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• Keresett gimnáziumok 
u Fiúk előnyben 

Pótosztályok kellenének 
Második körének le-

zárásához érkezik már-
cius 31-én a szegedi 
szakközépiskolák és 
g imnáziumok beisko-
lázási menete. Az első 
körben - február köze-
pén - beteltek a felvéte-
livel kiírt osztályok, hol-
napra pedig a hagyomá-
nyos g imnáziumi és 
szakközépiskolai osztá-
lyok e lső je lentkezés i 
összesítését zárják le az 
iskolák. A középfokú 
beiskolázás idei tenden-
ciáiról a Csongrád Me-
gyei Pedagógiai és Köz-
művelődési Szolgáltató 
Intézettől kértünk tájé-
koztatást. 

Dr. Czene László, az intézet 
főmunkatársa az eddigi össze-
sítések alapján úgy lát ja: a 
beiskolázás helyzete megnyug-
tató azoknak a tanulóknak, 
akik az általános iskola nyolca-
dik osztályának első félévét 
jól, vagyis bukás nélkül teljesí-
tették. Ez esetben, akárcsak a 
korábbi években, az jelenthet 
gondot , hogy a kevésbé j ó 
eredményt elért tanulók esetleg 
nem az első helyen választott 
osztály, illetve szakma szerint 
kapnak helyet a középiskolá-
ban. Bár az elhelyezés idén is 
megoldható, ugyancsak gondot 
okoz az iskolaszerkezet fiú-ori-
entáltsága, vagyis az, hogy a 
szakmát tanító iskolákban lé-
nyegesen szegényebb a leá-
nyok által választható szakok 
skálája. 

Az intézet felmérésének ta-
pasztalata szerint idén tovább 
növekedett a gimnáziumi ér-
deklődés. A szakközépiskolák 
j e len tkezés i aránya azonos 
szintű maradt, míg a szakmun-
kásképzőkbe és szakiskolákba 
„ „ k ' ^ Y S S c b b " ü l ő adná szí-
vesen gyerekét. A város 26 kö-
zépfokú iskolájába az intézet 
által előrejelzett 4 750 jelent-
kezés helyett kevesebb, össze-
sen 4 617 érkezett, s várhatóan 
1993-ban alacsonyabb lesz a 
más megyékből, illetve kül-
földrőljelentkezők száma is. 

A túljelentkezéses iskolák 
között is meglepetésként lehet 
e lkönyveln i a Vasvári Pál 
Közgazdasági Szakközépiskola 
osztályainak négyszeres túlje-
lentkezését. Hagyományosan 
nagy keletűek még a Ságvári, a 

Radnóti és a Széchenyi gim-
náziumok osztályai, valamint a 
Gábor Dénes (egykori Bebrits) 
és a Kórösy József szakkö-
zépiskolák számítástechnikai 
osztályai . Idén ugyanakkor 
visszaesett a kéttanynelvű gim-
náziumi osztályok jelentkezési 
aránya, valószínűleg azért , 
mert a jelentkezés mostantól 
nem korábban, hanem a többi 
osztállyal egyidőben történik. 
A vártnál kevesebb jelentkező 
ju to t t a Gábor Dénes és a 
Csonka János iskolák világ-
banki támogatású közlekedési 
szakközépiskolai osztályainak, 
valamint Déri Miksa Ipari 
Szakközépiskola gépészet i 
szakának. Amint általában a 
hasonló intézmények esetében, 
a Móra Ferenc Szakközép-
iskola és Szakmunkásképző Is-
kola szakmunkásképző osztá-
lyaiban is visszaeset t a j e -
lentkezők száma. Dr. Czene 
László szerint ez annak kö-
szönhető, hogy idén a közepes 
tanulók nagyobb számban je-
lentkeztek szakközépiskolába, 
és elképzelhető, hogy felvételt 
is nyernek. 

