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SZEMÉLYI KÖLCSÖN 
Kicserélné megkopott ülőgarnitúráját? 

* 

Uj konyhabátorról álmodik? 
Közeledik egy családi ünnep? 

Válasszon minket, ^ ^ 
és mi segítünk álmai megvalósításában! 

Személyi kölcsön - 2f 
gyors és egyszerű megoldás" 

Santandei 

Santander Consumer Fináncé Zrt. 
Szeged, Kossuth Lajos sugárút 53. 

Tel.: 62/541-766,62/541-765 

R€>SSMANN 
D R O G É R I A P A R F Ü M É R I A 

Dinamikusan fejlődő német-holland drogériahálózatot 
működtető Rossmann Magyarország Kft. 

ÜZLETVEZETŐT, 
ÜZLETVEZETŐ-HELYETTEST 
ÉS ELADÓ-PÉNZTÁROSOKAT 

keres azonnali kezdéssel, 
állandó munkalehetőséggel Szegedre. 

Elvárások: • szakirányú végzettség • jó kapcsolat-
teremtő képesség • hasonló munkakörijén szerzett 

tapasztalat. 

Fényképes önéletrajzát a következő címre várjuk: 
Rossmann Magyarország Kft., 

1675 Budapest, Pf. 109, 
e-mall: sajermanm@rossman.hu 
A borítékon kérem tüntessék fel 

a megpályázott pozíciót! 
CATRO. 

(TO H o t e l X / e n u s * * * Zalakaros, Sport u. 10. 
Mobil: 06 (30) 256-2656 

Telefon: 00-36 (93) 540-140; fax: 00-36 (93) 540-141 
E-mall: hotelvenus@t-onllne.hu: www.hotelvenus.hu 

Réti Csaba 70 éves 

WYOLCA<DI%. OSZTÁLYOSOK.! 
Töröd a fejed, hova tová66? 
Ismeri meg a TáCtOS gimnáziumot! 

I S K Q W A B e M y T A T Á S 
Nov. 13-án 16. 00 óra 
N Y U T NAP 1 i | 
Nov. 15-én 8.00 órától 
K I Ö K É S 7 - 1 T 0 F Q G I A I K Q I Á S Q K 
Díjmentesen. Nov.21-tól keddenként 14. 00 órától 

További információ: Szeged, <P6sz J. u. 2. 
30/562-65-27, www. taitos-szeged.suCinet. hu 

Mezőberényben 
született, testnevelő 
tanárnak készült, 
amikor azonban ki-
derült, hogy szép 
hangja van, pályát 
módosított. A sze-
gedi zeneművészeti 
szakközépiskolában 
tanult, 1953-ban 
lett a Szegedi Nem-
zeti Színház társu-
latának énekkari 
tagja. Néhány év 
múltán Vaszy Vik-
tor magánénekessé 
léptette elő, és A va-
rázsfuvola Taminó-
jától, Des Grieux, 
Radames, Don Car-
los és Turiddu szere-
pén át a Carmen 
Don Joséjáig sorra 
elénekeltette vele az 
operairodalom leg-
szebb tenor főszere-
peit. 

1965-ben harma-
dik díjat nyert a 
Nemzetközi Erkel 
Enekversenyen. 
„Sajátosan szép szí-
nezetű hangja, mu-
zikális előadás-
módja különösen a 
romantikus hősök 
megformálását tet-
te emlékezetessé" -
szól róla a lexikon-
tömörségű értéke-
lés. Régi kalózfelvé-
telek tanúsítják: 
oratóriuménekes-
ként is kiváló volt. 
Amikor a szegedi 
operajátszás arany-
csapatát emleget-
jük, Berdál Valéria, 
Gregor József, Gyi-
mesi Kálmán, Kari-
kő Teréz, Sinkó 
György és Vadas 
Kiss László mellett 

Réti Csaba ma is ott van minden pre-
mieren Fotó: DM/DV 

Réti Csaba neve 
sem hiányozhat a 
névsorból. 

