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Mit mond a Mondeo? 
Másnap csöngött a tele-

fon Kis úr lakásán, és egy 
ismeretlen jóakarója közölte 
vele, hogy vigyázzon, mert 
átver ték. A Mondeo nem 
forró új, javították a bal hát-
só részét. Az ismeretlen fér-
fi úgy mutatkozott be, hogy 
ő a kft. munkatársa. Ekkor 
nézték meg alaposabban az 
autót. Valóban a bal hátsó 
ajtónál, lemezeknél utóla-
gos festésre utaló nyomokat 
fedeztek föl. Kis úr állítása 
szerint Részegh úr az első 
rek lamálásná l e l ismerte, 
hogy valami javítás történt. 
Később azonban hal lani 
sem akart róla. 

A Fordot megvizsgál ta 
Juhász István, a megyei 
bí róság mel let t működő 
igazságügyi műszaki szak-
értő is. Leiratából egyértel-
műen kitűnik, hogy a bal 
hátsó ajtón festékmegfo-
lyások találhatók, miként a 
kocsi egyéb bal hátsó ele-
mein is. A festékrétegek el-

A szegedi SAT Elektronik Kft. ügyvezető igazgatója, 
Kis Sándor a Fordok szerelmese. Amikor ellátogattak 

feleségével a Ford Capitol szalonjába, azonnal 
megtetszett nekik egy Mondeo. Az ezüstmetál színű 

autót 350 ezer forinttal lefoglalózták, majd kifizették a 
többit is, ami még hiányzott az 1 millió 750 ezer 

forintos vételárból. Három hét telt bele, mikorra a 
papírmunkát is elintézték és vihették a vadonatúj, 
körbecsodált kocsit, amelyet a kft.-nek vásároltak. 

térő vastagságúak. Az ösz-
szegzésben megállapít ja, 
hogy a tapasztaltak egyér-
telműen azt igazolják, mi-
szerint a gépkocsi nem ere-
deti gyári kivitelezésű, azon 
javítás történt, méghozzá 
„kisipari szinten". 

Mivel a vásárló sem cse-
rében, sem egyébben nem 
tudott megegyezni a Ford 
Capitollal, bírósághoz for-
dult. Úgy véli, hogy az autó-
ja - mivel javított és nem 
eredeti - nem ér többet 1 
millió 200 ezer forintnál. Fél-
milliót szeretne visszakapni. 

És akkor a másik fél véle-

ménye (az ú jságí rónak 
szánt figyelmeztetés után): 
- Az autó vadonatúj volt -
szögezte le Részegh Fe-
renc. - Az a lvázszámból 
egyértelműen kiderül, hogy 
a vásár lás előtt öt héttel 
gyártották, a szállítás három 
hetet vesz igénybe, nálunk 
két hétig állt. 

- Ön szerint miért rekla-
mál Kis úr? 

- Azért, mert mielőtt kivá-
lasztották a kocsit, sokáig 
v i ta tkoz tak fe leségéve l , 
hogy a kettő közül melyik 
Mondeót válasszák. Végül a 
férj döntött. Gondolom, oda-

„Benne van a torkomban" 

Aida-specialista a dóm előtt 
A címszerepben: Misura Zsuzsa 

Misu ra Zsuzsának ta-
valy nyáron már volt egy 
e m l é k e z e t e s f e l l é p é s e , 
amikor a népstad ion i hí-
r e s - h í r h e d t Ra f f a -A idá t 
mentette meg a beugrásá-
val. A sajtó nagy szenzá-
c i ókén t tá la l ta , hogy az 
Operaház egyik művésze, 
aki talán kevésbé volt köz-
ismert, próba nélkül hatal-
mas sikerrel váltotta fel a 
beharangozott világsztárt, 
Katia Ricciarell i t . Az eset 
v a l ó b a n rendk í vü l i vo l t , 
bár az operabarátok alig-
ha lepődtek meg Misura 
Zsuzsa helytállásán. Most 
a szegedi szabadtérin vál-
tozott meg az utolsó pilla-
n a t b a n a s z e r e p o s z t á s . 
Szendrényi Katal in várat-
lan b e t e g s é g e m ia t t 

Misura Zsuzsa lesz Aida. 
A művésznő csütörtökön 
este érkezett Szegedre, a 
próba előtt az öltözőjében 
beszélgettünk. 

- Mikor tudta meg, hogy 
Ön énekli a premiert? 