A gimnáziumok beiskolá-
zása tehát március 31-én befe-
jeződik, s a meghirdetett osztá-
lyokban előreláthatólag min-
den hely betelik. A többlet-
jelentkezések megoldására a 
tervek szerint idén pótlólagos 
gimnáziumi osztályok is in-
dulnának. A Deák Ferenc 
Gimnázium például már eleve 
egy osztállyal több tanulót ve-
hetett fel, s amennyiben szük-
ség lesz rá, a Fodor József 
Gimnáziumban, sót a Csongor-
téri Altalános Iskolában is in-
dulhat gimnáziumi osztály. 
Ami a szakközépiskoláka t 
illeti, a Vasvári Pál Közgaz-
dasági Szakközépiskola - a 
nagy érdeklődés miatt - szin-
tén többletosztállyal indul, s a 
— , - " - H s . á n . 
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iskola és Szakmunkásképző Is-
kola is felkészült egy újabb 
osztály fogadására. 

Dr. Czene László elmondta, 
hogy felmérésük alapján a Déri 
Miksa Ipari Szakközépiskola, a 
Textilipari Szakközépiskola, a 
Vedres István Építőipari 
Szakközépiskola, valamint a 
Gábor Dénes Gimnázium és 
Szakközépiskola (közlekedési 
osztály) tud még szakközép-
iskolai helyet biztosítani. 

S. P. s. 

• Nehéz darab, mert nyomasz-
tó, vigasztalan és egy pillanatra 
se kelti azt az illúziót, hogy va-
lami rendbe jöhet. Csak semmi 
felesleges reménykedés. Más-
különben, persze, minden da-
rab nehéz. De ez valahogy ne-
hezebb, mert fénytelenebb. Jó 
volt, hogy a rendezés meg-
hagyta a dráma természetes 
történelmi idejét, meghagyta 
az írói szándék keserű iró-
niáját. Szocialista realizmusról 
beszéltek, elvtársak?! Hát jó, 
tessék, akkor ez az, szocialista 
realizmus, mondhatta Spiró, a 
magyar irodalmi élet egyik 
fenegyereke, amikor megírta a 
Csirkefejet. A rendezés pedig 
meghagyta a korjelző szavakat, 
úgymint: tanács, elvtárs, et-
cetera. Nade mennyire múlt 
mindez? Elmúlt-e a bérház-
udvar hétköznapi pokla? 

A já ték szerkezet i íve a 
macskaakasztástól a vénasz-
szony kinyúvasztásáig tart. A 
szocialista realizmus szépséges 
szivárványa. Mi minden szí-
nezi Galgóczy Judit rendezé-
sében ezt a pokoli szivárványt? 
Mindenki bűnös, viszont 
mindenki jó, vagyis jobb akar 
lenni. Jóvátenni valamit, abból 
a töméntelen életmocsokból. 
Feljelentésekből, rágalmakból, 
szétvert családi életből, kur-
válkodásokból, szeretetlenség-
ből. Hiába. Idővel szarrá rom-
lik a lélek. Ez a hiába görcsöl 
minden kimondott szóban és 
gesztusban. A lélek lepusztu-
lását Galgóczy visszafordít-
hatatlanná formáztatja. Például 
az apa alakjában, amit kife-
jezetten leromlottra vétet. Meg 
aztán az anya néhány perces 
jelenésében. Viszont nem ér-
teni, miért olyan hosszú az első 
felvonás. Miért kell úgy szét-
teríteni? Továbbá bizonytalan 
a rendőrök hülyeségének mér-
téke. Mármint az, hogy a csu-
dába lehet ott hagyni egy hul-
lát, csak úgy, ukmukfukk, még 
akkor is, ha in flagranti a do-
log?! Hogy a kádban hagyott 
vénasszonyhulla szimbólum 

a kamarában 
Macskaakasztástól 
az embergyilkolásig 

lenne? Egyrészt egy ilyen 
mélyreális játék nehezen bír el 
ilyesmi szimbólumokat, mond-
hatnánk, kilóg belőle, mint a 
vénasszony lába a kádból , 
másrészt meg a vég ilyetén 
való elrendezése tényleg el-
lentmond a valóságnak, mert 
ugyan lehet, hogy kretének 
voltak - már nem, isten ments! 
- a rendőrök abban az időben, 
de annyira mégse, hogy egy 
hullát a gyilkosság helyszínén 
őrizetlenül hagyjanak. Indoko-
latlanul. Egyszóval a végjáték-
kal valami nem stimmel. 

