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Újság, könyv, brossura, katalógus, szórólap 
ügyviteli nyomtatványok! 

62/466-847. 

Taroltak a szegediek 

Könnyűzenei Ki mit tud? 
Munkatársunktól 

A napokban rendezték 
meg az algyői faluházban 
a Talent Tehetségkutató 
Énekstúdió szervezte me-
gyei könnyűzenei Ki mit 
tud?-ot. A két elődöntő 74 
produkciójából 36 dal került 
a döntőbe. A versenyen a 
következő eredmények szü-
lettek. Szólóének (10-12 
évesek) kategóriájában első 
lett Bartos Richárd (Mak-
kosházi Általános Iskola), 
második helyen végzett Bo-
dor Adám (Arany János Ál-
talános Iskola). A 12 és 14 
évesek között megosztott 

első helyet kapott \di.fa Jú-
lia (Karolina Általános; isko-
la) és Hamza János. A -zsűri 
második díjat nem adott ki, 
harmadik lett a kübe^házi 
Lengyel Izabella. A 14 és" 16 
évesek korosztályában első 
lett Rácz Zsuzsanna, máso-
dik pedig Gálát Norbert 
(mindketten az Odessza II. 
Számú Általános Iskola ta-
nulói). A képzeletbeli dobo-
gó harmadik fokára pedig a 
Weöres Sándor iskola ta-
nulója, Firbás Melinda áll-
hatott. A felnőtteknél pedig 
három első díjat adott ki a 
zsűri, melyet a kiszombori 

Varga Mónika, a szegedi 
Liska Zsanett és a maroslelei 
Molnár Orsolya vehette át. 

A szólisták mellett duet-
tek is indulhattak a verse-
nyen. A 12 ós 14 évesek kö-
zött első Jett a kübekházi 
Lerjgyel Izabella és a szege-
di Gálát Norbert páros. Nor-
bi egy korcsoporttal feljebb 
is nevezett és Bálint Ale-
xandrával (JGYTF Gyakor-
ló Általános Iskola) az olda-
lán elhozta az első díjat. A 
felnőtteknél pedig a Horváth 
Tímea-Lajter Péter (mind-
ketten szegediek) páros dia-
dalmaskodott. 

Belami szerencséje 

Lady Mystica (született Vaják Bözsi, egy-
kor nagyon betanított boronahajcsár, 

a Vidám Eke termelőszövetkezet majdnem 
kiváló dolgozója, akit a Panel Pál-lakóte-
lepen csak Láda néninek szólítanak a tisz-
teletlen suhancok) arcán szélesnek mond-
ható mosoly jelent meg. Majd a főállású 
jósnő, a Piszkosul látom a jövőt Bt. ügyve-
zetője bejelentette: Belami úr, Belami 
úúúúúr! Magára nagyon nagy gazdagság 
vár, ragadja torkon a szerencsét! 

A külváros nyugalmazott szépfiúja tisz-
telettel megköszönte ezt a szebb jövővel ke-
csegtető útmutatást, s kifizette a jósügyle-
tekben elvárható ezer forint plusz áfa nagy-
ságú tiszteletdíjat. Távozáskor pedig has-
ba rúgta Lady Mystica Káposztás puliszka 
nevű, macska beosztású nyávogó gépét, 
majd öt perccel később a Zsibbadt brigád-
vezető kocsma pultja mellett bejelentette: 
már pedig ő hamarosan meg fog gazda-
godni. 

- Ejnye már, Belami úr, csak nem sike-
rült begyömöszölnie magát a politikai elit-
be? - tűnt fel Snájdig Pepi arca egy alig 
megsavanyodott sör vékonyka habja mögül. 

- Ugyan már, politika! Hát maga nem ol-
vasta ki az immár teljességgel nyilvános 
vagy önbevallásokból, hogy képviselőink 
között több a szegény ember, mint a ka-
rancslapujtői aggok otthonában? Én For-
tuna asszonyság fia leszek, s teljesen tudo-
mányos alapon megkezdem harcomat a 
szerencsejátékok frontján. 

- Jaj, már megint... - sírta el magát 
Plüss Eta. Ugyanis az elmúlt esztendők so-
rán jó néhányszor részese lehetet olyan ak-
cióknak, amikor a Zsibi törzsközönsége 
mindenét elköltötte lottóra, totóra. De a 
nyereményből csak úgy tudtak megvásá-
rolni egy rozsdás bilit, hogy nagyobb tőké-
ve rendelkező pénzintézet félállású takarí-
tónőjétől kaptak ajándékba egy ötvenest. 
Ezekre az időkre ugyan Belami is emléke-
zett, de bejelentette: 

-Az régen volt. Most viszont már oly ren-
geteg játék közül választhatnak, no meg a 
babonától a szakértelmen át a számítógé-
pes programokig minden a segítségünkre si-
ethet. Tehát siránkozás helyett vágjunk csak 
bele, emberek, mielőtt még éhen vesznénk 
a dzsídípiből. 

