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Az operaegyüttes új énekesnője: Simon Krisztina 

Cherubino visszatért 
Nagylakon bukott le a doppingszercsempész 

Több ezer tabletta 
a vámraktárban 

Egészségnapok Algyőn 
A gyerekeknek gyümölcsszobrászattal, a felnőtteknek előadással kez-
dődik pénteken 15 órakor, Algyőn a faluházban az idei egészségnapos 
rendezvény. Többféle szakorvosi vizsgálat is elérhetővé lesz a község-
ben: szombaton 7 órától az egészségházban vérvételre lehet jelentkez-
ni; 9 órától a faluházban ortopéd szakorvos, bőrgyógyász, fül-orr-gégész 
és látszerész, az egészségházban pedig urológus, nőgyógyász áll az al-
győiek rendelkezésére; de fogászati szűrést, EKG-ellenőrzést is igénybe 
vehetnek. Az orvosi vizsgálatok mellett szombaton 9 órától Fuss az 
egészségedért! jelszóval kocogó é* futó versenyre várják az érdeklődő-
ket. Idén a tüdőszűrés a községben november 11 -étől 15-éig lesz. 

Vendégjátékon a Barátok köztbői 

Misi a BB-házban 
Halász Gábor, a Barátok közt-
bői nemrég eltűnt szegedi szí-
nész tegnap a Big Brother-ház 
vendége volt. A lakók által írt 
szappanoperában ő játszotta az 
argentin szívtiprót. 

A Big Brother-ház lakóinak heti 
feladatként brazil szappanoperát 
kell forgatniuk, amelyhez min-
dennap kapnak vendégszínésze-
ket is. Kedden a Frcsh-lányok, 
szerdán pedig Halász Gábor járt 
a házban. Halász Gábor előtt az 
utolsó pillanatig titokban tartot-
ták a szervezők, miért és mennyi 
időre költözik be a Nagy "testvér-
hez. Mint mondta, izgatott volt, 
de nagyon jól érezte magát a ház-

ban. Kellemesen csalódott Pon-
góban, róla ugyanis azt hitte, 
hogy sokkal durvább. Elmondta, 
senki nem játszik szerepet a ház-
ban, mindenki pontosan olyan, 
mint amilyennek mutatja ma-
gát. A Barátok közt egykori Misi-
jét lelkesen fogadták a lakók. Ki-
derült, hogy Zsanett Gábor ra-
jongója. Gábornak az jelentette a 
legnagyobb problémát, hogy nem 
tudta igazán elmagyarázni a la-
kóknak, mit keres egy konku-
rens csatorna szereplőjeként ná-
luk. A lakók ugyanis nem tudják, 
tudhatják, hogy Hoffer Misit ki-
írták a Barátok köztbői és ezt 
nem is árulhatta el nekik. 

T.K. 

VINKLER PORTRÉI 
A M Ú Z E U M B A N 
Csákány Béla matematikus, 
egyetemi tanár nyitja meg pénte-
ken délután fél 5-kor a szegcdi 
Móra Ferenc Múzeum I. emeleti 
kiállítótermében a Vinkler világa 
címmel indított ötéves tárlatso-
rozat második kiállítását, amely 
az 1980-ban elhunyt szegedi 
mester portréit mutatja be. Az 
emlékkiállítás anyagát magán-
gyűjtők és a múzeum gyűjtemé-
nyéből Vinkler László tanítvá-
nya, Tandi Lajos művészeti író 
válogatta és rendezte. 

TERMÉSZETFOTÓ-
KIÁLLÍTÁS KISTELEKEN 
A világjáró ínyencek programso-
rozat keretében Máté Bence 
pusztaszeri természetfotós kiállí-
tása nyílik ma este hatkor a kiste-
leki közéleti teaházban, a rendez-
vényházban, a Kossuth u. 7. 
szám alatt. Az eseményt Vadász 
Sándor szegedi természetfotós 
nyitja meg. Mindezt diaporá-
ma-bemutató és Máté Bence ang-
liai élménybeszámolója követi. 