Dégi János a Vőlegény után 
a második nagy szerepét játsz-
sza az évadban. Dégi nehéz 
helyzetben van, hiszen ereden-
dően lírai alkat, viszont most 
egyszerre kell hihetően bazd-
megolnia, javttós attitűdöt for-
málnia, valamint bűntelennek, 
kiszolgáltatottnak, és esendő-
nek lennie. Tudniillik a Srác az 
egyetlen ebben a bérudvari 
nyomorúságban, aki nem bű-

Fotó: Nagy László 

nös, és mégis a legnagyobb 
bűnt követi el, s bár nem va-
gyok biztos benne, de hajlanék 
arra az értelmezésre, hogy in-
kább a Srác tragédiája a Csir-
kefe j , mint a Vénasszonyé. 
(Taán ezért felesleges a darab 
végén egy vérfertőző epizódra 
összehozni Srácot és az any-
ját.) Dégi fokozatosan javult 
fel a játék sodrásában. Különös 
alkatú színész, lágy, akvarelles 
típus, s játékának legnagyobb 
erénye az, hogy meg tudja 
szoktatni magát. A haver figu-
rája erőteljesebb, ugyanakkor 
egyszerűbb. Radó Péter jól csi-
nálja. Ellenszenves és stupid. 
Miske László játéka esemény. 
Fenn a tizenkilencedik sorban 
is érezni lehetett, hogy izzad, 
hogy bűzlik a pál inkától , s 
hogy majdnem szétveti valami 
elroncsolt, iszonyatos erő. Ha 
valaki, úgymond, szépen be-
szélt csúnyán a pénteki premi-
eren, hát akkor az Miske Lász-
ló volt. Fekete Gizi inkább a 

szent magyar cigány" emlékére 
„Emlékezni jöttünk Dankó 

Pista sírjához, szobrához, aki-
nek ma 90 esztendeje, törött el 
a hegeuujc s vCIS ClBiUIgB'-V.i a 
pacsirtadal..." - mondotta teg-
nap a múlt század legnagyobb 
da lköl tő jére emlékezve dr. 
Csongor Győző a Dankó-szo-
bor előtti megemlékezésen. 

A Jákó Vera Alapítvány és a 
szegedi MDF által szervezett 
rendezvényen először Jákó 
Vera énekelte felvételről az 
„Eltörött a Dankó Pista nótás 
hegedűje" című dalt. Még az 
idő is búsongott, s szállingózó 
hóesésben emlékezett az ismert 
Dankó-kutató, Csongor Győző 

„a szegedi dalköl tőre , aki 
Petőfi Sándor és Móra Ferenc 
szülőföldjén, az arany homo-

ívuu u 
húrjait, de már készült pihenni 
szülőföldjére - a szegedi ős-
kertbe." A rendezvény szó-
noka, Ábrahám Dezső nem-
csak Dankó Pistát méltatta, 
hanem az 1980-ban alakult 
Dankó Pista Nótaegyüttest is. 
„melynek tagjait a kommunista 
hatalom még bíróság elé 
citálta". Gaál Gabriella, a Ma-
gyar Rádió szerkesztője Juhász 
Gyula „Dankó Pistának" cfmű 
versét szavalta „a szent magyar 

cigány" emlékének adózva. 
Beke György, az erdélyi szár-
mazású fró a magyar nótáról 
szólva hangsúlyozta: „Dankó 
Pista témája és üzenete mindig 
a szerelem volt, ezért nem öre-
gedhetett meg, maradhatott 
meg örökifjúnak, és soha nem 
lett István a Pistából". 