Ugye, mondanom sem kell: belevágtak. 
Külön szakértői team foglalkozott a tipp 
mixelésével, egy másik csapat a totó és a 
bantu törzsek párzási szokásainak összefüg-
géséből vont le következtetéseket a hétvé-
gi forduló várható eredményeire. A Smúz 
apu vezette brigád Fájl Edit számítógépes 
moderátor segítségével vont párhuzamot 
az ötös és a hatos lottó között, nem is be-
szélve a kenóról. Minek Dönci külön listát 
állított föl a kaparós, hergelős, hajtogatós, 
téphetős és tűz fölött pirítható sorsjegyekről. 
Majd elkövetkezett a pénteki nap („Sze-
rencsét hoz, juj, de nagy szerencsét!" ), ami-
kor is a lelkes kompánia megrohamozta 
Iksz Ármin garázsból nemesített szerencse-
barlangját, s Töltsed, ki tudja, meddig tölt-
heted! felkiáltással nekiveselkedtek a fo-
rintvadászatnak. Belami lelkében ugyan 
támadtak bizonyos kétségek a várható ered-
mény ügyében, amikor Bovden Béci beje-
lentette: csak és kizárólag akkor lehet 13+1-
esük, ha a Real Madrid-Bélapátfalvi Má-
kospacal meccset fix kettesre veszik. De, 
istenem, a meglepetés hozza a milliókat, 
Amikor pedig Cink Enikő beállított egy alig 
használt, ám annál maszatosabb kémény-
seprővel, majd megtapogatták egy vak ele-
fánt bádogmellényének minden gombját, s 
megitták a szárított, s természetesen skan-
dináv országból importált békalábból és 
egy OTP fizetési meghagyásból főtt teát, 
már mindenki ráérzett a remélt siker ízére. 
Pontosan tudták: szombaton minimum né-
gyesük lesz az ötösön, vasárnap öt plusz egy 
a hatoson (de inkább hatos - jajveszékelt 
Bika Jenő). Majd pedig egy időben veszik 
fel a kenó és a hetes lottó főnyereményért 
járó iszonytatóan sok milliókat. Mivel ar-
ra is megvan minden remény, hogy az Uj-
gur Tevevadászok-Dunapataji Szöcskeido-
már 11. bézból meccsen döntetlen születik, 
Smúz apu lábszaga sem kergeti el a tuti 
nyereményt a tippmixen - ütögették egymás-
hoz a poharaikat (koccintás) a Zsibi ven-
dégei. 

M ondjam tovább? Megtenném, de nincs 
időm. Éppen kölcsönkérni indulok 

Majzlinger Totya bácsihoz, aki sarki koldus 
pontosabban kéregető menedzser. Belami-
nak lesz a húszas... 

Bátyi Zoltán 

2001. május 23-án 
1 éves a Szeged Plaza 

Szü le tésnapunk alkalmával , május 2-től 23-áig, ajándéksorsolásos akciót ren-
dezünk a Szeged Plazában. M inden 3000 forintos vásárlást követően egy 
sorsjegyet lehet átvenni, amellyel a vásárló sorsoláson vehet részt. 

Tehát aki 30.000,- Ft értékben vásárol a Szeged Plazában, az 10 db sorsjeggyel 
pályázhat Fortuna kegyeire. 
Az első három sorsoláson — május 7-én, 14-én és 
21 -én 18 órától a Szeged Plazában — 250 000,- Ft ér tékű, 
háztartási elektronikai termékeket tartalmazó csomagot lehet 
megnyerni a Murányi Műszaki Áruház kínálatából. 

A fődíj kihúzására május 23-án, a Születésnapi Plaza 
Randevún kerül sor. A legszerencsésebb Plaza vásárló egy 
házimozi rendszer boldog tulajdonosa lesz. SZEGED PLAZA 

Verdi remekműve a Szegedi Nemzeti Színházban 

Falstcrff, a jutalomjáték 
Verdi a Falstaff 1893-as be-

mutatója előtt állítólag öt 
ezüst lírát adott a Milánói Sca-
la függönyhúzójának azzal az 
utasítással: ha egyetlen fütty-
szót hal), azonnal engedje le a 
függönyt. Tudta, hogy muzsi-
kája nem azonnal befogadha-
tó, meglepően újszerű, már-
már avantgardista, ezért cso-
dálói közül sokan csalódottan 
hallgatják majd. Füttyszó már 
csak az idős mester iránti tisz-
teletből sem hangzott fel, de 
hogy a komponista tisztában 
volt a közízléssel, azt az is 
mutatja: remekműve széle-
sebb körben máig sem vált 
igazán népszerűvé. 