1974-ben Liszt-
díjjal, 1987-ben ér-
demes művész 
címmel is kitüntet-
ték, és a színház 
örökös tagja lett. 
Már egy évtizede 
visszavonult, azt 
szokta mondani: 
egy tenoristának, 
aki szerelmes sze-
repkörben lép fel, 
időben abba kell 
hagynia. Feleségé-
vel negyedszázada 
minden évadban 
bemutatóbérletet 
vesznek, így aztán 
ma is ott van min-
den premieren. 
Nemcsak azért, 
mert fia, Attila ba-

ritonként a nyom-
dokaiba lépett, ha-
nem azért is, mert 
nem tudna színház 
nélkül létezni. 
Amikor májusban 
meglepték a Dömö-
tör-életműdíjjal, 
őszintén megható-
dott. Azt mondta: 
úgy érezf, megkoro-
názták pályáját ez-
zel az elismeréssel. 

A régi barát, Gre-
gor József elveszté-
se nagyon megren-
dítette. Azt kérte, 
ne szervezzenek 
számára semmi-
lyen ünneplést. 

Hetvenedik szü-
letésnapján azt kí-
vánjuk: Isten éltes-
se! 

HOLLÓSI ZSOLT 

Azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy mennyire szerettük " 

Emlékkoncert Gyuláért 
Wiegand Gyula emlékére koncerteznek a 
fiatalon elhunyt szegcdi muzsikus zenész-
barátai vasárnap este. A SZOTE-klubban 
fellép többek között Nóvák Péter, Czutor 
Zoltán, Rcbc és Mujahid Zoltán, valamint 
Wiegand együttesének tagjai. 

A szeptemberben autóbalesetben elhunyt ze-
nészre, Wiegand Gyulára emlékeznek muzsi-
kustársai és rajongói vasárnap este a SZO-
TE-klubban. A 18 órakor kezdődő koncert 
mottója: „a zene mondja el helyettünk, hogy 
mennyire szerettünk..." 

- (óban voltunk, tiszteltük, és sokat kriti-
záltuk egymást. Borzasztó fájdalom és üres-
ség van bennem a halála miatt. Jobb ember 
volt, mint én. Néha megbántottam, és na-
gyon rossz, hogy ezt már soha nem tudom 
korrigálni - fogalmazott Czutor Zoltán, aki 
az emlékkoncerten három számot énekel, 
például Gyula két kedvenc Beatles-dalát. A 
Belmondo frontembere hangsúlyozta: nem 
szeretné, ha szomorú lenne az este, hiszen 
Gyulához a vidámság illett. 

- Nagyon csíptem őt. Jó kedélyű, határo-
zott, karizmatikus ember volt a színpadon és 
az életben egyaránt - emlékezett a szintén 
fellépő Bebe, a Back II Black énekese. Hozzá-
tette: a sikerek hatására sokan megváltoz-
nak, de Gyula maradt, aki volt. A barátainak 
és a zenei életnek is nagy veszteség a halála. 
Bebe szerint a koncerten egyszerre ünneplik 
a zenészt és emlékeznek rá. 

Deák Attila, a Sun City (ez volt Gyula egyik 
együttese) alapító tagja agilis, a zenének élő 
embernek ismerte zenésztársát. 

- (ó kedélyű, vidám, pozitív gondolkodású 
volt. Szerette Horvátországot, az életet, a fo-
cit. Azt tette, ami jólesett neki, carpe diem 
jellegű életet élt. 

Vasárnap a Sun City Nóvák Péterrel, a 
Hooligans-szel, Roy és Ádámmal, Czutor 
Zoltánnal kiegészülve az együttes dalait és 
Gyula kedvenc számait játssza. A Foolmoon 
erre az alkalomra készített videoklipjét mu-
tatja be. Fellép Bíró Ádám, Mező Misi és 
Szathmáry Melinda. A Volvox - a fiatal mu-
zsikus másik együttese - Bebével, Gál Csaba 
Boogie-val, Mujahid Zoltánnal. Szirtes Edi-
nával lép színpadra. Az első fellépő a magyar 

Wiegand Gyula szeptemberben hah meg autóbalesetben Fotó: DM/DV 

költők megzenésített verseit előadó Fülig 
(am lesz, velük Wiegand többször koncerte-
zett. Zárásként Deák Attila adja elő az Örök-
ké című számot. Felvételről Wiegand Gyula 
énekel. 

