letet a Ki mit tud?-on fellé-
pő. eletric boogie-t táncoló 
versenyzők adták. Mivel 
Spalanzani babája ebben az 
előadásban nem porcelánból 
van, hanem fémből, s a szín-
padon látható szerkenytúvel, 
mintegy távirányítással mű-
ködtetik, nem holmi játék-
baba, hanem sokkal inkább 
egy robot benyomását kel-
ti. Tehát, valami gépszerű 
mozgásra volt szükség. 
Eleinte sokat küszködtem, 
mert valami okból min-
denáron egyforma hosszú, 
merev mozdulatokat csinál-
tam kézzel és lábbal. In-
kább nevetséges volt, mint 
érdekes. Egyszer aztán a 
tükör elött próbálva rá jö t -
tem, ha apró, gyors, tipegő 
lépéseket teszek, s a karom-
mal a szélesebb gesztusokat, 
a dolog sokkal könnyebben 
kivitelezhető, és hatásosabb. 

— A szerep magas is, vir-
tuóz is; hogy lehet ilyen fes-
téktől merev arccal, szögle-
tes mozdulatokkal énekelni? 

— Azért szerettem meg 
Olympiát, mert ebben az elő-
adásban sok dolgom volt 
vele. Egyébként, önmagában, 
enélkül a mozgás nélkül — 
amely valóban éppen ellen-
tétes az éneklés kívánta el-
lazultsággal —, nem jó éne-
kelni. Mert nincs lelke . . . 
Hogy mennyire összeforrt 
bennem a baba karakteres, 
konzekvens mozgása és 
Olympia szólama, azt Stutt-

Hír : A Geszty Szilvia 
nemzetközi énekverse-
nyen, amelyet szeptem-
ber 21. és 24. között 
Stut tgartban rendeztek, 
magyar énekesnő, Iván 
Ildikó nyerte el az első 
díjat . 

gartban vettem észre, mert 
alig tudtam elképzelni, mi-
ként énekelném az áriát — 
koncertpódiumon, a színpa-
di mozdulataim nélkül. Sze-
rencsére a repertoárnak ezt 
a darabjá t nem kérték. 

— Tehát Stuttgart... Vé-
gül is azért kértem ezt a be-
szélgetést. hogy a szegedi 
operakedvelöket tájékoztas-
sam a nagy sikerről, amihez 
— a nevükben is — szívből 
gratulálok. Hogyan került 
oda? 

— Némileg másképpen, 
mint a világ minden részé-
ről érkezett kollégáim, akik 
a szokásos módon jelentkez-
tek az első Geszty Szilvia-
énekversenyre. Engem meg-
hívott Geszty Szilvia, aki a 
stuttgarti és a zürichi kon-
zervatórium professzora, s a 
fiatal énekesek értő pár t -
fogója. Alapítványa van, 
gyakran koncertezik főis-
kolásokkal, hogy bemutassa 
őket, elindítsa a pályán; és 
most ezt a koloratúrversenyt 
kezdeményezte. Egyszer 
együtt énekelhettem vele a 
tévé Zenebutik cimü mű-
sorában, emlékezett rám . . . 

— Hogyan zajlott a ver-
seny? 

— Három fordulóban, 
összesen 50-en voltunk, 10 
férfi, tenorok és baritonok, 
az első fordulóban mind-
annyian kiestek. Élcelődtek 
is az újságokban . . . Tízen 
mezzoszerepekkel jöttek, s 
harmincan voltunk kolora-
túrszopránok — a helyzet 
számomra nem tűnt biztató-
nak. A döntőre, ami t egy 

Divatbemutató 
A Déltex Kereskedelmi t a t ó t r e n d e z hétfőn, délután 

Vállalat és szegedi divat-
szabósága őszi—téli konfek-
ciótermékeiből divatbemu b a n 

5 órakor a Technika Házá-

kétezer férőhelyes, gyönyö-
rű, ragyogó akusztikájú, 
Beethovenről elnevezett te-
remben rendeztek meg, s 
ahol ott ültek a nagy ügy-
nökségek, menedzseri rodák 
képviselői, a neves éneke-
sekből álló zsűri, élén Gian-
carlo del Monacóval, szó-
val . . . Nyolcan maradtunk. 
Gildát énekeltem. A szünet-
ben döntött a zsűri. Az est 
második részében az első dí-
jas léphetett fel a sztárven-
déggel, Cotrubassal, aki ma 
alighanem a világon a leg-
jobb Traviata . . . Ott szo-
rongtunk nyolcan a folyo-
són, ezek voltak számomra a 
verseny legnehezebb pilla-
natai. Aztán hallottam a ne-, 
vemet. Csodálatos érzés . . . A 
dí jat Erna Berger, a 30-as, 
40-es évek nagy német ko-
loratűrszopránja adta át. 
Cotrubas Norinát énekelt a 
gálakoncerten, én új ra Gil-
dát. Sokan szenvtelennek 
mondják az ottani közönsé-
get, boldog voltam, amikor 
a hangos bravózást hallot-
tam. Megmutatom, miket ír-
tak a másnapi lapokban . . . 

