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A jó befektetés kész életbiztosítás. A 
Providencia Életbefektetés pedig kétsze-
resen is az: éppúgy garantálja megtakarí-
tott pénze, mint szerettei biztonságát. 
Egy különösen kedvező életbiztosítás, 
amit egyetlen csekken, egyösszegben, fi-
zethet be bármelyik postán. De különö-
sen kedvező befektetés is, ami ugyanúgy 
lehet előrelátó takarékosság, mint nyug-
díjkiegészítés vagy akár hasznos ajándék: 

' W C l - o s é v e s h o z a m 

/ € 1995. IV. negyedévére 
• adókedvezmény 
• tetszés szerinti futamidő 
• rugalmas visszaválthatóság 
Érdeklődjön megszokott postáján, bár-
melyik Providencia kirendeltségen, illetve 
a Postabank fiókjaiban, vagy az alábbi 
budapesti telefonszámon.* 

T . : 3 4 - 3 4 - 7 1 7 

•Tárcsázza először a 34-34-717-es telefonszámot, majd a 
Providencia hangpostafiók kódját, a 202-t. 

• Az Év Zenésze: 
Boros József trombitamüvész 

„Bízom az összehangoló munkában" 
Ki voll Csáth Géza? 
A kérdésre remélhetőleg mindenki megkapja a választ a 

Tolkien Könyvesházi esték következő rendezvényén, szerda 
este 5 órakor, Csáth Géza „Mesék, amelyek rossul végződ-
nek" című könyvének rendhagyó bemutatóján. Az est ven-
dége Szajbély Mihály, a JATE tanára, a kötet szerkesztője, 
vele beszélget a századelő tragikus életű novellistájáról Ba-
logh Tibor pszichológus. 

Szegedi rejtvényfejtők sikere 
Közel tfz éve nem volt 

szegedi csapat az országos 
rejtvényfejtő csapatbajnok-
ság mesterfokú csoportjá-
ban. Idén, október 14-én Bu-
daőrsön rendezte a Magyar 
Rejtvényfejtők Egyesülete a 
bajnokságot, amelyen a sze-
gedi McDonald's mesterfo-
kú csapatot indított. A csapat 
tagjai (Erdész István, Házy 
László, Juhász Tibor és Tóth 
Sándor) a miskolci, a pécsi, 
a szolnoki és két budapesti 
csapatot megelőzve a máso-
dik helyen végeztek. 

Mestercsoport. Bajnok: 
Budapest KMO csapata 1 hi-
bával , 2. S z e g e d M c D o -

nald's csapata 1 hibával, 3. 
Miskolc Firesz csapata 3 hi-
bával. 

Haladó csoport. Bajnok: 
Debrecen ATC-TKD csapa-
ta 5 hibával , 2 Budapest 
KMO csapata 6 hibával, 3. 
Balassagyarmati RK csapata 
7 hibával. A mestereknél 7, 
a haladóknál 14 csapat in-
dult. A legközelebbi csapat 
verseny 21-én (szombaton) 
Pécsett lesz, közvetlenül utá-
na 22-én Harkányban ren-
deznek egyéni versenyt is. 
Pécsett már valószínűleg in-
dul a szegedi haladó csapat 
is. 

Költök egymás köxött ••• 
Ma este 6 órakor a JATE Móra Ferenc Kollégiumban Ke-

lemen Hunor kolozsvári költő beszélget Egyed Emese ko-
lozsvári költővel. 

Fórvai a szegedi 
közlekedésről 
A Szegedi Közlekedés i 

Társaság lakossági fórumra 
hívja az utazóközönséget. A 
fórumot október 18-án 17 
órakor tartják a Makkosházi 
iskola konténertermében, 
Ortutay utca 3. szám alatt. 
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az Ifjúsági Házban 
(Felső Tisza part 2.) 
október 18-19-én, 8-17 óráig 

EXBROKER BT. 

Jönnek 
a meneküllek 

A Kiskunhalasi Határőr 
Igazgatóság által felügyelt 
dél i s zakaszon az e lmúlt 
hónapban 3 8 4 személ lye l 
szemben kellett intézkedni, 
ebből 350-et elfogtak, 34-
en pedig tiltott határátlépést 
követtek el. Az emlftett sze-
mélyek közül legtöbbjük 
jugoszláv állampolgár, de 
akadt román, bolgár, török 
és iraki is. 

A határrenddel kapcsola-
tos eseméfiyekhez tartozik, 
hogy valaki a szomszédból 
megrongált egy határjelet, 
egy személy pedig terület-
sértést követett el. Három 
honfitársunk pedig áttévedt 
a szomszéd országba. 

Az igazgatóság határfor-
galmi kirendeltségén szep-
temberben 8 % ezer utast és 
343 ezer járművet léptettek 
át. A beutazási feltételek hi-
ánya miatt 6 0 4 s z e m é l y t 
irányítottak vissza. Gépjár-
műlopás miatt 7 főt, lőfegy-
verrel való visszaélés bűn-
cselekmény miatt pedig 3 
főt állítottak elő. 

Délről 681 menekült ér-
kezett hozzánk az elmúlt 
hónapban, 400-an kértek 
i d e i g l e n e s v é d e l m e t ha-
zánkban, a többiek tovább-
utaztak. Októberben egyéb-
ként a kis-jugoszláv határ-
szakaszon a vendégmunká-
sok hazautazása miatt az 
utas- és a járműforgalom 
növekedésével kell számol-
ni. 

