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Gyenes Kálmán a Délmagyarország idei aranygyürüse 

Az együttérzés fókusza 
Országos énekverseny 
a konzervatóriumban 

Simándy Józsefre 
emlékeztek 

Gyenes Kálmán képei eljutottak Japánba, Spanyolországba, Skóciába, Brazíliába... 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

Harminckilenc fiatal 
énekes részvételével 
rendezték meg az elmúlt 
hét végén a II. országos 
Simándy József-ének-
verseny döntőjét a Sze-
gedi Tudományegyetem 
Konzervatóriumában. 

Immár harmadszor szer-
vezett országos énekver-
senyt a szegedi konzervató-
rium és a város önkormány-
zata. Első alkalommal, 1992 
őszén Simándy József volt a 
zsűri elnöke, 1998-ban pedig 
emlékének adózva nevezték 
el róla az énekes növendé-
kek seregszemléjét. Az idei, 
II. országos Simándy József-
énekversenyre 175-en jelent-
keztek, közülük az 
elődöntők után harmincki-
lencen kerültek a szegedi 
döntőbe, ahol péntek dél-
utántól szombat estig adták 
elő műsorukat. A produkció-
kat rangos zsűri bírálta el, 
amelynek elnöki tisztét: De-
vich János, a NKÖM művé-
szeti főosztályának vezetője 
töltötte be, tagjai Csengery 
Adrienne és Komlóssy Er-
zsébet operaénekesek, 
Oberfrank Péter, a Szegedi 
Nemzeti Színház zeneigaz-
gatója és Weninger Richárd, 
a SZTE Konzervatóriuma 
igazgatója voltak. 

Vasárnap délelőtt a kon-
zervatórium dísztermében 
hirdettek eredményt, majd a 
győztesek gálahangversenye 
zárta az énekesek viadalát. A 
győztesek: I. kategória: 1.: 
Halmos Eszter, 2.: Tóth Me-

linda, 3.: Pintér Edina; II. 
kategória: 1.: Kazár Ticiana, 
2.: Nagy Krisztina, 3.: Ma-
gyar Gabriella; III. kategó-
ria: 1.: Rálik Szilvia, 2.: Sza-
bó Veronika, 3.: Fodor Gab-
riella. A legjobb zongorakí-
sérő különdíját Szóké Kata-
lin, Andrássy Gertrúd és 
Tóth Erika kapta. Különdíjat 
kaptak a kötelező verseny-
számként előadott Kodály-
dalokért: Dezső Gabriella, 
Kazár Ticiana és Szabó Ve-
ronika. A Szegedi Tudo-
mányegyetem Hallgatói Ön-
kormányzatának különdíját 
Tóth Orsika, a Szegedi Ope-
rabarátok Egyesülete külön-
díját Horváth Mariann, a 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
különdíját Kátay Natasa ve-
hette át. 

Szeged önkormányzatá-
nak felkérésére Fritz Mihály 
szobrászművész plakettet 
tervezett Simándy József 
emlékére, amelynek első 
példányát dr. Ványai Éva al-
polgármester nyújtotta át 
Jutka asszonynak, a művész 
özvegyének, aki köszöntőjé-
ben bejelentette: a család 
alapítványt hozott létre a le-
gendás énekes emlékére, és 
a fiatal tenoristák támogatá-
sára. Első alkalommal a Ma-
gyar Állami Operaházban 
adták át az alapítvány díját, 
idén ősszel pedig a Szegedi 
Nemzeti Színház társulati 
ülésén teszik ugyanezt, a 
jövőben pedig felváltva ad-
hat otthont a két teátrum az 
eseménynek. 

H. Zs. 

A Délmagyarország 
kilencvenéves születés-
napján Gyenes Kálmán 
fotóriporter, a lap mun-
katársa kapta az idei 
DM-aranygyűrűt. Gye-
nes Kálmán az elmúlt 
évtizedekben elsősor-
ban a sportról és a ter-
mészethez közel élő kö-
zösségekről készült ké-
peivel szerzett nemzet-
közi elismeréseket. 