AZ ÖTTÖMÖSI 
AFRIKA-KUTATÓ 
A neves Afrika-kutatóra, Ma-
gyar Lászlóra emlékeznek pén-
teken Öttömösön. A művelődé-

si házban délelőtt 10 órakor Ba-
ta Ferenc polgármester mond 
köszöntőt, majd Krizsán László 
történész tart előadást a faluala-
pító Magyar családról. Az ovi-
sok és az iskolások műsora után 
délben megkoszorúzzák a kuta-
tó kopjafáját. A művelődési ház-
ban kiállítás nyílik Gyuris Ká-
roly balotaszállási képzőművész 
alkotásaiból. 

TESTÜLETI ÜLÉS ALGYŐN 
Rendkívüli képviselő-testületi 
ülést tartanak péntek délután 2 
órakor Algyőn. Ezen többek kö-
zött megválasztják az alpolgár-
mestert és a bizottságok tagjait. 

HATÁRÁTKELŐRŐL 
A KÁVÉHÁZBAN 
A röszkei határátkelőről rendez-
nek kávéházi beszélgetést ma 18 
órától a szegedi luhász Gyula 
Művelődési Központban. A ven-
dég: Zakar János alezredes, ha-
tárforgalmi kirendeltségvezető. 
A házigazda: Wayer Péter jogász. 

KÁVÉHÁZI KONCERT 
A Millenniumi Kávéházban 
(Szeged, Dugonics tér 12.) ma 
zenés estre várják az érdeklődő-
ket. A Cs. E. T. T. együttes, va-
gyis Tatár András és Tót Attila 
20 órakor lép fel. 

Kétszáznál is több jogsértő cse-
lekményt derítettek fel régiónk 
vámosai az elmúlt napokban. 
Az elkövetési érték meghaladta 
a 40 millió forintot. 

Nagylakon egy nap alatt két 
csempész is bánkódhatott a fi-
náncok alapos munkája miatt. 
N. N. D. román utazó egy autó-
buszon érkezett magyar földre. A 
vámvizsgálat megkezdése előtt 
egy dologról elfeledkezett - még 
véletlenül sem jelentette be a fi-
náncoknak, hogy utazótáskái-
ban 445 karton nem magyar, 
adó- és zárjegyes cigaretta lapul. 
A 468 ezer forint értékű füstölni-
való vámraktárban landolt, mint 
ahogy azok a 728 ezer forintot 
érő Naposim teljesítményfokozó 
tabletták is - szám szerint 5 ezer 
970 darab - , amiket B. B. német 
állampolgár próbált becsempész-
ni az országba. 

Baján egy fuvarozással foglal-
kozó káefté ügyében intézkedtek 
a pénzügyőrök. A cég még 
1997-ben vásárolt öt darab áru-
szállító pótkocsit Németország-
ban. A szerkezeteket ideiglenes 
behozatali eljárás keretében vám-

kezeltették akkor az eladó által 
kiállított előszámlák alapján. 
Ezeken a papírokon pótkocsin-
ként 52 ezer 400 német márkás 
ár volt feltüntetve. A visszaviteli 
határidő lejártakor, 2002 február-
jában a káefté végleges vámkeze-
lést kért a pótkocsikra, ám ekkor 
már furcsamód csak 2 ezer 500 
eurós számlákat mutattak be a 
vámhivatalban. A bajai fináncok 
- a két számlaérték közötti kü-
lönbséget megvizsgálva - megál-
lapították, hogy a 2 ezer 500 eu-
rós számlák nem valódiak. A vá-
mosok ismeretlen elkövető ellen 
csempészet és magánokirat ha-
misítás bűncselekményének ala-
pos gyanúja miatt kezdeményez-
tek eljárást. A 36 milliónál is töb-
bet érő pótkocsikat nem foglalták 
le, gazdáik ezeket tovább hasz-
nálhatják, ám a vámőrség nyil-
vántartásába bekerültek. 

Egyéb szabálysértési eljárás so-
rán a dél-alföldi régió vámosai le-
foglaltak még 1670 karton ciga-
rettát és 253 liter különféle sze-
szes italt, míg a kiszabott bírság 
összege meghaladta az egymillió 
forintot. 

B. Z. 

Villanykörte helyett kompakt fénycsövet! 

Negyedelt áramszámla 
Az energiatakarékos v i lágí tás 
népszerűs í t é sére ö t h ó n a p o s or-
szágos kampányt i n d í t o t t az 
E - m i s s z i ó "természet- é s Kör-
nyeze tvéde lmi Egyesület . 

