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A kórustag Forgó Nóra, a színészek „ tyúkanyója " szólistaként is fellép 

Gerda a Hókirálynőből 
Gerda szerepét játssza a sze-
gedi nagyszínházban napon-
ta kétszer is látható Hóki-
rálynőbcn Forgó Nóra, aki 
tavaly diplomázott magán-
ének szakon. Bár a kórusban 
kapott állást, szólistaként is 
fellép, valamint a színeszek-
nek segít felkészülni a zenés 
szerepekre. 

- Jászberényben születtem, 
zeneóvodába jártam. Előbb 
tudtam szolmizálni, mint be-
szélni, mert megtanította 
nagyapám, aki az egyik leg-
mélyebb liangü rézfúvós 
hangszeren, a helikonon ját-
szott. Már a zenei általános-
ban is szólókat énekeltem, és 
nyolc éven át hegedültem. 
A miskolci zeneművészeti 
szakközépiskola ének tagoza-
tán érettségiztem - meséli 
Forgó Nóra, aki a borsodi me-
gyeszékhely után Szegedre 
jött, mert jó híre volt az itteni 
zeneművészeti főiskolának. -
Az ének tanszék vezetőjét, 
Temesi Máriát az egész or-
szágban ismerik, először Szé-
csi Editnél, majd nála tanul-
tam. Tavaly szereztem diplo-
mát. Már évek óta hangkép-
ző tanárként dolgoztam a kó-

'rus mellett a háttérben. So-
kat köszönhetek a párom-
nak, Koczka Ferencnek. A 
munkámmal szeretném bi-
zonyítani, hogy méltó vagyok 
a bizalmára. Nagyon tudja a 
szakmát, és rengeteget segít 
nekem. 

Forgó Nótát először tavaly 
a Don Pasquale beavatószín-
házi előadásain Norina sze-
repében láthatta a közönség. 
liácz Rita betegsége miatt ka-
rácsony előtt Gerdaként ug-
rott be a Hókirálynő bemuta-

Forgő Nóra az újévi gálaműsorban Fotó: Karnok Csaba 

tóján. Ezen a héten is ebben a 
szerepben találkozhatnak ve-
le naponta kétszer is a gyere-
kek. 

- Soha életemben nem 
mondtam még prózát, a szí-
nészek meg is lepődtek, 
amikor engem kértek fel. 

Nemcsak a szövegmondás 
volt a kezdetben nehéz fel-
adat, hanem Gerda két dala 
is, ami a basszus mélységet 
súrolja, ezért szopránként 
nem volt könnyű megolda-
nom. Nagy élvezettel ját-
szom a gyerekeknek, és so-

kat tanulok a kollégáktól a 
színpadon. 

A fiatal énekesnő maga is 
meglepődött, hogy milyen si-
kert aratott a népszerű Vil-
ja-dallal az újévi gálán. Most 
Papagena szerepét tanulja A 
varázsfuvolából. Noha nem ő 
énekli az előadásokon, nem 
árt, ha tudja a szólamot. Bár 
kórustagként kapott állást, 
betanító korrepetitorként is 
dolgozik a prózai társulat 
mellett. 

- Már tavaly is részt vettem 
a Pinokkióban, idén pedig az 
Andersenben dolgoztam. Fan-
tasztikus élmény volt, hogy a 
színészek mennyire megbíz-
tak bennem - én is izgultam 
értük a nézőtéren, lanik Laci 
azt mondta: olyan vagyok ne-
kik, mint egy tyúkanyó. Most 
Gorkij Éjjeli menedékhelyét 
próbáljuk. Horváth Péterrel, a 
rendezővel orosz népdalokat 
válogattunk hozzá. A produk-
ció zenei vezetőjeként egy hé-
tig nyomoztam Muszorgszkij 
Bolhadala után. Végül az in-
ternet segítségével tudtuk 
meg, hogy Altorjay Tamástól 
érdemes elkérnünk a kottát. 
Nagyon örülök, hogy bekerül-
hettem a társulatba. Szüleim 
kisemberek, gyerekkoromban 
Jászberényből nem jártunk 
színházba, ezért középiskolás 
diákként Miskolcon szinte 
minden előadáson ott ültem. 
Száz forintért már be lehetett 
jutni a színházba. Most bele-
vethetem magam a munkába, 
tetszik, hogy sokféle dolgot 
csinálhatok. Az énekkari 
munkát is szeretem, épp Hu-
szár Lajos A csend című ope-
rájának ősbemutatójára ké-
szülünk. 