- Csütörtökön korán reggel 
hívtak fel, hogy Szendrényi 
Katalin művésznő megbete-
gedett, és olyan énekest ke-
resnek, aki szinte próba nél-
kül képes beugrani. Rólam 
tudták, hogy ezt a szerepet 
idestova 15 éve énekelem, 
játszottam már a szegedi 
színházban és az Operaház-
ban, tavaly a Népstadionban 
is bemutatkoztam vele. Vára-
lanul ért a felkérés, mert szer-
dán érkeztem haza London-
ból, ahol Verdi Requiemjét 
énekeltem. Éppen hogy ki-
csomagoltam, elkezdtem a 
nagymosást, a fiam is indult a 
Balatonra nyaralni, tehát 
másra voltam lelkileg beál-
lítódva. Kértem fél óra gon-
dolkodási időt, mert nem 
akartam lelkiismeretlenül be-
levágni. Egy ilyen váratlan 
felkérésnél mindig végiggon-
dolom, hogy mikor énekeltem 
utoljára a szerepet, milyen 
állapotban van a hangom. 
Most szerencsénk volt, mert 
az Aidát márciusban énekel-
tem a szegedi társulattal 
Szombathelyen, így szinte 

még „benne van a torkom-
ban". 

- Az sem riasztotta el, 
hogy a televízió is rögzíti az 
előadást? 

- Tavaly a Népstadionban 
is készült tévéfelvétel, azóta 
sem adták le... Tévé ide, tévé 
oda, én ugyanúgy énekelek 
Balástyán, mint a kamerák 
előtt, a közönségnek megpró-
bálom mindig a legjobb for-
mámat nyújtani. 

- Nem érzi hálátlan fel-
adatnak a beugrásokat? 

- De igen, mert a közön-
ség valakire bejön, valakit 
szeretne hallgatni, ha helyet-
te mást kap, akkor az mindig 
csalódás. Az első tíz perc 
mindig plusz drukk emiatt: 
vajon a nézők elvárásának én 
is megfelelek-e. Szerencsére 
elmondhatom, hogy eddig 
sohasem éreztem, hogy 
csalódtak volna. 

- Milyen beugrásai voltak 
a nevezetes Aidákon kívül? 

- 1979-ben úgy kellett na-
gyon gyorsan belépnem egy 
Ernani-előadásba, hogy előt-
te még soha sem énekeltem 
a szerepet. Olyan is volt, 
hogy telefonon hazaszóltak, 

haza az asszony kiverte a 
balhét. Ezért akarták kicse-
réltetni az autót. 

- Tehát azon semmiféle 
pótlólagos javítás nem tör-
tént? 

- Ha tör tént , akkor az 
még a gyárban. Egyébként 
több kocsinál megnéztük és 
tízből tíznél találtunk olyan 
ajtórést, ami kicsit eltért a 
többitől. Nálunk járt a Ford 
Hungária képviselője, egy-
érte lműen megálapítot ta, 
hogy az autó új volt. Mi fel-
ajánlottuk Kis úrnak, hogy 
esetleg 50 ezer forint visz-
szatérítést fizetünk neki. 

Nagy különbség van az 
50 és az 500 ezer forint kö-
zött... És ha semmi gond 
nem volt az autóval, akkor 
miért f izetnének akár egy 
fillért is. 

- Egyébként tud ja-e , 
hogy nekem éves reklám-
szerződésem van a Délma-
gyarországgal? Ugye érti... 
- mondta Részegh úr. 

Józan mérlegelés után 
úgy vélem, igen, értem. 

V. Fekete Sándor 

folytassam a második felvo-
nást, mert berekedt a kollé-
gám. Többször megesett, 
hogy délután felhívtak Buda-
pesten, hogy le kellene jön-
nöm Szegedre az esti elő-
adásra. Azonban velem is 
előfordult, hogy megbeteged-
tem. Assisiben voltam egy 
fesztiválon, amikor vírusfertő-
zést kaptam, és hiába vittek 
orvoshoz, nem jöttem rendbe 
időben. Borzasztó rossz ér-
zés volt! Sajnálom a kolléga-
nőt, és remélem, hogy gyor-
san meggyógyul. 

- Tőle is megkérdeztem, 
hogy mi a véleménye Hevesi 
Sándor minősítéséről, aki 
hisztériás és egzotikus macs-
kaként jellemezte Aidát? 

