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Drágul 
a kenyér 

• Budapest (MTI) 
A kenyér ára várhatóan 

március 1-je után emelke-
dik az üzletekben, ám ez a 
folyamat akár két hónapig 
is eltarthat - je lentet te ki 
Bánki László, a Magyar Pé-
kek Ipartestületének elnöke 
szerdán Budapesten, az Uk-
ba '99 nemzetközi cukrá-
szati, sütőipari és gasztro-
nómiai szakkiállítás beha-
rangozó sa j tó tá jékozta tó-
ján. 

- A kenyér árának eme-
lése még mindig napiren-
den van, a pékek jelenleg 
tárgyalnak a kereskedőkkel 
a d r á g u l á s m é r t é k r ő l -
mondta az elnök egy kér-
désre válaszolva. Kifejtette: 
véleménye szerint a begyű-
rűző áremelkedések ellen-
tételezéséhez mintegy 10-
12 százalékos árnövelésre 
lenne szükség a kenyér és a 
sütőipari termékek eseté-
ben. Mindezt az indokolja, 
hogy nőttek a munkabérek, 
valamint az energia és az 
import-alapanyagok árai a 
sütőiparban. 

Azí a z o n b a n a p é k e k 
i p a r t e s t ü l e t é n e k e l n ö k e 
nem tud ta m e g m o n d a n i , 
hogy egy k i l og ramm ke-
nyér előáll í tása át lagosan 
mennyibe is kerül , mivel 
országrészenként igen elté-
rőek a költségek. Vélemé-
nye az volt, hogy általában 
100 forint körül mozoghat 
a „nem luxus" kategóriába 
tartozó kenyér k i logram-
monkénti gyártási költsége. 
Erre a kereskedők általában 
0-40 s záza l ékos h a s z n o t 
tesznek. 

Csurka 
leváltaná 
Révészt 

• Budapest (MTI) 
Révész T. Mihálynak, az 

Országos Rádió és Televí-
zió Testület elnökének men-
nie kell - jelentette ki Csur-
ka István szerdai, budapesti 
sajtótájékoztatóján. 

A MIÉP elnök-frakcióve-
zetője a Legfelsőbb Bíróság 
döntését kommentálva kö-
zölte: az Országos Rádió és 
Televízió Testület működé-
sét szigorúan át kell világí-
tani, megállapítva a tagok és 
az elnök személyes felelős-
ségét. 

- Első és legfontosabb 
döntését a politikai és gaz-
dasági korrupció jegyében 
hozta meg az a teljhatalmú 
ORTT, amelyet éppen ezek 
médiába való benyomulá-
sának megállítására alapí-
tottak - mondta Csurka Ist-
ván. 

MUNKATARSAKAT 
KERESÜNK: 

gépjármű-értékesítőt, 
autószerelőket, 

gépjármű-villamossági 
szerelőket, 

autófényezőket. 
Szakmai önéletrajz szükséges. 

Jelentkezéseket 
„Hivatalos márkaképviselet 1688" 

jeligére a Sajtóházba. 

Kivitelezőt keresünk 
strandjaink évi négy 
alkalommal történő 

PÁZSITAjyÍRÁSÁRA. 
Árajánlatot 

a Szegedi Fürdő 
és Hőforrás Kft. 

Szeged, Tisza Lajos krt. 
26. sz. alá kérjük címezni. 

Tel.: 62-625-721 

• Operabemutató a Szegedi Nemzeti Színházban 

Nabucco, a terroristavezér 

Szonda Eva (Fenéna), Réti Attila (Nabucco) és Farkasréti Mária (Abigél) az előadásban. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Operapremiert tartott 
a múlt hét végén a Sze-
gedi Nemzeti Sz ínház 
társulata: Verdi korai re-
mekét, a Nabuccót ket-
tős szereposztásban vit-
ték színpadra. 

