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Temesi Mária Wagner-estet ad a Fricsay-Teremben 

Senta balladájától Izoldáig 
A tavaszi fesztivál programjá-
ban Wagner-estet ad ma 
19.30-tól a Fricsay Ikremben 
Tfemesi Mária, az Operaház ma-
gánénekese, az SZTE Zenemű-
veszeti Főiskolai Karának tan-
székvezető egyetemi tanára Fel-
legi Ádám zongoraművész kí-
séretével. 

- Elza álmával kezdem a kon-
certet, majd Fellegi Ádám a 
Ring-tetralógiáról tart vetítéses 
előadást, utána Izolda szerelmi 
halálát énekelem. Az est máso-
dik felében a Wesendonck-dalo-
kat és Senta halladáját adom 
elő. Fellegi Ádámmal nem dol-
goztam még együtt, nemrégi-
ben a születésnapi koncertjére 
kaptam meghívást. Örülök, 
hogy a mostani Wagner-este-
men együtt muzsikálhatunk -
mondja Temesi Mária, akinek a 
Szegedi Tudományegyetem Ze-
neművészeti Főiskolai Karának 
professzoraként, a magánének 
tanszék vezetőjeként sok teen-
dője akad mostanában. - Nincs 
egy szabad percem, rengeteget 
dolgozom, szerencsére igazi fel-
üdülést jelent két kiskutyus, 
egy ír szetter testvérpár. A kö-
zelmúltban kaptam őket, már 
boldogan szaladgálnak a pilis-
borosjenői o t thonunk napfé-
nyes kertjében. Fiam 13 éves, 
imádja a számítógépeket, egy-
előre ügyvédnek készül, de per-
sze még bármi lehet belőle -
meséli a szegedi születésű szop-
rán, aki főszerepet játszik az 
Operaházban újra műsorra tű-
zött Jenufában és az Erkel szín-
házi Lohcngrinben. Nemrégi-
ben Tosca szerepét énekelte be-
ugrással Kesselyák Gergely ve-
zényletével az Operaházban, 
ahol vastapssal ünnepelte a kö-
zönség. Temesi Mária Wag-

ner-CD-je, ami lurij Szimonov 
vezényletével a Hungaroton 
Classic gondozásában jelent 
meg, nagy siker. A Wagner Tár-

saság is elismeréssel írt róla. 
Áprilisban a Hét muzsikusa 
lesz a Magyar Rádióban, ahol 
ezt az albumot is bemutat ják. 

Jövőre egy újabb Wagner-szerep 
vár rá: Erzsébetet énekli az ope-
raházi Tannháuserben. 

- Meghívásomra az elmúlt 
években Hamari fúliától Polgár 
Lászlón át Marton Éváig több vi-
lágjáró sztár is eljött Szegedre 
mesterkurzust tartani. Április-
ban újra Csengery Adrienne jön, 
a következő tanévben pedig Sass 
Sylviát várjuk. Örülök, hogy 
mindannyian első szóra elvállal-
ták. Komoly segítséget kaptunk a 
kurzusok megrendezéséhez Ke-
rek Ferenc főigazgatótól és az 
egyetem vezetésétől is. A nyáron 
nemzetközi mesterkurzust ren-
dez a zeneművészeti kar a sza-
badtérivel együttműködve, 
amelyre Marton Évát és engem is 
felkértek. Növendékeink rendkí-
vül eredményesen szerepeltek a 
tavalyi országos Simándy-ének-
versenyen. Két győztesünk, Tóth 
Zsuzsanna és Cser Krisztián a 
Magyar Rádió Márványtermében 
is szép koncertet adtak. Május 
9-én Sándor János rendezésében, 
Koczka Ferenc vezényletével tart-
juk a zenekaros operavizsgát a 
nagyszínházban. Remélem, a jö-
vőben a legígéretesebb pályakez-
dő énekeseink közül akadnak 
olyanok, akik bemutatkozási le-
hetőséget, sőt szerződést is kap-
hatnak majd Szegeden. 

H. ZS. 

A MAI FESZTIVÁLPROGRAM 
g A Gulácsy Galériában 17 órakor 

nyílik Zámbó Kornél festőművész 
kiállítása. 19 órakor a Belvárosi 
Moziban a L'art pour L'art Társulat 
lép fel. 19 órától Éjjeli menedék-
hely a nagyszínházban, A nap hu-
szonötödik órája című Enquist-
színmű a korzóban (kísérőrendez-
vények). 19.30-tól Temesi Mária 
Wagner-estje a Fricsay Teremben. 