Egy ezerszáz forintos, energiata-
karékos kompakt fénycsővel 6 
ezer üzemóra alatt (ennyi az átla-
gos élettartama) éppen 6 ezer fo-
rintot takaríthatunk meg. Ennyi 
idó alatt ugyanis a hagyományos 
villanykörték - amelyeket gyak-
rabban kell cserélnünk - négy-
szer annyi áramot fogyasztanak. 
Mindez a Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Klit. Stefánia 6. szám 
alatti előadótermében hangzott 

el, a Kiss Ferenc Csongrád Me-
gyei Természetvédelmi Egyesület 
(Csemete) szervezésében meg-
tartott tájékoztatón, amelyen az 
E-misszió Természet- és Környe-
zetvédelmi Egyesület országos 
világításenergia-megtakarítási 
kampányáról esett szó. 

Cselószki Tamás, az E-misszió 
képviseletében elmondta: a nyolc 
megyére kiterjedő megmozdulás 
célja, hogy minél többen megis-
merjék az energia-, környezet- és 
pénzkímélő kompakt fénycsövek 
előnyeit. Az energiatakarékos 
fénycsöveket az iskolákban is 
népszerűsíteni akarják. 

NY. P. 

A nagy teljesítményű gépek kezelését tanulni kell 

Szakképzett takarítók lesznek 
Az Oktatási Minisztérium a ta-
karítói szakképzés beindítását 
tervezi. A képesítést az Orszá-
gos Képzési Jegyzék is elismeri. 

Belátható időn belül előállhat az 
a helyzet, amikor a meghirdetett 
takarítói állásra szakképesítő bi-
zonyítvánnyal jelentkezik az ér-
deklődő. Ha megindul a terve-
zett képzés, akkor a munkaerő-
piacon hamarosan megjelennek 
az első szakképzett takarítók. 
Az Oktatási Minisztériumtól ka-
pott tájékoztatás szerint kezde-
ményezés indult a takarító szak-
képzés állami elismertetésére. 
Jelenleg folynak az egyeztetések 
a szakképesítés szintjének, szak-
macsoportba sorolásának, a kép-
zés idejének, szakmai tartalmá-
nak és a vizsgakövetelmények 
meghatározásáról. 

A képzés megszervezését a Gé-
pipari "Iiidományos Egyesület ja-
vasolta. Az indítványt a gépesí-
tett nagyüzemi takarítás szak-
mai csoportjaként működő Tisz-
ta Tér Technológia elnevezésű 
szakosztály tette. A területen 
dolgozó vállalkozókat összefogó 
szervezet konferenciáján fogal-
mazódott meg az igény, hogy a 
takarítók állami elismertségű 
szakképesítést szerezhessenek: 
olyat, amely a későbbiekben az 
Országos Képzési Jegyzékben is 
szerepel. Javaslatukat azzal indo-
kolták, hogy a takarító cégeknél 
használt, nagy teljesítményű gé-
pek kezelése alapos szaktudást 
igényel. 
A takarítók jártasságot szerez-
nek a különféle szennyeződések 

eltüntetésére szolgáló eljárások, 
a burkolatfajták típusai, a takarí-
tószerek ismerete területén. A 
képzés költségeit a munkáltató 
és munkavállaló mellett az állam 
(a munkaügyi központok révén) 
is viselheti. 
A leginkább érintettek, maguk a 
takarítók is szükségesnek tartják 
a szakképzés megindítását. Egy 
magáncég alkalmazásában álló, s 
az esetleges kellemetlenségek mi-

att nevének elhallgatását kérő ta-
karítónő szerint az egészségügyi 
intézményekben, iskolákban, 
nagyáruházakban és másutt 
használt, bonyolult takarítógépek 
kezelését már valóban tanulni 
kell. Az sem mindegy, hogy a sok-
féle megtisztítandó felület (bútor-
lap, kárpit, műanyag-, fa- és mű-
kőburkolat) takarításához milyen 
vegyszereket használnak, s azo-
kat milyen arányban hígítják. 

A képzés megindításnak azon-
ban föltehetőleg lesznek más kö-
vetkezményei is. Egy középkorú 
takarítónő így vélekedett: „A 
szakképzett takarítók minden 
bizonnyal kiszorítják majd idő-
sebb kollégáikat a munkaerőpi-
acról. Véget érnek azok az idők, 
amikor, jobb híján, elmehetett 
takarítani az, aki máshol nem 
kapott munkát..." 

