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Krakkói 
képző-
művészek 
kiállítása 

A Kálvária Galériában teg-
nap megnyílt az a kiállítás, 
amely öt krakkói képzőművész 
képeit és szobrait tárja közön-
ség elé. A SZÖG-ART Művé-
szeti Egyesület rendezésében a 
„Térből térbe" című tárlaton 
Aleksaiulra Domanska-Bor-
towska. Román Kurzawski, 
Barbara Leoniak, Józef Mur-
zyn és Andrzej Pollo művei 
láthatók. 

Bánk bán lesz 
a nyitóelőadáson 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

Ami az új szabadtéri színház 
felavatását illeti, értesülésünk 
szerint az idei első előadást 
július 15-én tartják: 1976 után 
ismét Bánk bán operaelőadást 
hallhat a szabadtéri közönsége. 
Nyitásként a korábbi tervekben 
felmerült Az ember tragédiá-
jának újszerű zenés változata a 
Madách Színház bemutatója-
ként (a darab zenei anyagának 
megírásához rövidnek bizo-
nyult az idő), és ugyancsak 
híre ment, h >gy a Győri Kis-
faludy Színi áznak a Valahol 
Európában című film alapján 

készülő zenés darabja nyitná 
az idei évadot. A forgatókönyv 
elkészült, a szerepeket kiosz-
tották, és a zenei anyag túl-
nyomó része is megvan, azon-
ban a zeneszerző Dés László 
úgy vélte, a hátralévő idő nem 
e legendő a hangfe lvé te l rő l 
sugárzott zenei anyag minőségi 
stúdiórögzítésére. A darab így 
jövőre maradt, és helyét az 
Állami Operaház művészeinek 
e lőadásában , Kerényi Imre 
rendezésében a Budapesten fél 
éve bemutatott Bánk bán-elő-
adás vette át. 

S. P. S. 

Színjátszók és balladamondék versenye 
Második alkalommal ren-

dezték meg a szegedi Arany 
János Általános Iskolában az 
Arany János Megyei Ballada-
mondó Versenyt. Kónya László-
né. az intézmény igazgató-
helyettese tegnapi köszöntőjé-
ben elmondta: idén több mint 
száz. hetedikes, illetve nyolca-
dikos diák kapcsolódott be a 
versenybe, s a területi vetél-
kedők - melyeknek Hódmező-
vásárhely, Makó, Szentes , 
Kistelek, Mórahalom és Sze-
ged adott otthont - után hu-
szonegyen jutottak be a me-
gyei döntőbe. Érkeztek tanulók 
Apátfalváról, Tömörkényből, 
Csongrádról , Székkutasról , 
Szatymazról, Makóról, SZfcn-
tesről. Kistelekről, Vásárhely-
ről és Szegedről. 

A zsűri - elnök: Bácskai 
Mihály, a szentesi Horváth 
Mihály Gimnázium nyugalma-
zott igazgatója , tagok: dr. 
Kovács Miklósné tanácsnok, 
Beslin Anita tévébemondónő, 
Bicskey Lukács színművész és 
Révész Mihály, a Deák Ferenc 
Gimnázium iga/.gató-helyet-

Tegnap Makón véget ért a 
megyei gyermekszínjátszók 
kétnapos találkozója. A zsűri 
értékelése szerint sokoldalú 
darabválasztás je l lemezte a 
szemlét, komoly, veretes, nép-
hagyományokra épülő művek 
elevenedtek meg a színpadon, 
olyan szerzők alkotásai, mint 
Sütő András, Oscar Wilde, 
Móra Ferenc, Andesen, Homé-
rosz. Az idén előtérbe került a 
mozgásszínház (három darab 
volt ilyen jellegű), ami tavaly 
még csak csírájában jelent-
kezett. 