A fényképes tudósítások-
ból íme, két részlet: De 
amint a magyar Iván Ildi-
kó Verdi Rigoletto című ope-
rájából a „Caro Nome" kez-
detű Gilda-áriát előadta, a 
győztesről való döntés min-
denki számára egyértelmű 
lett: az énekesnőnek maku-
látlan fényű, szép fekvésű 
hangja a legjobb techniká-
val párosul..." „... Ritkán 
hallhatja az ember Gilda 
áriáját ilyen kifejezésgazda-
gon, mint a fiatal magyar 
énekesnő előadásában . . . 
Ezen az estén a stuttgarti 
közönség egy nagy karrier 
első állomásának lehetett ta-
núja: sztár született. Iván 
Ildikó mindennel rendelke-
zik, ami ehhez szükséges." 

— Az emlékezetes Lucia, 
a Bánk Melindája, a Cosi 
fan tutte-felújitás után más-
fél évig betegeskedett. Most 
aztán ismét nagy tapsokat 
kapott Szegeden Olympia, s 
itt ez a nemzetközi siker. 
Gondolom, mindez teljesen 
megnyugtatta: meggyógyult. 

— Valóban nagyon fon-
tos volt most nekem az is, 
hogy a Hoffmannban sike-
rem legyen, és a verseny is. 
A színház vezetői bizonyta-
lanok voltak, valóban meg-
gyógyultam-e? Szeptember 
30-ig kötöttünk szerződést. 
„Tehát szabad? Ez fantaszti-
kus!" — mondták nekem 
Stuttgartban az impresszári-
ók, sok a jánla tot kaptam, a 
részletekről novemberben ál-
lapodunk meg, amikor visz-
szamegyek egy kurzusra 
Geszty Szilviához. Szegeden 
„ki vagyok írva" a Don 
Giovanniban, Zerlinát éne-
kelem, és az Álarcosbálban 
Oszkárt, ha az időpontokat 
tud juk egyeztetni. Október 
elsejétől, mint vendég lépek 
fel a szegedi színházban. 

Sulyok Erzsébet 

Vitafórumok, hatásköri 
llStO | A megyei párt-vb üléséről 

Tegnap délelőtt tartotta 
soros ülését az MSZMP 
Csongrád Megyei Végrehaj-
tó Bizottsága. A tanácskozá-
son szó volt a rendszeresen 
működő politikai vi tafóru-
mok létrehozásáról, prog-
ramjairól , valamint a me-
gyei pártbizottság hatásköri 
l istájának módosításáról. 

Az utóbbi hetek hagyo-
mányának megfelelően a 
végrehaj tó bizottság ülésé-
ről délután saj tótájékoztató 
keretében kaphat tunk rész-
letesebb tájékoztatást . Koncz 
János, a megyei pártbizott-
ság t i tkára elmondta a po-
litikai vi tafórumok kapcsán; 
a párt Csongrád megyei ok-
tatási igazgatósága az el-

múlt években már több 
kezdeményezést tett arra, 
hogy minél szélesebb kör-
ben megvitathassák a folya-
matosan felmerülő új, tár-
sadalompolitikai kérdése-
ket, s formákat kerestek ar-
ra is, hogy ezek újszerű 
megközelítésére is mód 
nyíljon. A jövőben e kezde-
ményezések folytatásaként 
szeretnének még többet fog-
lalkozni az értelmiséget és az 
ifjúságot közvetlenül is ér in-
tő kérdésekkel, s a végre-
haj tó bizottság javaslata: a 
különböző vi tafórumokon 
igyekezzenek megfelelő 
egyensúlyt kialakítani a 
szervezők kínálata és a 
résztvevők igénye közt 

A hatásköri listáról szólva 
elmondta: e téma korábban 
bizalmasnak számított pár t -
életünkben, ám napja inkban 
erről is a nyilvánosság be-
vonásával tárgyalnak az il-
letékes fórumokon. A vég-
reha j tó bizottság ---ülésén 
megállapították — e kér-
déskört alaposabban át kell 
tekinteni, s meg kell vizs-
gálni azt, hogy az MSZMP 
hogyan, milyen eszközökkel 
legyen jelen a kádermunka 
alakításában. Fölösleges 
olyan szervezeti formákat 
fenntar tani , amelyeket már 
a gyakorlat túlhaladt — 
mondta a megyei pártbizott-
ság t i tkára. 

Ünnepi előadás 

Századszor Bánk: Juhász József 
A szegedi opera vasárnap 

esti, nagyszínházi Bánk bán 
előadásán Juhász József 
századszor ölti fel a nagy-
úr jelmezét. Az ünnepi elő-
adáson Pitti Katalin lesz a 
partnere. 