Gyenes Kálmán a fotóri-
porteri önképzés jellegzetes 
útját járta be. A vendéglátói 
szakmát cserélte fel a fotó-
zásra; a Csirke csárdában 
pincérkedett, s hétvégeken 
két váltás között járt ki a 
meccsekre fényképezni , 
majd este megint dolgozni 
ment és a hajnalban elkészí-
tett felvételeket adta be reg-
gel a szerkesztőségbe. Mire 
a tálcát végleg letette, már 
zsebében voltak első nem-
zetközi díjai . 1964-ben 
Odesszában, 1973-ban és 
1975-ben Újvidéken, az 
Aranyszem szemlén nyert 
díjat. A természeti környe-
zet fotózását szülőtájáról, 
Mezőhegyesről hozta magá-
val, a sport pedig riporteri 
kedvtelése lett. Ifjú korában 
kézilabdázott, ez a sportág 
maradt a kedvence, de utána 
mindjárt a labdarúgás követ-
kezik. Lassan a meccsek el-
maradhatatlan „résztvevője" 
lett, abból a fajtából való, 
aki együtt tud élni a játék-
kal: nem szeret késni (ha gól 
esik, mielőtt megérkezne, a 
nézők menthetetlenül sze-
mére vetik), a meccsről idő 

előtt elmenni pedig kifeje-
zetten utál. Mint fotóripor-
ter, tudja, hogy a lapokban a 
legszebb meccsen is a dina-
mikus jelenetek számítanak 
igazi eseménynek, de fo-
tóművészi érzéke azonnal 
kiélesedik, ha e dinamikus 
jelenetekben az emberi moz-
gás szavakkal tudósíthatat-
lan szépségét veszi észre. 
Sport témájú nemzetközi dí-
jait is ennek köszönheti, hi-

szen vidéken élő fotóripor-
terként nem készíthet fotó-
kat híres emberek különle-
ges pillanatairól. A nemzet-
közi katalógusok tanúsítják, 
hogy akik világsztár labda-
rúgók, olimpiai bajnokok és 
körülrajongott sportemberek 
közelében vannak, azok 
könnyebben meggyőzik a 
zsűrikben ülő sznobokat. 
Gyenes Kálmánnak erre 
csak a mozgás kultúráján 

keresztül volt módja: képei, 
a labda mellől alig kinőtt 
gyermek, aki a rúgáshoz 
lendületet vesz, a kapuval 
szemközt tizenegyest rúgó 
öregember, akinek egész lé-
nyéből lelkesedés sugárzik, 
a különleges mozgásegyen-
súlyt mutató gyaloglók - be-
járták a világ kiállításait és 
katalógusait. Jó néhány itt-
honi díj mellett 1982-ben a 
spanyolországi Reusz, 1987-

ben a németországi Ulm és a 
japán Asa hi Shimbun, 
1988-ban az olasz Genova, 
1990-ben a lengyel Wroc-
law pályázatán, majd 1995-
ben San Marinóban, 1996-
ban a japán SSF-World 
Sport, 1999-ben pedig a 
nemzetközi szövetség, a FI-
AP rovinji seregszemléjén 
szerzett elismerést. Leg-
utóbb a 2000. június elején 
Reusban megnyíló sportfo-
tó-kiállítás pályázati bizott-
sága értesítette, hogy négy 
képből álló, a gyerekfocitól 
az időskori fociig komponált 
sorozata díjat nyert Spanyol-
országban. 

