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A kvízjátékra már a nap is felragyogott 

Ajándékeső lapunk 
makói strandbuliián 

Pap Klára, kiadónk igazgatója nem győzte osztogatni az ajándékokat 

Fergeteges hangulatban telt a Délvilág szombati 
fürdőpartyja Makón, ahol szerencsés olvasóink 
megismerkedhettek az újság készítésének, ki-
adásának fortélyaival, és még jó néhány aján-
dékkal is gazdagodhattak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Igazi, kellemes nyári délutánt tölthetett együtt 
szombaton a makói termálfürdőben több száz elő-
fizetőnk és olvasónk, aki sorsolásunkon nyert belé-
pőt a lapunk által szervezett mulatságra. így Sze-
gedtől a környező falvakon át a megye minden vá-
rosáig - és természetesen a helyszínt adó Makóig -
szinte minden településről érkeztek olvasóink a 
Délvilág.vidám, zenés-műsoros fürdőpartyjára. 

A sport- és fitneszprogramok, valamint -bemuta-
tók között délután lapunk munkatársaival is talál-
kozhattak a vendégek az élménymedence mögött 
felállított színpadon, ahol egy kvízjáték keretében 
valóságos ajándékeső hullott a helyesen válaszolók-
éi: lapunk címkéjével ellátott bögrék, labdák, toll-
és füstölőtartók, CD-k is gazdára találtak azok közt, 
akik a játék kedvéért félbehagyták a fürdőzést. Pedig 
a kísértés sem volt csekély: éppen lapunk nyere-
ményjátéka alatt végre felragyogott a nap. 

Az ajándékok több fürdőzőt a frissen véget ért 
úszóversenyről, vagy az élményfürdő középső 
gyűrűjében vad hullámokat vető medencéből 
vonzottak a beszélgetős műsorhoz. Kiváltképp 
igaz volt ez azokra az olvasóinkra, akik lapunk 
ajándékcsomagját - és benne egy gombnyomásra 
hangosan hápogó, ám nem hírlapi, hanem igazi 
plüsskacsát - mondhattak magukénak, hiszen 
volt, aki a sorsolás eredményét a strand túlsó fe-
lén hallotta meg. 

A kvízt követően lapunk munkatársai is izzad-
hattak egy kicsit, és most elsősorban nem csak az 
augusztus eleji napsütéstől, hiszen előfizetőink, ol-
vasóink - természetesen további Délvilág-ajándé-
kokért - kérdéseket tehettek fel Pap Klára kiadó-
igazgatónak, Bakos Andrásnak, a Délvilág egyik ro-
vatvezetőjének, Illyés Szabolcs és Szabó Imre új-
ságírónak, valamint Pintér Melinda marketing-
munkatársnak a Délvilág és a Délmagyarország ké-
szítéséről. A műsorvezető szerepében jutott feladat 
bőven Nyemcsok Eva újságírónak, közben pedig 
Miskolczi Róbert fotóriporter örökítette meg az 
eseményeket. A fürdőparty vendégei egészen estig 
szórakoztak a makói strandon. Rendezvényünk kö-
vetkező, egyben utolsó állomása szombaton 
Csongrádon lesz. 

Kevesen voltak kíváncsiak az újszegedi operettfesztiválra 

Sokkoló hangfogyatkozás 
Szerény érdeklődés mellett tartották nicg pénteken az operett-
fesztivált, szombaton pedig az operagálát az újszegedi szabadtéri 
színpadon, ahol elégedetten ünnepelte az előadókat a közönség. 

Tiszteletre méltó az Audit&Au-
dio Kft. és az Amszterdamban 
élő Szabó F. Attila producer erő-
feszítése, hogy meghonosítsa az 
operett- és operagálákat az újsze-
gedi szabadtéri színpadon - de 
úgy tűnik, hiábavaló. Pénteken 
este az alig kétharmadig megtelt 
nézőteret látva még azt lehetett 
mondani: a fenyegető cső riaszt-
hatta el a közönséget. Szomba-
ton már tiszta volt az ég, még-
sem voltak sokkal többen a né-
zők, mint az előadók. Rossz ér-
zés volt látni az üresen tátongó 
padsorokat. Túl sok programot 
kínálnak Szegeden, és tűi kicsi a 
fizetőképes kereslet. Mindenki 
rosszul jár: a rendezvényszerve-
zőket csőd fenyegeti és gutaütés 
kerülgeti, a művészek kínosan 
érzik magukat a foghíjas nézőtér 
előtt, a publikum is feszeng, 
mert ilyenkor nézőnek sem jó 
lenni. Pedig Toronykőy Attila ele-
gáns színpadképet kreált az új-
szegedi deszkákra primadonna-
lépcsőkkel, oszlopokkal, és 
mindkét alkalomra változatos 
műsort állítottak össze a szerve-
zők. 