A Don Giovanni után az 
évad második nagyszabású 
operabemutatójának megren-
dezését is Szikora János mű-
vészeti vezető vállalta, mi-
közben úgy tűnik, nem bízott 
se a műfajban, se a bibliai 
gyökerű történetben, se Verdi 
muzsikájának drámai erejé-
ben. Amikor a néző a nyitány 
után először megpillantja a 
monumentalitásával lenyűgö-
ző architektonikus díszletet, 
még ámul és bizakodik. 
Nemcsak Rózsa István, a ter-
vező végzett mestermunkát, 
hanem a kivitelezők is. A 
háromszintes, boltívekkel ta-
golt, nemes egyszerűségével 
ható építmény, az apróléko-
san kidolgozott, helyenként 
mohával borított falfelületek 
történelmi légkört áraszta-
nak. Sajnos, a korunkat idéző 
jelmezek már a nyitókórus 
alatt halottá, műemlékszerű-
vé teszik a nagyszerű szín-
padképet. Papp János látha-
tóan nem törte magát, hogy 
eredetit, izgalmasat alkosson. 
A főszereplők csillogó kosz-
tümjei piaci butikból is szár-
mazhatnának, a jelmezterve-
zőnek nyilvánvalóan a rende-
zői koncepció hűséges ki-
szolgálása volt a legfőbb cél-
ja. Szikora János ugyanis a 
Kr. e. 578-ban Jeruzsálem-
ben és Babilonban játszódó 
történetet közelebbről meg-

határozhatatlan XX. századi 
közegbe helyezte. Az első 
felvonás kezdetén a kopott 
koffereket szorongató kórust 
látva a vészkorszakra is 
asszociálhatnánk, ám amikor 
Nabucco érkezésekor álarcos 
fekete kommandósok eresz-
kednek alá a semmiből, majd 
amikor Abigél egy szocreál 
íróasztalhoz ül, vagy amikor 
csípőjüket riszáló nővérkék 
az infúzióval megjelennek, a 
tér és idő megfejtése végképp 
hiábavaló igyekezetnek bizo-
nyul. Ez önmagában még 
nem lenne baj, hiszen nemré-
giben épp Kovalik Balázs ka-
marasztnházi Rossini-rende-
zése bizonyította, milyen fan-
tasztikus lehet egy absztrakt 
előadás is. Bár Szikora János 
nem is törekszik absztrahá-
lásra, produkciója teli van 
napjainkra vonatkozó szájba-
rágós utalásokkal. Kész sze-
rencse, hogy olasz nyelven 
folyik az előadás, így kevés-
bé nyilvánvaló, milyen el-
lentmondások vannak az arc-
haikus hatású szöveg és a 
színpadi történések között. 
(Például miközben Zakariás 
arról énekel, hogy tőrével le-
döfi Fenénát, egy revolvert 
szorít a homlokához.) Az 
opera archetipikus figurái sa-
játos metamorfózison esnek 
át; talán a rendező úgy hiszi, 
a néző így könnyebben fel-
fogja a mai hatalmi machiná-
ciókról, napjaink Nabuccói-
ról és Abigéljeiről szóló üze-
netét. 

Nabucco Verdi operájában 
Babilónia királya, Szikora ér-
te lmezésében inkább egy 
dzsigoló és egy agresszív ter-

roristavezér keveréke. Na-
rancssárga nadrágban, csillo-
gó zakóban, selyemsállal és 
tekintélyes aranylánccal a 
nyakában Réti Attila énekelte 
a premieren. A fiatal barito-
nista mindvégig győzte hang-
erővel, intenzitással a szóla-
mot, stílusos éneklése külö-
nösen az első felvonás finálé-
jában tetszett, amikor a figu-
ra vérszomjas vadságát, kí-
méletleflségét hangsúlyozta. 
A másik Nabucco, Németh 
József hangja mára veszített 
ugyan erejéből, ezért roppant 
ökonomikusán építette fel a 
szólamát, ám az árnyalatok 
megmutatásában, a zenei-lé-
lektani ábrázolásban egy 
érett, érzékeny és hiteles mű-
vészi produkciót kaptunk. 
Sáfár Mónika betegsége mi-
att mindkétszer Farkasréti 
Mária énekelte Abigélt. A je-
les énekesnőnek alighanem 
ez az egyik legjobb szerepe: 
megmutathatta virtuóz kolo-
ratúra-készségét, az oktávnál 
nagyobb váratlan ugrásokban 
muzikalitása segítette, a kez-
deti visszafogottság után jól 
érvényesült finomabb lírai 
tónusokra is képes drámai 
erejű szopránja. A rendező-
nek a női főszereplő figuráját 
sikerült a zenével legjobban 
szinkronba hoznia, remek öt-
let például, ahogyan a recita-
tivót követő, szerelmi vágya-
kozásról szóló áriájában Abi-
gél alkoholba fojtja bánatát. 
Zakariásként Kuncz László 
jellegtelen éneklésével, szín-
telen játékával nem tudott ki-
lépni a szürkeségből, Altor-
jay Tamás viszont himnikus 
emelkedettséggel énekelte a 