Gyenes Kálmán 1975-től 
a Délép fotósaként és a Dél-
magyarország külső munka-
társaként, 1991 óta pedig la-
punk belső fotóriportereként 
dolgozik. Ezalatt a sporton 
kívül a természeti környe-
zethez közel álló emberi kö-
zösségek értékei kötötték le 
figyelmét: első ízben a mári-
apócsi búcsún készült soro-
zatával vívta ki a szakma el-
ismerését, e képei közül is 
több nemzetközi sikert ho-
zott. Az idők folyamán Er-
dély felé terelődött figyel-
me, 1993 óta szinte minden 
évben fényképezett a csík-
somlyói búcsún. A fotós 
szemével a sorsközösségek 
összetartását, a fogyasztói 
világban lassan jelentőségü-
ket vesztő hagyományos ér-
tékeket tárta fel, képeivel 
igazolva, hogy a szép kép 
az, amikor az együttérzés 
fókusza éppen a fotóriporter 
szívében van. 

Panek Sándor 
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Készülék+kártya 

7000" 

A Westel - Magyarországon először - olyan havidíjas előfizetést ajánl, amivel szinte mindegy, mikor beszél. A lényeg az, hogy honnan. 
Az új ZöldZóna díjcsomaggal az ország területének több mint 80%-áról hálózaton belül csúcsidőben is csak nettó 
28 Ft-os percdíjért beszélhet. Ha a ZöldZóna területén kívül kezdeményez hívást, a rendszer kapcsolás előtt figyelmezteti. 
Ekkor dönthet, vállalja-e a beszélgetést magasabb percdíjért, vagy sem. A ZöldZóna díjcsomaggal a Kapcsolat még elérhetőbb, költsége 
még ellenőrizhetőbb lesz. Egyre több helyen telefonálhatunk egyre kevesebbért. Westel előfizetőként már jóval több mint 
1 millióan. Ráadásul DUAL mobiltelefonnal** és kártyával*** már bruttó 7 000 Ft-tól csatlakozhat. Helyből megéri... Önnek is? 
A Westel mobilról ingyenesen hívható 06-30/803-0000-ás hívószámon egyből megtudhatja, hogy Ön a hívás pillanatában a ZöldZóna 
területén tartózkodik-e. A 1230-as ügyfélszolgálati hívószámon az irányítószám megadásával tájékozódhat, míg a Westel honlapján 
közvetlenül, a település neve alapján is választ talál. 

WESTEL üzlet Szeged, Feketesas u. 25. tel.: 06-62/421-575,06-30/900-9008, Szeged, Kárász u. Í Z tel: 06-30/900-9033 
Díjmentes házhozszállítás: 06-30/930-5330,06-30/930-5361,06-30/930-5362 
Westeom GSM Kft.: Szeged, Feketesas u. 14. • Szeged, Roosevelt tér 5. • Szeged, Kossuth L sgt 10-12. • Fish Telecom: Hódmezővásárhely, Andrássy úti parkoló • Bektrofil Kft.: Szentes, József A u. 6/b. • Csongrád, Fő u. 62. 
Puszta-Tel Kft: Makó, Szegedi út 2. • Eco-Phone Kft.: Hódmezővásárhely, Szántó Kovács J. u. 20. • Kinj-Fón Kft.: Szeged, Jósika u. 1. • Mórahalom, István király útja 2. • Sári-Phone Bt: Szeged, Szeged Nagyáruház 
West-Szeg 98 Bt: Szeged, Rókusi k i t 42-64. (Tesco) • Mobilvilág Bt.: Csongrád, Fő út 40. • BBK Hungary Kft: Kistelek, Kossuth u. 30. 

* A Westel hálózatán belül, kivéve Hangposta. 
" A készülék csak Westel előfizetői kártyával használható. 
*** Csak új Westel előfizetéssel, kétéves szerződéssel, amíg a készlet tart. , 
Az összeg a kezdő részlet, amelynek befizetése után a készülék elvihető. 
Az árakhoz 24 havi törlesztőrészlet és ennek megfeleld 24x1375 Ft havi 
forgalmidíj-kedvezmény tartozik. 
További feltételek és Információ: 1230 (a Westel hálózatából díjmentesen hívható), 
265-9210, illetve az üzletekben. 
www.westel.hu 
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