Tiszteletre méltó jubile-
um; kevesek részelhetnek 
ilyenfajta ünnepi alkalom-
ban (talán csak Simándy, 
persze, aki 1980-ban itt, ahol 
szólistapályája is indult. 
Szegeden, a „moziszinház" 
tenyérnyi színpadán énekel-
te utol jára is — ki tud ja 
hányadszor — a „tökéletes 
Bánkot".) Most az egész 
országban jól ismert a J u -
hász Józsel-Bánk; pedig a 
széria — rosszul indult. Ki-
lenc évvel ezelőtt senki sem 
— sa já t bevallása szerint a 
szegedi hőstenor sem — 
gondolhatta, hogv az a kis-
szinházi Bánk-előadás „élet-
ben marad" ; mer t — mi ta-
gadás — nem sikerült. El-
telt négy év, s a szegedi 
Bánki bán — m a j d n e m 
ugyanazokkal a szereplők-
kel — teljesen megújult , s 
azóta is „eleven". A cím-
szereplő — hol a szegedi 
együttessel, hol más társu-
latokban, vendégként — 
rengeteg tapsot aratott . Sű-
rűn vendégeskedik az Ope-
raházban. Van egy kottája 

— tele nagy nevekkel: ven-
dtgfellépései alkalmával 
mindig elkér te a partnerek 
kézjegyét: Melis György, 
Sólyom Nagy Sándor, Csav-
lek Etelka, Pitti Katalin és 
mások, sokan . . . ,,A pesti 
közönség nagyszerű, de iga-
zából a szegedi előadásokat 
szeretem, összeforrtunk" — 
mondja Juhász József. Az 

Bánk és Melinda: Juhász Józsel' cs Pilti Katalin 

öt éve felúj í tot t Bánkkal 
Gyulától Szombathelyig, 
Körmendtől Kecskemétig az 
ország sok városában jár t a 
társulat. A nagyúr szerepe-
re pedig többször kértek a 
szegedi tenoristát a debre-
ceni, a pécsi színházba, s ö 
volt Bánk a két év előtti 
tatai szabadtéri előadásban 
is. „Szerencsére" egy szege-
di Toscával ütközött a leg-
utóbbi, operaházi felkérés 
időpontja, így — itthon le-

het századszor Bánk. Hol-
nap este, amikor a 40 éves, 
sikeres palya ehhez az ün-
nepélyes állomáshoz érke-
zik, s a „Hazám, hazám, te 
mindenem!" után bizonnyal 
fölzúg a taps, kér jük a mű-
vészt, gondoljon arra is: 
nemzeti operánk címszerep-
lőjének valójában sokkal 
többen gratulálnak, mint 
ahányan elférnek a nézőté-
rén. 

S. E. 

Az OTP-Penta Tours 
ajánlatai 

Öszi—téli út ia jánlatokat 
tartalmazó programfüzetet 
jelentetett meg az OTP ve-
gyes vállalati formában mű-
ködő utazási irodája, a 
Penta Tours. A megválto-
zott igényekre tekintettel, 
igyekeztek differenciált kí-
nálati listát összeállítani a 
szervezők. Így a katalógus-
ban szereplő út ja ik hatvan-
százaléka tízezer forint 
alatti áron kínál kikapcso-
lódást, de a jánlanak távoli 
t á jakra szervezett túrákat is 
— a legdrágábbat, a perui 
és kolumbiai utat, szemé-
lyenként 145 ezer for intér t ! 

Az őszi szezonban népsze-
rűségre számíthatnak a 
Bécsből induló, hatnapos 
párizsi, római, isztambuli 
kirándulások, illetve a ka-
rácsony elölt (nyugat-berli-
ni kiruccanással egybekö-
tött) berlini utak. Bécsbe 
már hétfőtől péntekig lehet 
utazni a Penta Tours mik-
robuszával, s az is újdon-
ság, hogy idehaza szervez-
nek téli hegyvidéki és 
gyógyfürdői utakat, vala-
mint tenisztúrákat. Csongrád 
megyében a városi OTP-fió-
koknál érdeklődhetnek, akik 
ősszel és télen a Penta uta-
sai szeretnének lenni 

M ű s o r a j á n l a t 
Ma, szombaton délután 

ötkor Táncház lesz a Ki-
szöv-klubban, házigazda: 
Szurdi Zsolt és együttese. 

Az ifjúsági ház Snitt 
f i lmklubjában holnapután, 
hétfőn este hétkor az Éj-
féli cowboy című filmet 
vetítik. 

A Dugonics moziban, a 
Volán f i lmklubja keretében 
Jancsó Miklós 1969-es fi lm-
jét, a Fényes szeleket lát-
ha t ják az érdeklődők, este 
fél nyolctól. 

A Juhász Gyula Művelő-
dési Központban hétfőn dél-
után hatkor vá r j ák a vi-
deóberendezéssel rendelkező 
érdeklődőket a Szegedi Vi-
deóklub tagjai sorába. A 
klubot csak tagsági igazol-
vánnyal rendelkezők láto-
ga tha t ják m a j d 