H.ZS. 

Kiállítás az újra felfedezett szegedi fotográfusnő munkáiból 

Bäck Manci-fotókat 
keres a múzeum 
A Móra Ferenc Múzeum 
a tavasszal kiállítást ter-
vez a két világháború kö-
zötti szegedi fényképe-
zés kiemelkedő szemé-
lyiségéről, Báck Manci 
fotóművészről. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Gömör Béla orvosprofesz-
szor kutatómunkájának 
köszönhetően került újra 
a figyelem középpontjába 
az elfeledett szegedi fotog-
ráfusnő, Back Manci, aki 
az első világháború előtt 
Bécsben tanulta a fényké-
pezés mesterségét, majd 
hazatérve műtermet nyi-
tott a Kölcsey utcában. A 

haladó szegedi értelmiségi 
körökhöz tartozott, barát-
ságot kötött Gergely Sán-
dor szobrászművész fele-
ségével, fotóreprodukciós 
munkákat készített Mo-
holy-Nagy László számá-
ra. Mivel pénzt nem foga-
dott cl, hálából egy kréta-
rajzot kapott a később vi-
lághírűvé vált alkotótól. 
1921-ben kötött házassá-
got Szekerke Lajossal, aki 
eleinte ügyvédi praxist 
folytatott Szegeden, majd 
tiszti ügyész lett, s később 
megkapta a tiszteletbeli 
főügyész címet is. Mivel a 
leendő férje római katoli-
kus volt, az izraelita vallá-
sú fotográfusnő az esküvő 

Az egyik legjobb Juhász Gyula-portrénak tartják 
Bäck Manci felvételét DM/DV-reprodukció 

előtt megkeresztelkedett. 
Bäck Manci készítette 
többek között Király-Kö-
nig Péter, Juhász Gyula, 
Móra Panka, Erdei Ferenc 
és Mezei Mária egyik leg-
jobb portréját, valószínű-
leg ismerte és fotografálta 
József Attilát, Radnótit és 
Szent-Györgyi Albertet is. 
Művészi finomságú női 
aktképeket is szívesen csi-
nált. Kuriózumnak szá-
mítanak azok a Móra Fe-
renc Múzeumban őrzött 
1926-os felvételei is, ame-
lyek az ősi Palánk város-
rész utcácskáit, lebontásra 
ítélt árvíz előtti házait örö-
kítették meg. Az özvegyen 
maradt Bäck Manci 
1949-ben egyetlen leányá-
hoz Budapestre költözött, 
és 58 évesen feladta fotog-
ráfusi hivatását, amit 
önállóan nem, csak szö-
vetkezeti keretben folytat-
hatott volna. 1989-ben, 
98 évesen hunyt el Buda-
pesten. Szegeden, a Belvá-
rosi temető díszparcellájá-
ban férje mellé temették. 

A Móra Ferenc Múze-
um a kiállításra készülve 
most azt kéri: akinek a 
családi archívumában 
akad Bäck Manci által ké-
szített kép, a tárlat időtar-
tamára bocsássa azt a 
szervezők rendelkezésére. 
(A kiállított fotónál ter-
mészetesen jelzik a tulaj-
donos nevét.) A múzeum 
munkatársai április 15-ig 
várják a fotókat: jelent-
kezni Csizmaziáné Lipták 
Máriánál és Vígh Ernánál 
lehet a 62/549-040-es te-
lefonszámon. 
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y D i t a J ü k o n l t 
Szeged, Dorozsmai út 14. 

Hagyományos csaphornyos parketták, 
2 rétegű parketták (lakkozott felület-
tel). szalagparketták, svédpadlók (eg-
zóta iákból is), laminált padlók, hajó-
padlók, parafa padló- 4* falburkola-
tok, szegőlécek, aljzatkiegyenlítők, 
ragasztők, parkettalakkok. 

S Z T E - J G Y T F K 
-LEVELEZŐ TAGOZAT-

Számítástechnika szakos 
főiskolai diploma 

Felvételi vizsga nincs, 
oktatás pénteki vagy szombati napokon. 