- Nem értek egyet ezzel a 
jellemzéssel. Ez alkati kérdés 
is, ha valaki 150 centi és 45 
kiló, akkor esetleg lehet hisz-
tériás macska... Én nem! 
Szerintem Aida egy roppant 
mélyen érző, és egyenes nő. 
Ha kell, akkor a legnagyobb 
belső vívódás után mégis úgy 
dönt, hogy a népéért minden 
áldozatot meg kell hoznia. 
Azt hiszem, hogy a mai po-
litikai helyzetben szerte a vi-
lágban, ahol háború van, na-
gyon sokan lehetnek, akik 
mindent megtesznek a hazá-
jukért. Nekem is vannak ba-
rátaim Jugoszláviában, na-
gyon megrázott a sorsuk. Ai-
da figuráját nagyon közel ér-
zem magamhoz, ráadásul eb-
ben a szerepben minden 
énektechnikai tudást meg le-
het mutatni, szép frázisokat 
lehet énekelni, pianókat, for-
tékat, kitöréseket, magassá-
gokat, mélységeket. 

- Milyen feladatai vannak 
a következő évadra? 

- Sűrű programom van. 
Pesten a Don Carlos-premie-
ren Erzsébetet éneklem, Sze-
gedre is visszajövök Toscát 
és Lady Macbeth-et énekelni. 
Január 15-én Szegeden lesz 
az áriaestem bemutatója Pál 
Tamás és a Salieri Zenekar 
közreműködésével. Készülök 
egy Wagner-opera, A Walkür 
Brünnhildéjére, és kaptam 
egy különleges meghívást Új-
Zélandba - ott tudomásom 
szerint magyar operaénekes 
még nem lépett fel - , ahol hat 
Turandotot éneklek a welling-
toni operában. 

Hollósi Zsolt 

A hét híre 

Álpüspök 
Álpüspöknek „dő l t 

be" nemrég iben a 
szerb kormány és a 
szerb or thodox egy-
ház. A magát a ecua-
dori anglikán egyház 
püspökének k iadó 
Walter Redwood Cres-
póról - akit a múlt hé-
ten Belgrádban rangjá-
hoz méltó t isz te le t -
adássa l fogadtak -
ugyanis kiderült, hogy 
nem visel ilyen tisztsé-
get. A „nagy leleple-
zés" Graham Doyle-tói, 
a canterbury érsek hi-
vatalos képviselőjétől 
származik. 

Az állítólagos angli-
kán püspök a Vatikánt 
is megvádolta, hogy az 
a „horvát usztasa-álla-
mot" támogatja. 

A hét karikatúrája 

Úri passzió 

Boros Béla rajza 
MlMIll̂ ^ 

Boszorkányos éjszaka 
a kaszinóban 

Kezdő és haladó boszor-
kányok, f ia ta labbak és 
érettebbek tartanak gyüle-
kezőt^ és perdülnek táncra a 
hónap utolsó előtti napján 
az Imperiál Kaszinóban. 
Ezútta l a seprűk nélkü l , 
azokat szabad a Deák 
Ferenc utcában a fa lhoz 
támasztani. A hagyomány 
szerint a szegedi főboszor-
kány ugyan férfi volt ( bizo-
nyos Rózsa Dániel, melles-
leg egykori főbíró és ország-
gyűlési követ), de híreseb-
bek a nagy előd hölgyek, 
varázs lás i t udományuk 
mellett elsősorban „közleke-
désileg" voltak közismertek 
- véletlen-e hát, hogy a sze-
gedi Walpurgis-éj szervezői 
a MALÉV (Csóti Rudolf) és 
az SZKV utazási irodája, a 
Sziki Tours (Kisistók Sán-
dorné). A bál legfontosabb 
programpont ja - a svéd-
asztal mellett, Szűcs Judit 

mintegy 40 percnyi koncert-
műsora után - a boszor-
kányválasztás. A hölgyek a 
helyszínen jelölhetik magu-
kat e címre, va lamenny i 
résztvevő szavazhat. A leg-
jobb hatból már a báli főjo-
gász, dr. Magyarossy Jó-
zsef fe lügyelete alatt vá-
lasztja ki az idei első számú 
boszorkányt a zsűri, amely-
nek tag ja lesz a kedvel t 
táncdalénekesnő és fölte-
hetőleg Scheibel Márta is, 
akit mostanság a televízió 
„intim"-reklámjaiban láthat 
viszont a város közönsége. 
S aki maga is régi „szegedi 
boszorkány", ugyanis ez a 
rendezvény nem új, 1982-
ben kerítettek sort az elsőre, 
most két év kényszerszünet 
után - a szervezők remé-
nyei szerint - ismét rangos 
eseménye lehet a szegedi 
nyárnak. 

A hét fotója 

Vásári tűnődés 

- Akárhogy is nézem, ez egy balkormányos kocsi... (Fotó: Schmidt Andrea) 