V . F. S. 

• Kíváncsi vagyok, gye-
rekkorában hogy került a 
kezébe trombita Berettyó-
újfaluban? 
- Másodikos kis iskolás 

voltam a falu iskolájában, 
amikor bejött egy tanár és 
megkérdezte, ki akar rézfú-
vós hangszeren játszani. Per-
sze, mindenki akart. Sokan, 
barátaim a faluból szintén 
messze jutottak; van aki kül-
földön játszik már. 

• Ajánlaná a trombitát 
gyerekeknek? 
- Gyermek kezében elein-

te nagyon keserves hangokat 
ad ki a hangszer, de aztán 
hamarabb jön a sikerélmény, 
mintha hegedűvel próbál-
kozna. Egy év múlva a gye-
rek már ki tud állni kis dalo-
kat játszani. 

• Nem érzi, hogy a 
nagyzenekar összhangzá-
sában kényes a trombita 
hangja? Ügy értem, az 
összeolvadó hangegyüt-
tesből ki-kihallik az erő-
sebb hangú, ércesebb 
rézfúvós. 
- Ilyenkor derül ki, hogy 

jó hangszerelésű-e a darab: a 
szerző eltalálta-e a trombita-
szólam helyét. Másfelől pe-
dig a zenekar trombitaszóla-
mában legkisebb hibát is 
mindjárt fel lehet fedezni. In-
tonációban is, hangszínben is 
vigyázni kell, sőt, az sem 
mindegy, hogy milyen hang-
szeren fúj, aki mellettem ül. 
A nagyzenekarban általában 
két trombita van; fontos , 
hogy a második trombita jól 

A szegedi szimfonikusok idén Boros József 
trombita művészt választották a legjobbnak 

ható, s zép hangot fújjon, 
mert akkor nekem is köny-
nyebb játszani. Ha rosszul fuj 
a második trombitás, az első 
lehet a világ legjobb zenésze, 
akkor is magával viszi. 

• Legkedvesebb zeneka-
ri darabja, amelyben 
trombitaszólam van... 
- Bartók művei, a Csodá-

latos mandarin, a Kékszakállú 
herceg vára vagy a Fából fa-
ragott királyfi, amelyet nem-
rég ismertem meg jobban. 

• Mit gondol, a II. Bran-
denburgi versenytől Bar-
tók darabjaiig változott-e 
a trombita szerepe? 
- Bach brandenburgi ver-

senyében, de általában Bach 
zenéjében igen fontos, néhol 
szólisztikus szerepe van a 
trombitának. Akik eljönnek 
csütörtökön este a Rókusi 

templomba a h-moll mise 
előadására, azok hallhatják 
majd. Nos, nem mondom, 
hogy azóta a trombita nem 
kapott szerepet nagy művek-
ben, de Bach idejében még 
külön, kiemelkedő kaszt volt 
a trombitásoké. 

• Önnek mit mond a 
trombitahang? 
- Mindent ki tud fejezni. 

Nem túlzok; közvet lenül , 
vagy a hangfogó szordinók-
kal ezerféle hangszínt képes 
produkálni. 

• Ha arra kérnék, hogy 
tubán játsszék, mit szól-
na? 
- Hát, a tubával egy kissé 

gondban volnék, mert a fú-
vókája körülbelül ötször na-
gyobb a trombitáénál . A 
kürttel viszont biztosan el-
boldogulnék. 

0 Nem csábítja a dzsessz-
zene? 
- Azért nem, mert ott egé-

szen más fúvástechnikát kell 
használni. A dzsessztrombi-
tával - úgy mondhatnám -
nem egyenes hangokat kell 
játszani, márpedig egy szim-
fonikus zenekarban elenged-
hetetlen a pontos, szabatos 
hangzás. Nyilván a dzsessz-
ben is ugyanilyen mértékben 
hátrány, ha valaki klassziku-
san trombitál. Professzioná-
lis szinten legfeljebb a big 
band trombitálást lehet a 
klasszikussal együtt művel-
ni, a dixielandet nem. 

9 Tavaly Kálmán Já-
nost, egy kürtöst, idén 
pedig önt, egy trombitást 
választottak a zenekar 
legjobbjának. Ennyire jó 
a zenekar rézfúvós trak-
tusa? 
- Nos, ha a kérdésben egy 

kis btrálat bujkál, részben el-
fogadom. De egy-egy kevés-
bé professzionális előadás 
miatt nem kell a zenészek 
képességében keresni a hi-
bát. Többet kellene együtt, 
összehangolódva dolgozni. 
Ezalatt nem csak azt értem, 
hogy több műhelymunka 
kellene és több összeérlelő 
próba. A fesztiválzenekar-
ban például a rézfúvósok 
reggel azzal kezdik, hogy fé-
lórán át „összejátszanak"; 
nem tesznek egyebet, mint 
együtt skáláznak, akkordo-
kat fújnak, amolyan beszéd-
gyakorlatot tartanak, olyas-
mit, ami nem is tartozik a 
próbálandó darabhoz. Én ezt 
hiányolom a szegedi zene-
karban. Ugyanakkor persze, 
értem is, hogy miért nincs ez 
tgy: idő híján. A zenészek-
nek a próbák mellett a taní-
tás és még további megélhe-
tési források után kell nézni-
ük. Zenéből különben nem 
tudnának megélni. 

S. P. S. 
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