NY. P. 

A porsz ívó a l a p m u n k a e s z k ö z egy takar í tóknál . Fotó: Schmidt Andrea 

A szegedi konzervatóriumból in-
dult, elvégezte a zeneakadémiát, 
majd az operatársulat tagjaként 
tért vissza a Tisza partjára Simon 
Krisztina, aki Cherubino szere-
pét énekli a Figaro házassága mai 
és pénteki előadásán. 

- Orosházi vagyok, de Szegedet 
is jól ismerem és imádom, mert 
itt jártam konzervatóriumba. 
Szécsy Edit volt az énektanárom, 
akinek nagyon sokat köszönhe-
tek. Ó akkoriban pályakezdő 
énekes volt és sok értékes tapasz-
talatát osztotta meg velünk -
kezdi a bemutatkozást Simon 
Krisztina, a Szegcdi Nemzeti 
Színház operaegyüttesének új 
mezzoszopránja, amikor a Figaro 
házassága próbájának rövid szü-
netében faggatom. Pászthy Júlia 
növendékeként 2000-ben diplo-
mázott a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneakadémián, ahol rende-
ző-tanára Kovalik Balázs volt és 
kiváló karmesterekkel, Med-
veczky Ádámmal, Oberfrank 
Gézával és Pál Tamással dolgo-
zott együtt. 

- Szerencsés vagyok, mert vi-
szonylag sokat szerepelhettem 
már színpadon, igaz, egyelőre fő-
ként kisebb szerepekben. Az 
Operaházban kezdtem a pályám, 
például Giovanna voltam a Rigo-
lettóban. Zeneakadémista ko-
romban felléptem már Szegeden: 
amikor Kovalik Balázs a Tripti-
chont rendezte, ápolónóvér vol-
tam az Angelica nővérben. Kelle-
mes élmény maradt az első talál-
kozásom a szegedi társulattal és 

S i m o n K r i s z t i n a a z a p r ó d j e l m e z é b e n . Fotó: Miskolczi Róbert 

az itteni közönséggel, ezért ami- sében Cherubino szerepét, nagy 
kor Oberfrank Péter az elmúlt örömmel mondtam igent. Akkor 
évadban felkért, hogy énekeljem sem gondolkodtam sokat, ami-
éi Galgóczy Judit Figaro-rendezé- kor a nyáron társulati tagnak 

hívtak Szegedre - mondja a kato-
naruhába bújtatott apród jelme-
zében Simon Krisztina, majd azt 
is hozzáteszi: a zeneakadémián 
megszerette Mozartot, amikor az 
operavizsgákra a Cosi fan tutte 
és a Figaro részleteivel készültek. 
Azt is elárulja: a nagy szerepál-
ma igazából A kékszakállú her-
ceg vára Juditja. - Bartók muzsi-
káját imádom, ezért is örültem, 
amikor Oberfrank Péter javasol-
ta, hogy adjunk közösen egy dal-
estet Szegeden. November 
12-én, kedden este 7 órára várjuk 
a közönséget a konzervatórium 
kistermébe, ahol magyar szer-
zők, Bartók, Kodály, Reinitz, Ba-
lassa és Huzella dalait fogom 
énekelni. Szeretnék később Ri-
chárd Strauss-dalokkal is bemu-
tatkozni. A dal egészen más mű-
faj, sokkal intimebb, mint az 
opera. 

Az ifjú mezzoszopránt a mai 
és a pénteki Figaro-elöadásokon 
kívül Alföldi Róbert Faust-ren-
dezésében Siebelként láthatja 
majd a szegedi közönség, vala-
mint Prokofjev ismeretlennek 
számító operájában, A tüzes an-
gyalban, amit jövő tavasszal Ko-
valik Balázs állít színpadra. - Az 
Operaházban is rendszeresen 
énekelek, Tisbe vagyok Rossini 
Hamupipőkéjében, amit na-
gyon szeretek, mert egy színes 
karakterszerep, amiben a hu-
moromat is megmutathatom. A 
Carmenben Mercedest játszom 
és Siebelként készülök a pesti 
Faustra is. 

H.ZS. 