A zenészek nem kapnak fellépti díjat. A 
szervezők belépőt sem szednek, a bejáratnál 
becsületkassza működik majd. A bevételt 
Wiegand Gyula szüleinek adják, akik a bal-
esettel kapcsolatos költségek egy részét fede-
zik belőle. 

Szalma Ernő (Volvox) elmondta: a koncer-
tet október elsejére tervezték, de ez az idő-
pont túl közel volt a tragédiához. 

- Arra számítottunk, hogy az idő enyhíti a 
fájdalmat. N e m akarjuk, hogy ez rányomja 
bélyegét a koncertre. Azt szeretnénk hangsú-
lyozni, hogy mennyire szerettük. 

G O N D A ZSUZSANNA 

A BALESET 

H l A harminchárom éves Wiegand Gyula és barátnő-
je szeptember 3-án Horvátországba utazott nya-
ralni. A pár elaludt a Kocsiban, és a jármű az au-
tópálya szalagkorlátjának ütközött. A zenész 
meghalt, barátnője kisebb sérüléseket szenve-
dett. 

TEÁZÓ 
KÁVÉZÓ 

WgS 
ÉLEM1SZERBÜLT 

ARANY KANNA ÉS ARANY TALLÉR AZ ARANY JÁNOS UTCA SARKÁN 

A Tápai Pékség két új cégére és üzlete 
csínóra, egy gyümölcsteára, és mi mást is lehet-
ne mellé kérni, mint a Tápai Pékség friss kömény-
magos sós kiflijét vagy édes süteményét. 
„Szerettük volna a pékség választékát egy helyen 
bemutatni - mondta büszkén Balázs András - , 
úgy, hogy a vendégek le is ülhessenek, ízlelget-
hessék a finomságokat. A kávézóban, élelmi-
szerboltban még jobban felhívjuk a figyelmet 
arra, milyen ízletesek a kovászos eljárással, tar-
tósítószer nélkül készült péksütemények, kenye-
rek, mi mindenre képes a Tápai Pékség." 
A kávézóban a vendég a süteményeken kívül 
szendvicset, instant levest is rendelhet, de kérhet 
kefirt, joghurtot is a kifli mellé. A finom, íny-
csiklandozó pékárut, cukrászsüteményeket is 
kínáló kávézóban most köszönt be a téli szezon, 
itt lehet majd átmelegedni a forró csokoládétól, 
teától. 
Az egyelőre még távolinak tűnő nyári hóna-
pokban pedig az Arany János utca lombos fai alatt 
fagyizhatnak a belvárosban sétáló szegediek, (x) 

Arany Kanna kávézó és teázó, mellette Arany 
Tallér élelmiszerbolt nyílt nemrégiben az Arany 
János és a Horváth Mihály utca sarkán. Mind-
kettőt a Tápai Pékség, Balázs András egyéni vál-
lalkozó működteti. 

A patinás belvárosi rózsaszín épület, a Horváth 
Mihály utca 1. számú ház mindeddig jórészt 
kihasználatlan földszintje szinte kínálta magát arra 
a célra, hogy ott egymás mellett kávézó, teázó és 
élelmiszerbolt nyíljon. 
Egyikből sincs ugyanis elegendő Szeged szívében. 
Ez volt az oka annak, hogy Balázs András, a 
Tápai Pékség tulajdonosa úgy döntött: a 
Széchenyi tértől egy ugrásra, az Arany János és 
a Horváth Mihály utca sarkán vendégcsalogató 
kávézó, teázó, valamint egy élelmiszerbolt kia-
lakításával pótolja a hiányt. 
Az üzletek profiljáról árulkodó rézcégérek már 
a nyitás előtt felkeltették az arra járók figyel-
mét, november 2. óta pedig már be is 
lehet ülni a kávézóba egy kapu-
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