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A diákok is örömmel éneklik a népszerű Mozart-operát 

Újra szól A varázsfuvola 
Előfizetőink között 1000 belépőjegyet sorsolunk ki 

Magyarország legnagyobb 
utazó cirkusza Szegeden 

AZ ÉSZAKDUNÁNTÚLI ÉS A DÉLALFÖLDI 
GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ÚJONNAN KIALAKÍTÁSRA KERÜLŐ SZEGEDI 
TELEFONOS ÜGYFÉLKÖZPONTJÁBA 

TELEFONOS ÜGYFÉLKAPCSOLATI 
MUNKATÁRSAKAT 

keres. 

Égáz m Degaz > 

Az operatagozat több fiatal 
tagja is a ma esti premieren 
lép fel először főszereplő-
ként A varázsfuvolában. Ko-
valik Balázs Mozart-pro-
dukcióját bemutató értékű 
felújításban láthatja a sze-
gedi közönség. 

A varázsfuvola beavató-opera, 
a gyerekek többsége ezzel kez-
di az ismerkedést az elteme-
tett, mégis mindig újjászülető 
műfajjal. A szegedi társulat 
legutóbb a kilencvenes évek-
ben, Kovalik Balázs rendezésé-
ben mutatta be a népszerű 
Mozart-darabot - most felfris-
sített szereplőgárdával tűzték 
újra műsorra a produkciót. A 

Sarastróként bemutatkozó 
Gábor Géza Tamino kivételé-
vel szinte az összes férfi szere-
pet elénekelte már. - Az Ope-
raházban annak idején az őr-
rel debütáltam, Szegeden pe-
dig az első pap voltam koráb-
ban. Bevallom, Sarastro nem a 
legkedvesebb szerepem, a Ver-
di-figurákat jobban szeretem. 
Nem is gondolná a közönség, 
hogy énektechnikai szem-
pontból milyen nehéz ez a szó-
lam - árulja el a kiváló fiatal 
basszista, aki Németország-
ban és Komarnóban már be-
mutatkozott a főpap szerepé-
ben. 

Az ország egyik legjobb Pa-
pagenójának tartják Bátki Fa-

zekas Zoltánt, aki több mint 
egy évtizeddel ezelőtt ezzel a 
bohém figurával lopta be ma-
gát a szegedi publikum szívé-
be. - Idáig hat különböző ren-
dezésben játszottam. A pén-
teki szegedi premier után 
másnap már a Pécsi Nemzeti 
Színházban énekelem Keszég 
László produkciójában. Na-
gyon kell koncentrálnom, 
mert itt más szöveggel csinál-
juk. Legutóbb összekevertem, 
ha a kollégám nem rögtönöz, 
nem adtam volna végszót a 
folytatáshoz. Horváth Zoli 
bácsi hagyományos rendezé-
se áll a legközelebb hozzám, 
bár ezt a kissé groteszk szege-
di változatot is szeretem. 

Gábor Géza először énekli Szegeden Sarastro szetepét Fotó: Schmidt Andrea 

- Taminót sohasem énekel-
tem még, sőt ez az első Mo-
zart-operám. Nagyon szere-
tem, a drámai Verdi-szerepek 
után jólesik énekelni -
mondja a Simándy-díjas fia-
tal tenorista, Kóbor Tamás. 
Öreg színházi rókának is ne-
vezhetnénk a Ságvári hatodi-
kos kisdiákját, Altorjay Boldi-
zsárt, aki édesapjával együtt 
ugyancsak szerepel a darab-
ban: - A pjpa többször is be-
ajánlott, így három-négy ope-
rában is felléptem már. A 
kedvencem a Gianni Schic-
chi volt, de A varázsfuvolát is 
szeretem. 

- Amióta Mozart megírta, 
Bécsben szinte folyamato-
san játsszák A varázsfuvo-
lát. Januárban megnéztem 
a Staatsoper új rendezését, 
az is modern környezetben 
játszódik, a kórustagok pél-
dául vonalkódot viselnek. 
Szerencsére a zene minden 
előadásban időtlen és örök. 
Csak meg kell hallgatni, az 
mindent elmond - javasolja 
a próba szünetében a zene-
kari árokból Kardos Gábor 
karmester, aki most dirigál-
ja először az operát. Boldog, 
mert gyerekkora óta imád-
ja. 

- Ez az első színházi sze-
replésem, nagy örömmel csi-
nálom - lelkesedik Varga Kin-
cső, a Juhász Gyula általános 
iskola hetedikes ének tagoza-
tos diákja. - Korábban sokat 
hallottam erről az operáról, 
néhány részletét ismertem 
is, de az egészet csak itt hal-
lottam a színházban. Nagyon 
vicces, humoros darab, aki 
szereti a zenét, biztosan élve-
zi majd. 

H. ZS. 

A cirkusz tavaly is elkápráztatta a szegedi közönséget Fotó: Frank Yvette 

A jövő héten ismét felállítják a Magyar 
Nemzeti Cirkusz óriási sátrát az Iza-
bella híd mellett, az SZVSE-pályánál. 
Hagyományainkhoz híven idén is 1000 
belépőjegyet sorsolunk ki előfizetőink 
között. 