A szegedi Dankó Pista ci-
gányzenekar muzsikája közben 
helyezték el koszorújukat a 
Magyarok Világszövetsége, a 
Jákó Vera Alapítvány, az MDF 
és a Dugonics Társaság kép-
viselői. 

T. V. 

• Komoly problémát jelent a 
felsőoktatási intézményeknek 
a leendő közművelődési szak-
emberek képzésének átalakí-
tása, a megváltozott társadalmi 
körülmények között ugyanis az 
egykori népművelők helyett 
piacképes szakemberekre van 
szükség. A Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola Közműve-
lődési Tanszékén 1989-ben be-
vezetett új képzési forma ered-
ményeként kulturális mene-
dzserek, illetve az írott és az 
elektronikus sajtó szakemberei 
kerülnek ki a főiskoláról. 

A tanszék hallgatói és okta-
tói közössége 1993. április 1-3 
között konferenciát szervez 
„Ki menedzseli a kultúrát?" 
címmel. Az ország hasonló in-
tézményeiből, tanszékeiről ér-
keznek hallgatók és oktatók 
Szegedre, tapaszta la tcserét 
folytatnak a képzés átalakításá-
ról, a lehetséges alternatívák-

a tanárképző főiskolán 

Ki menedzseli a kultúrát? 
ról. A rendezvény egyik célja, 
hogy a házigazdák is ki szeret-
nénk próbálni erejüket: mit tud 
egy kulturális „menedzser-pa-
lánta", hogyan lehet néhány 
színvonalas, érdekes progra-
mot megszervezni a szükséges 
pénz előteremtésétói, szponzo-
rok keresésétől a rendezvény 
lebonyolításáig. 

A konferencia témáit, prog-
ramjait úgy állították össze, 
hogy az szélesebb érdeklő-
désre, a helyi nyilvánosságra is 
számot tarhthat. Nemtitkolt 
szándékuk, hogy rendezvé-
nyükkel újabb színt szeretné-
nek becsempészni Szeged szel-
lemi életébe. 

A nyitó előadást március 

31-én fél háromkor Üzlet és 
v i lága" címmel dr. Dinya 
László, a Kertészeti és Élelmi-
szeripari Egyetem rektorhe-
lyettese tartja, négy órától cso-
portépítő tréningen vehetnek 
részt az érdeklődők, a számító-
gépes előadás témája: az ame-
rikai hitelszövetkezeti rendszer 
kiépítése Magyarországon. A 
színházi menedzsmentről be-
szélgetnek április elsején dél-
előtt 9 órától a szegedi színház 
vezetőivel, 11-tól az ARC sze-
gedi reklámstúdió előadásában 
a reklám, fél háromtól pedig a 
Partiscum Kft. referátumában a 
Rádió Menedzsment, a keres-
kedelmi rádiózás került te-
rítékre. A BBL Minőségügyi 

Tanácsadó Kft. képviselője a 
Minőség napjainkban címmel 
tart előadást fél négytói, Ka-
tona Ildikó, a Szegedi Mar-
keting Klub vezetője a marke-
tingben különösen fontos sze-
mélyes kapcsolatokról beszél 
fél öttől. 

Hogyan csinájunk állásbör-
zét? - kérdezi az április máso-
dikai 9 órakor kezdődő előadás 
címe, a választ pedig mindenki 
megtudhatja a Budapesti Mű-
szaki Egyetem esettanulmá-
nyából. Reklám Blokk kez-
dődik 10 órától, vendégek: Réz 
András és N. Ernőfy Éva, illet-
ve a Cannes- i Reklámf i lm 
Fesztivál győztes alkotásai. A 
szegedi tanszéken a kulturális 

a menedzser mellet t média 
szakirány is választható, így a 
programból ez a téma sem 
marad ki: Médiafórum lesz 
délután háromtól. Résztvevők: 
Dlusztus Imre, a Délmagyar-
ország főszerkesztője. Farkas 
Zoltán, a Magyar Rádió fő-
munkatársa, Pikó András, a 
MR szegedi körzeti stúdió-
jának munkatársa , Sárközy 
Erika, a Magyar Te lev íz ió 
szerkesztője, és Vágvölgyi B. 
András, a Magyar Narancs fő-
szerkesztője. Az utolsó napon, 
április 3-án fél tizenegytől mu-
tatkozik be a Nyitott Képzések 
Egyesülete, 14 órától pedig a 
K o n f l i k t u s m e n e d z s m e n t 
Osztrák Vállakózás Kft. 