Államilag finanszírozott másoddiplomás képzés. 
Alapképzésben tecnika, pedagógia vagy matematika szakkal párosítva. 

Tel:(62)546-080. munkanapokon 8"-16" 
e-mail: mtomiatika@jgytf.u-szeged.hu 

Web http://www jgytt u-szeged hu/szamtoch/ 
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H i r d e t é s f e l v é t e l : 

«< 62/567-810 

LDL Cégünk Európa egyik legdinamikusabban fejlődő diszkont élelmiszer-üzletlánca. Sikerünk titka magasan 
képzett munkatársainkban rejlik. 

Makón megnyíló üzletünkbe keresünk munkatársakat az alábbi munkakörökbe: 

E l a d ó / p é n z t á r o s 

Hivatkozási szám: LAP-FMA 

Feladatai: 
• vásárlók udvarias, pontos és segítőkész kiszolgálása 
• gyors, preciz pénztármunka 
• árukészlet feltöltés, áru rendezés, üzlet takarítás 

Elvárások: 
• rendkívüli munkabírás 
• nagyfokú fizikai és szellemi terhelhetőség 
• stressztűrő képesség 
• munkaidő-beosztásbeli rugalmasság 
• precizitás, pontosság, 
• középfokú szakirányú végzettség és élelmiszer-kereskedelmi 

gyakorlat előny 

Amit kínálunk: 
• versenyképes jövedelem 
• stabil háttér 

Bol tvezető , Bo l tvezető -he lyet tes 

Hivatkozási szám: LAP-FL 

Feladatai: 
• egy áruház zavartalan működésének biztosítása a 

vásárlók legnagyobb megelégedésének érdekében 
• az áruház dolgozói csapatának vevőorientált vezetése, 

motiválása, betanítása 
• napi ügymenet felelősségteljes biztosítása (munkaterv, 

elszámolások, árurendelés stb.) 

Elvárások: 
• rendkívüli munkabírás 
• nagyfokú szellemi és fizikai terhelhetőség 
• közép vagy felsőfokú (lehetőleg szakirányú) végzettség 
• stressztirő képesség 
• jó kapcsolattartó képesség 
• vevőközpontú gondolkodásmód 
• precizitás, pontosság 
• kereskedelemi érzék 

Amit kinálunk: 
• versenyképes jövedelem 
• stabil háttér 
• karrierlehetőség 

Felkeltettük érdeklődését? Ha igen, küldje el postai úton fényképes pályázatát a hivatkozási szám/munkakör és 
a munkavégzés helyének megjelölésével, magyar nyelvű önéletrajzával együtt a következő címre: 

Lidi Magyarország, 8002 Székesfehérvár, Pf.: 190 

aáCPMK /ü i /c ncmM 

HETI AKCIÓS A J A N L A T U N K ! 
Csirke pecsenyecomb előhűtött 419 Ft/kg 
Csirke tar-hát előhűtött 139 Ft/kg 
Csirkecomb egyedileg fagyasztva 376 Ft/kg 
Csirke felső comb gyorsfagyasztott 376 Ft/kg 
Hízott kacsacomb gyorsfagyasztott 899 Ft/kg 
Pecsenyekacsa gyorsfagyasztott, belsőség nélkül 699 Ft/kg 
Libamáj gyorsfagyasztott, „Piroska" 1059 Ft/kg 
Pulykamellfiié gyorsfagyasztott 1154 Ft/kg 
Zöldborsó 1 kg 235 Ft/kg 
Pulykahús-Stick panírozott, 1 kg 799 Ft/CS. 

Az akciós árak a készlet erejéig értendők. 

S z e g e d , V á s á r h e l y i P. u . 3 - 5 . 
Tel.: 62/555-552 • Fax: 62/555-553 

Nyitva tartás: h.-p.: 6-17-ig, szo.: 6-12-ig, vas.: zárva. 
Ticket Restaurant étkezési utalványokat elfogadunk. 

\8$n~ as 
k ász J uisi utó-kiárusnás i 
Jazz, Civic, Accord és CR-Vmodellek 

egyedi árakon ás kedvezményes finanszírozási lehetőségekkel. 

AMÍG A KÉSZLETÜNK TART! 
Honda Wéhli 
Szeged, Textilgyári út 3. 
Telefon: (62) 540-150, (62) 540-242 
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