A Magyar Nemzeti Cirkusz karavánja 
több mint kétórás világvárosi, új nem-
zetközi gálaműsorral érkezik Szegedre. 
Ahogyan azt már tőlük megszokhattuk, 
idén is szenzációs produkciókkal káp-
ráztatják el a közönséget, felvonultatják 
a nemzetközi cirkuszvilág legnagysze-
rűbb művészeit. 

- Izgalmas és színvonalas műsort állí-
tottunk össze - mondta Richter József 
cirkuszigazgató. - Magyarországon elő-
ször látható az amerikai vendégművész, 
Robin Valencia, akit ágyúból lőnek ki. 
Itthon több mint 30 éve nem látott ha-
sonló produkciót a közönség. Yvonne és 
Knuth Muderack Németországból ér-

keztek, egyszerre nyolc indiai és afrikai 
idomított oroszlánnal lépnek porondra. 
Láthatja a közönség a monte-carlói cir-
kuszfesztivál nagydíjas produkcióját is: 
Richter Flórián vezeti fel a 12 lovas akro-
bata számot. Az Oroszországból érkezdő 
vendégművészek dzsiggit-lovaglást mu-
tatnak be vágtázó tevék hátán - hogy 
csak néhányat említsek a kétórás mű-
sorból. 

A Jászay Mari-díjas Richter József és 
társulatának előadásán új hang- és fény-
technika emeli az előadások színvona-
lát, tíztagú zenekar játszik a porond 
mellett. 

Hagyományainkhoz híven idén is 
vendégül látjuk előfizetőinket a cirkusz 
előadásaira. A lapunkban megjelent já-
tékszelvényt helyesen kitöltők és vissza-
küldők között 1000 darab belépőt sorso-
lunk ki a május 5-én este 7 órakor kez-
dődő előadásra. 

NY. É. 

Leendő munkatársunk feladatai: 

• ügyfélszolgálati vonalak kezelése (ügyfél tájékoztatása 
és reklamációkezelés számlázással, leolvasással és 
egyéb technikai kérdésekkel kapcsolatban) 

• az ügyfélszolgálati munkához tartozó háttér-
tevékenységek elvégzése (levelek feldolgozása, 
megválaszolása). 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: 

• legalább középfokú végzettség (érettségi) 
• ügyfélszolgálati tapasztalat 
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 
• jó kapcsolatteremtő, 

kommunikációs és tárgyalási készség 
• rugalmasság 
• kellemes hang, helyes kiejtés, gazdag szókincs 
• alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány. 

Jelentkezését - fényképes szakmai önéletrajzát 
bizonyítványainak másolatával és bérigényének 

megjelölésével - 2005. május 10-ig 
várjuk az alábbi címre: 

DÉGÁZ Rt. 
emberierőforrás-igazgatóság g 

6724 Szeged, Pulz u. 44. 
vagy a krisztina.frindt@degaz.hu e-mail címre. 

RILIS 29. P É N T E K - Nagyszínpad 

ÁPRILIS 30. SZOMBAT - Nagyszínpad 

20:00 TNT ÉLŐ KONCERT. 
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Nagyszínpad 

i LENOEÍVEM 
MOGALOIA 

A z Újszegedi Szabadtéri Színpadon • 

Égáz Dégáz 

AZ ÉSZAKDUNÁNTÚLI ÉS A DÉLALFÖLDI 
GÁZSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÚJONNAN 

KIALAKÍTÁSRA KERÜLŐ SZEGEDI TELEFONOS 
ÜGYR6LKÖZPONTJÁBA MUNKATÁRSAT KERES 

TELEFONOS ÜGYFÉLKAPCSOLATI 
CSOPORTVEZETŐ 

munkakörbe. 

Leendő munkatársunk feladatai: 
• részvétel a telefonos ügyfélközpont munkatársainak 

kiválasztásában, képzésében és teljesítményének 
értékelésében 

• bejövő/kimenő hívások felügyelete, elemzése, statisztikák 
készítése 

• az ügyfélkapcsolati munkatársak napi munkájának 
megszervezése, irányítása 

• a kintlévőségek állományának követése 
• panaszügyek kivizsgálása 
• a minőségirányítási rendszer működési feltételeinek 

ellenőrzése 
• a társaság képviselete az ellátási területen. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: 
• legalább középiskolai érettségi, felsőfokú végzettség előnyt 

jelent 
• ügyfélkapcsolati, ügyfélszolgálati vezetői tapasztalat 
• jó kapcsolatteremtő, kommunikációs és tárgyalási készség 
• angol- vagy francianyelv-tudás előny 
• Microsoft Excel, Access kiváló ismerete (adatbázis-kezelési 

és -feldolgozási gyakorlat előnyt jelent) 
• alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány. 

Jelentkezését - fényképes szakmai önéletrajzát 
bizonyítványainak másolatával és bérigényének megjelölésével 

- 2005. május 10-ig várjuk az alábbi címre: 
DÉGÁZ Rt. 

emberierőforrás-igazgatóság 
6724 Szeged, Pulz u. 44. 

vagy a krisztina.frindt@degaz.hu e-mail címre. DÉLMÁCYABOBSZÁG ^ 
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