szólamot. Győrfi Istvánnak 
hiába van kellő magasságú 
olaszos tenor ja , bántóan 
nyers éneklése és amatőr já-
téka hiteltelenné tette Izmael 
szerepében. A második elő-
adáson Timothy Bentch zenei 
felkészültsége, színpadi intel-
ligenciája, alakításának ősz-
intesége feledtette, hogy va-
lójában egy Mozart-tenort 
hallunk. Szonda Éva Fené-
naként magasra tette a mér-
cét: arra mutatott példát, mi-
lyen minőségű énekesi-színé-
szi jelenlétet kívánna ma a 
modern zenés színpad. A ki-
sebb szerepekben jó volt 
Vághelyi Gábor és Kelemen 
Zoltán (Baál főpapja), Pis-
kolti László és Kovács H. Ist-
ván (Abdallo) valamint Me-
rényi Nicolette és Keszei 
Borbála (Anna). 

A rézfúvósok némi bi-
zonytalankodásától eltekint-
ve korrektül játszó Szegedi 
Szimfonikus Zenekart a pre-
mieren Molnár László, a má-
sodik estén Gyüdi Sándor di-
rigálta. Az opera egyik fősze-
replőjének számító kórus re-
mekül énekel t , kár, hogy 
ugyanaz sugárzott az énekka-
ri művészek arcáról, mint né-
melyik szólistáéról: a rende-
zés nem villanyozta fel őket, 
nem hittek a produkció sike-
rében. 

í ra t lan törvénnyé vált 
színházi szokás, hogy a pre-
mier végén - vállalva meg-
született gyermekét - a sze-
replőkkel együtt a rendező is 
a közönség elé lép. Szikora 
János ezúttal a színfalak mö-
gött maradt. 

Hallási Zsolt 

A fogyasztói érdekek 
megsértése még mindig 
gondot okoz Csongrád 
megyében is, derült ki a 
fogyasztóvédelmi fel-
ügyelőség sajtótájékoz-
tatójából. A gyártók, a 
kereskedők, a szolgálta-
tók között egyaránt 
akadnak olyanok, akiket 
jelentós pénzbírsággal is 
sújtottak a vásár lók 
megkárosítása, illetve a 
jogszabályok megsértése 
miatt. 

A Csongrád Megyei Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelőség 
elmúlt évi vizsgálatainak ta-
pasztalatairól tartott tegnap 
sajtótájékoztatót Pálkúti Ist-
vánná igazgató a megyeháza 

• Csongrád megye sem kivétel 

Megkárosítják 
a fogyasztókat 

épületében. Az igazgató 
hangsúlyozta: ügyfélforgal-
muk kiugróan megemelkedett 
az elmúlt évben, amely a fo-
gyasztóvédelmi törvény élet-
be lépésének is köszönhető. 
A mintegy háromezer pana-
szos között a közüzemi szol-
gáltatásokat kifogásolók ke-
rültek a „dobogó" felső foká-
ra. Szép számban voltak 
azonban olyanok, akik a helyi 
önkormányzatok hatáskörébe 
tartozó díjmegállapításokat 

tették szóvá, kérve a hatóság 
segítségét. A kereskedelem-
mel összefüggő észrevételek 
60 százaléka a minőségi kifo-
gás intézésére vonatkozott. A 
vállalkozók ugyanis nem ve-
szik tudomásul, hogy ezeket 
a panaszokat kötelesek a bolt-
ban tett bejelentéskor azonnal 
elintézni. Nehezen érvénye-
síthető viszont a kifogás ak-
kor, ha a szolgáltatást igény-
be vevő nem kért számlát. A 
felügyelőség által tavaly ki-

adott 352 határozat 11 eset-
ben a forgalmazott termék ér-
tékesítésének megszüntetésé-
ről rendelkezett. A vizsgála-
tok arra is fényt derítettek, 
hogy az élelmiszer-ipari ter-
mékek egy részét - még min-
dig - a minőségmegőrzési ha-
táridő után is forgalmazzák. 
Nyolc esetben, összesen egy-
millió-kétszázezer forintot ki-
tevő minőségvédelmi bírság 
kiszabására is sor került. Fi-
gyelmet érdemel továbbá, 
hogy a reklámfelügyeleti el-
járás keretében - 12 alkalom-
mal - tapasztalt olyan problé-
mát a felügyelet, amely indo-
kolttá tette az összesen 1 mil-
lió 200 ezer forintos bírság 
megfizettetését. 