Hiányszakmában 
biztosra lehet menni 
Már a szakma kiváló tanulója verseny díjátadásán állást kínáltak a 
friss szakmunkásoknak tegnap, a szegedi Móra Ferenc Szak-
középiskolában. Két hiányszakmában mérték össze tudásukat az 
ország legjobbjai, közülük egy szegcdi és egy kisteleki fiú a dobogó 
első és második fokára állhatott. 

Válogathat a munkahelyek között 
az az öt, Szegeden végzett diák, aki 
két szakmában az első tízbe került 
a tegnap véget ért országos szak-
ma kiváló tanulója versenyen, a 
Móra Ferenc Szakközépiskolában 
és Szakiskolában. Igen, vannak 
hiányszakmák is, ezek pontos el-
nevezése: ipari és kereskedelmi 
hűtőgépszerelő, valamint szellő-
ző- és klímaberendezés-szerelő. 

E piaci kereslet persze nem azt 
jelenti, hogy bárki után kapkodná-
nak a munkáltatók, de az ország 
legjobbjai biztosra mehetnek. 
Azonnali álláslehetőséget ajánlott 
fel a versenyzőknek Lakatos Jenő, 
a Főszer-Elektroprofil Kft. ügyve-
zető igazgatója a háromnapos sze-
gedi rendezvény záró ünnepségén. 
A klímaszerelők gyakorlati verse-
nyének is az ismert szegcdi cég 
biztosította a helyszínt. A két 
szakma első tíz helyezettje mel-
lesleg azonnal „felszabadul", meg-
kapja a szakmunkás-bizonyít-
ványt, nekik már májusig akár be 
sem kell tenni a lábukat az iskolá-
ba. Rácz László mérnök-szakta-
nár szerint már csak a papírmun-

ka van hátra, még két hét, mire el-
készülnek a bizonyítványok. 

A fiúk tegnap úsztak a dicső-
ségben. Az első helyezett Boros 
István, a második helyen álló Far-
kas Attila, az ötödik Beleznai Gá-
bor, a hatodik Szögi Balázs és a 
hetedik Vágvölgyi László - mint-
ha csak összebeszéltek volna - , 
kijelentették: még nem kötelez-
ték el magukat egyik cégnek sem. 
A legjobb ajánlatok közül szeret-
nének csemegézni. Valamennyi-
en a második szakmájukat sze-
rezték meg, a több lábon állás je-
gyében. Az ipari és a kereskedel-
mi hűtőszerelés olyannyira új 
szakma, hogy idén még csak a 
második évfolyam végzősei ke-
rülnek ki az iskolapadból. Az 
ötök közül négyen szegediek, Far-
kas Attila viszont Kistelekről járt 
át tanulni a Tisza-parti városba. 

Szeghalmi Zoltánné tanár, a 
rendezvény háziasszonya el-
mondta, a Móra sikeres pályáza-
tának köszönhetően az elkövet-
kező öt tanévben övék lett az or-
szágos döntő rendezésének joga. 

F.K. 

Benne voltak az első tízben: balról jobbra Vágvölgyi László, Farkas 
Attila, Beleznai Gábor, Szögi Balázs és Boros István Fotó: Frank Yvette 

Különösen gyors hitelbírálattal. 
Forintban akár már 4% kamattal. Thm: 6.59%*. 
Deviza alapon akár 2.49% kamattal. Thm: 6.20%* 

'Új lakásra, fix kamatozással. 6 millió Ft hitelösszeg ás 20 éves futamidó esetén Kezelési költség: 2%. 
"CHF alapú hitet 5 mdfcó Ft hitelösszeg és 20 éves futamidó esetén egyenletes törlesztéssel Kezelési költség: 0.25Vhö. 

pm Vigyázz! Kész! 
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Keresse áprilistól a Délmagyarországban 
és Délvilágban havonta megjelenő 
Ú J MAGAZINUNKAT! 

Tfcmcsi Mária Fellegi Ádám zongorakíséretével ad koncertet Sze-
geden DM/DV-fotó 
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