Verdi hattyúdalának bemu-
tatásával a Szegedi Nemzeti 
Színház operatársulata mél-
tó módon emlékezik meg 
az olasz zeneóriás halálának 
századik évfordulójáról. 
Oberfrank Péter zeneigazgató 
a pszichikus folyamatok ábrá-
zolására, a morális kérdések 
kibontására mindig nagy fi-
gyelmet fordító jeles prózai 
rendezőt, Valló Pétert hívta al-
kotótársul, aki a szöveg-
könyvből, mint színdarabból 
kiindulva imponáló természe-
tességgel állította színpadra a 
lírai komédiát. Koncepciójá-
hoz Szlávik István varázslatos 
hangulatú, dekoratív, ugyan-
akkor praktikusan használható 
díszletet tervezett. A kocsmát, 
Ford házát és a windsori par-
kot is ugyanaz a forgószínpad-
ra épített, burjánzó növény-
zetből és építészeti elemekből 
álló bonyolult konstrukció 
idézi fel. A jelmezek tervezé-
sekor Szakács Györgyi nem 
ragaszkodott mereven IV. 
Henrik korához, finom vonal-
vezetésükkel. harmonikus 

Szolnoki Apollónia (Mrs. Quickly), Gregor József (Falstaff) és Szonda Éva 
(Meg Page) (Fotó: Schmidt Andrea) 

színvilágukkal különösen a 
női szereplők ruhái tet-
szetősek. 

A címszerepet éneklő Gre-
gor József 1973-ban Vaszy 
Viktor vezényletével mutatko-
zott be először Falstaffként, s 
azóta külföldön is sikerrel ala-
kította a szerepet. Verdi bari-
tonhangra írta a korosodó, 
iszákos, pókhasú lovag szóla-
mát, kiváló basszistánknak né-
hol meg is kell küzdenie a ké-
nyelmetlenül magas hangok-
kal, ám muzikalitásával, ele-
ganciájával, éneklésének ka-
rakterformáló erejével ezúttal 
is elkápráztatja a közönséget. 
A vén széptevőt egy letűnő 
hőskor utolsó képviselőjének, 
ízig-vérig reneszánsz figurá-
nak ábrázolja, aki költészetté, 
filozófiává nemesíti az érzéki 
örömöknek élést, s a polgári 
erkölcsről álszenten prédiká-
lok kigúnyolásával mindig 
célba talál. Gregor József 
Falstaffja hétköznapian embe-
ri, ezért gyarlóságaival együtt 

is szeretni való figura, akin 
csak együttérzéssel lehet ne-
vetni. Nagy találkozás ez a 
szerep: egy kivételes művé-
szegyéniség jutalomjátéka. 

Jók a windsori víg nők is: 
Alice Fordot a premieren a 
nagyszerű formában éneklő, 
különleges atmoszférateremtő 
képességét megcsillogtató 
Vajda Júlia játszotta, aki 
mostanában indokolatlanul 
ritkán látható szegedi színpa-
don. Elmondható ugyanez a 
Meg Page hálátlan szerepét 
példás odaadással alakító 
Szonda Éváról is. Keszei Bor-
bála ideális Annuska: ham-
vas, bájos, és hanggal is 
győzi a szólamot. Mrs. 
Quickly-t egy érett, tapasztalt 
asszonynak képzelném; bár 
jól énekelt és játszott, túl fia-
talnak éreztem a Szentivánéji 
álomban feltűnt tehetséges 
Szolnoki Apollóniát erre a 
szerepre. Ragyogó Vághelyi 
Gábor Fordja, szimpatikus 
Timothv Bentcli szerelmes 

Fentonja, Drucker Péter har-
sány színekkel alakítja az 
ütődött dr. Cajus-t; Pistol sze-
repében Altorjay Tamás, Bar-
dolfként pedig Pataki Antal 
formál jellegzetes figurát. 

Valló Péter rendezése le-
tisztult, pontos, kidolgozott, 
Oberfrank Péter felkészülten 
dirigálja az érzékenyen muzsi-
káló Szegedi Szimfonikus Ze-
nekart, olykor mégis mintha 
hiányozna a produkcióból a 
sugárzó életerő, a felszabadult 
könnyedség. Talán a szűkre 
szabott próbaidőszak az oka, 
hogy ide kívánkozik Tóth Ala-
dár régi igazsága: „Csak a 
legalaposabb, pallérozott ze-
nei összjáték kultúrája boldo-
gulhat a Falstaff-muzsika ka-
marazeneszerűen leszűrt, ki-
kristályosult, kicsipkézett du-
ettjeivel, tercettjeivel, együtte-
seivel, nem is szólva a zárófú-
gának kis ezüstkacajok csillo-
gó szálaiból egybeszőtt homé-
ri hahotájáról." 

Hollós! Zsolt 

Születésnapi nyereményjáték 