N. R. J. 

gyászközlemények 

„Ha elveszítesz egy férjet, egy édesapát, 
csak akkor tudod meg, hiánya mennyire 
fáj." 

BAKOS ANTAL 
halálának első évfordulójára kegyelettel, 
soha el nem múló fájdalommal emléke-
zik 

gyászoló felesége, fia, lányai 
és családjaik 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, Édesapa, 
após, nagyapa, keresztapa, testvér és rokon, 

HEGYI LÁSZLÓ 
76 éves korában türelemmel viselt hosszú, súlyos betegség után 
elhunyt. Temetése március l-jén, 13 órakor az alsóvárosi te-
mető ravatalozójából. 

Gyászoló felesége, leánya és veje 

Fájó szívvel tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

DÉNES LAJOS, 
életének 48. évében elhunyt. 
Temetése Algyőn február 
26-án, 14 órakor lesz. 

Gyászoló család, 
Algyő, Kócsag u. 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy 

MUTH FERENCNE 
Szanka Ilona, 

életének 95. évében elhunyt. 
Hamvait február 26-án, 11 
órakor helyezzük örök nyu-
galomba, az újszegedi te-
metőben. 

Gyászoló család 

k Mély fájdalommal 
| tudatjuk, hogy sze-
•1 rettünk, 

NÉMETH GÉZA 
66 éves korában elhunyt. 
Temetése március l-jén, 15 
órakor lesz a domaszéki te-
metőben. Gyászmise 14 óra-
kor, az új templomban. 

Gyászoló család 

h Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy sze-

1 rettünk, 
id.PAPDI JÓZSEF 

69 éves korában elhunyt. 
Temetése március 2-án, 11 
órakor lesz a zákányszéki 
temetőben. 

Gyászoló család 

Mély megrendüléssel tudat-
juk, hogy 

GAZDAG JÓZSEF, 
baktói lakos, életének 76. 
évében rövid, de súlyos be-
tegségben elhunyt. Temeté-
se március l-jén, 13 órakor 
lesz a Dugonics temetőben. 

A gyászoló 
család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
BÁRSZKI ANDRÁS 

94. évében csendben el-
hunyt. Temetése március 2-
án, 11 órakor lesz a Dugo-
nics temető ravatalozójából. 

Gyászoló 
család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, 
NÉMETH IRÉN 

74 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása már-
cius l.-jén, 15 órakor lesz a Belvárosi temetőben. 

Gyászoló Schinagel és Tolnai család 

köszönetny i l ván í tás 

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, is-
merősöknek és kollégáknak, akik szeretett halottunk, 

GOMBOS ISTVÁNNÉ 
temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat enyhítetni 
igyekeztek. 

Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a kedves ro-
konoknak, ismerősöknek és szomszédoknak, akik felejthetetlen 
szerettünk, 

FEHÉR LÁSZLÓ 
temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, 
fájdalmunkban részvétükkel osztoztak. 

A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett 
Édesapánk, 

TÖRÖK ISTVÁN 
temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szeret-
tünket, 

ZSÍROS GÁBORT 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló 
család 

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
szeretett édesanyánk, nagy-
mamánk, dédikénk, 

özv. ALEXIN 
FERENCNÉ 

temetésén megjelentek. 
Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
felejthetetlen szerettünk, 

LAKATOS BÉLA 
temetésén megjelentek és 
fájdalmunkban részvétükkel 
osztoztak. 

A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, szomszédoknak, 
munkatársaknak, barátoknak és ismerősöknek, akik 

LŐRINCZ FERENC 
temetésén megjelentek részvétükkel és virágaikkal fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család, Szeged 