Az operettgálán Strausstól Kál-
mán Imréig a legnépszerűbb 
szerzők legnagyobb slágerei 
csendültek fel - a műfaj legjobb-
jainak tolmácsolásában. Mak-
láry László dirigálásával, Szöllősy 
József koncertmesterrel az élen 
stílusosan, könnyedén játszott a 
szimfonikusokból alakult Stra-
uss Zenekar - még házi szerző-
jük, Szász Mihály Van egy perce? 
című fülbemászó keringőjét is 
bemutatták. Kiábrándító és sok-

koló volt a többször is elnémuló 
hangosítás, de ezen mindenki 
túltette magát, és egyre forróbb 
lett a hangulat. Kállay Bori a Vil-
ja-dallal, leánya, Fonyó Barbara 
Kacagó-dallal bűvölte el a hallga-
tóságot. Vadász Dániel Sárdy Já-
nosra emlékeztető stílusban adta 
a bonvivánt. A legnagyobb sikert 
a Kékkovács Mara-Peller Károly 
szubrett-táncoskomikus páros 
aratta: kirobbanó energiával fer-
geteges akrobatikus mutatvá-
nyokat mutattak be, és sugárzó 
vidámsággal énekelték a nézőket 
rögtön vastapsra késztető meló-
diákat (Délibábos Hortobá-
gyon..., Szép város Kolozsvár...). 

A másnap esti francia-olasz 

operagála legnagyobb meglepeté-
sének a Budapesti Operettszín-
ház fiatal szopránja, a már előző 
este is remeklő Fischl Mónika bi-
zonyult, aki olyan Musette-ke-
ringőt és Violetta-nagyáriát éne-
kelt, ami operistáknak is becsü-
letükre válna. A hangosítás 
szombatra sem gyógyult meg, így 
újra kínos perceket élhettünk át. 
Pedig Koczka Ferenc vezényleté-
vel a szimfonikus zenekar és a 
Vaszy kórus is kitett magáért. A 
szólistákra sem lehetett panasz, 
a veterán Gyimesi Kálmántól 
Andrejcsik Istvánon és Berkes Já-
noson át Szolnoki Apollóniáig 
mindenki teljes odaadással éne-
kelt. A nápolyi dalokra és a finá-
léra teljesen lázba jött a közön-
ség, és lelkesen ünnepelte a gála 
résztvevőit. 
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Vűljók ogls^íióf'o! 

A TELE2 augusztus 1-től még egyszerűbb tari fastruktúrát, 

és még olcsóbb percdíjakat vezet be minden nemzetközi irányú 

hívására. Az új árak igénybevételéhez külön regiszt-

rációra nincs szüksége, augusztus 1-től minden TELE2-vel 

kezdeményezett külföldi hívására már automatikusan 

az olcsóbb percdijakat számlázzuk. Ráadásul szeptember 30-ig 

különösen kedvező áron telefonálhat, és könnyedén spórolhat 

nemzetközi hívásain. Az akciós 20 Ft/perces tarifával hívható 

országok: Ausztria, Csehország, Franciaország, Hollandia, 

Horvátország, Írország, Macedónia, Szerbia-Montenegro, Nagy-

Britannia, Németország, Svájc, Szlovákia, USA vezetékes számai. 

T-COM 
Világvonal 

Nemzetközi 

25 
Ft/percv 

TELE2 
vezetékes hívás 

20 
F t /pe r c 1 

Kékkovács Mara és Peller Károly a pénteki operettgálán DM/DV-fotó 

Ön még nem a TELE2-vel telefonál? 

Csatlakozzon most és rendelje meg 

a - es ingyenes számon! 
www.tele2.hu 

*Az akció időtartait'* alatt augusztus 1-től .szeptember 30-ig, vagy meghosszabbításig az akcióban megbatározott 
országok vezetékes számaim, A' megtakarftás összehasonlítási alapja a Magyar Telekom RL honlapján július 25-ón 
elérhető Világvonal díjcsomag és a TELE2 akciós árai. 

TISU: 
TELEFONÁLJON K E V E S E B B É R T ! 

http://www.tele2.hu