Az előadások a JGYTF fő-
épületében (Boldogasszony 
sgt. 6.) a Díszteremben lesz-
nek, a részvétel ingyenes. 

T. W. 

rutinjára hagyatkozott. Színhá-
zi toposzokra. Minden megvolt 
a Nő alakjában, aminek meg 
kellett lenni, csak valahogy íze 
nem volt. Nem igen mondhatni 
mást a Tanár figurájára sem. 
Karczag Ferenc játszotta. Ha-
bár igazság szerint ezeket a fi-
gurákat a legnehezebb emléke-
zetessé tenni. Végig jelen van-
nak, egy kissé mégis mellé-
kesek, s túlzottan az fró se tö-
rődik azzal, hogy lemossa ró-
luk a papfrízt. Bobor György 
talán túl lággyá, epikussá veszi 
a törzs alakját. Az én emléke-
imben valamivel szögletesebb 
rendőrök élnek. A múltban, 
természetesen. Szemán Béla 
Közege viszont szórakoztató, 
márha ezt lehet valamire mon-
dani a Csirkefejben. 

Lehet, hogy a tragédia, iga-
zából a Srác tragédiája, viszont 
a darabot a Vénasszony „viszi 
el". És persze elviszi. Próbálná 
meg nem elvinni. Hógye Zsu-
sza nagyot játszik. Vénasszo-
nya nyomorúságos, visszata-
szító, idegesítő, zavarbahozó, 
nyugtalanító és taszító. Amíg 
él, nem lehet szánni. Fel kell 
kötni a macská já t . Be kell 
csapni előtte az ajtókat. Utálni 
kell, és agyon kell verni. Kibír-
hatatlan, hisztérikus, máskor 
meg lágy és engedelmes és 
értelmes. Ez mind benne van 
Hógye széles skálájú alakításá-
ban. S csak az utolsó pillana-
tokban döbbenünk rá, hogy 
végtére is egy emberről volt 
szó, akinek az a bűne. hogy 
képtelenség kibírni. 

Viszont ez a mi bűnünk is 
lesz, hiszen agyonverjük. 

Darvasi László 

Hetvenéves korában 
március 28-án elhunyt 
Szabolcsi Gertrúd állami 
díjas akadémikus, az 
MTA Szegedi Biológiai 
Központ Enzimológiai 
Intézetének kutatópro-
fesszora. A kiváló tudóst 
az Akadémia és az SZBK 
Enzimológiai Intézete 
saját halottjának tekinti. 
Temetéséről később in-
tézkednek - közölte hét-
főn az MTA Sajtótitkár-
sága. 

m 
Szabolcsi Gertrúd 

1923. január 26-án szü-
letett Nagyváradon. Ta-
nulmányait a Kolozsvári 
Egyetemen és a Páz-
mány Péter Tudomány-
egyetemen végezte. 1956-
tól 1972-ig az MTA Bio-
kémiai Intézetének igaz-
gatóhelyettese, illetve tu-
dományos tanácsadója 
volt. Hosszabb időt töl-
tött vendégkutatóként 
Svédországban és az 
Egyesült Államokban. 
Hazatérése után a Sze-
gedi Biológiai Központ 
Enzimológiai Intézetébe 
került, és ott dolgozott 
haláláig. Az enzimek 
szerkezetére és működé-
sére vonatkozó kutatási 
eredményei tették ismert-
té nevét. 1967-ben az 
MTA levelező, majd 
1979-ben rendes tagjává 
választották. Tudomá-
nyos munkásságáért 
1973-ban állami díjat 
kapott. 