A döntőbe, amelyet e hó 23-
án és 24-én rendeznek meg 
Kunhegyesen, négy megyei 
csoport jutott tovább. Nagy 
lehet a házigazdák öröme, 
hiszen a makói Deák Ferenc 

tese - bemutatása után elkez-
dődött a döntő. Újítás volt a 
tavalyi versenyhez képest , 
hogy az idén nemcsak Arany 
János balladákat, de népballa-
dákat is szavalhattak a gyer-
mekek. A 13-14 éves verseny-
zők kiváló szövegtudással és 
mély átéléssel interpretálták a 
műveket. A döntő végered-
ménye: 5. helyezett - Nagy 
Éva (Makó, Bartók Béla Ének-
Zenei Általános Iskola), 4. 
helyezet t - Csics Adrienn 
(Szeged, Tabán Álta lános 
Iskola), 3. helyezett - Fekete 
Katalin (Szeged, Rókus I. sz. 
Általános Iskola), 2. helyezett 
- Korom Eszter (Szeged, 
Hunyadi János Általános Isko-
la), 1. helyezett - Ágoston Sza-
bina (Hódmezővásárhely, Jó-
zsef Attila Általános Iskola). 
Minden résztvevő emléklapot, 
a helyezettek pedig értékes 
könyvjutalmat kaptak a szer-
vezőktől. 

Altalános Iskola két csoportja 
is dobogós lett: a Picúrok 
csoportja a Barangolók című 
darabbal (rendezte Kónyáné 
Miklós Erzsébet és Tari Ar-
pádné), valamint az iskola 
Szivárvány csoportja, amely 
Bácskai Mihály Férhö kéne 
mönni . . . c ímű művét vitte 
színre, Dudás Istvánná rende-
zésében. Továbbjutott még a 
vásárhelyi Liszt Ferenc Álta-
lanos Iskola Zöldendő cso-
portja. Ök Móra Ferenc Csala-
vári Csalavér című művéből 
adtak elő részletet. A rendező 
Kovácsné Nagy Márta. Ugyan-
csak döntős lett a szegedi 
Százszorszép Gyermekház 
Cs ipkerózs ika adaptác ió ja , 
amely Papp Sándorné rende-
zésében került bemutatásra. 

A NEMZETKÖZI 
EGÉSZSÉGÜGYI 

KÖZPONT 
szegedi intézetébe 

felvételre keres 
jó képességű, udvarias, fiatal 

munkatársnőket 

BETEGIRÁNYÍTÓ 
ÉS IRODAI 

munkakörbe 

Feltétel: szövegszerkesztő használata 

Jelentkezés Kis Vilma gazdasági vezetőnél 
Szeged. Semmelweis u. 6., ill a 326-300, 326-510 

telefonon vagy személyesen 

• Angol nyelvű színielőadást 
láthat két estén át a Bálint 
Sándor Művelődési Házban a 
szegedi közönség. A MASZK 
(Magyarországi Alternat ív 
Színházi Központ) Egyesület 
meghívására április 9-én és 10-
én országos turnéja során Athol 
Fugard Egy hely disznókkal 
című drámájának előadásával 
Szegeden lép fel az angliai The 
Chamber Prodution társulat. A 
a The Brithish Counci l tá-
mogatásával Magyarországon 
vendégszereplő kamaraszín-
házi csoport a művészeti ki-
fejezés különböző eszközeinek 
összefogásával törekszik egy, a 
megszokottnál képzeletgaz-
dagabb előadási módot kialakí-
tani. Ahogy egyik zenész mun-
katársuk, Jon Zom fogalmazta: 
„akár tetszik, akár nem, ma 
csakis úgy lehet dolgozni , 
hogy a valamiben különösen 

• Angol színtársulat vendégjátéka 

Egy hely disznókkal 
jártas tehetségek összefognak, 
hogy oylasmit hozzanak létre, 
ami mindenképpen több, gaz-
dagabb annál, mint amit valaki 
egyedül bármikoris létre tudna 
hozni. 

Athol Fugard darabja az 
orosz katona, Pavel Ivanovics 
Navrotszki rendkívül i , „de 
igaz" történetén alapszik, aki, 
miután dezertált a hadseregből, 
egy d isznóólban re j tőzöt t 
negyvennégy évig. A előadás 
Pavel különös létformájának 
komikus harcait követi végig 
egészen a külvi lággal való 
szembeszállásig, ami egyben a 
saját halálával is szembesíti őt. 
„Eljött a távozás ideje... de a 

disznóólnak büdössége elle-
nére is megvan a maga bája, 
csábító biztonsága. S ami egy 
napnak indult, abból egy hét. 
aztán egy hónap lett, míg végül 
távozása egyre távolibbnak 
tűnik." A The Independent 
című angol lap szerint „egy 
táncos a fehér halált, az élő 
halált hozza egészen közelünk-
be" az előadás során. 

Fugard drámáját Matthew 
Hemsley rendezte. Társren-
dező: Michael Moxham. A 
darab szombaton és vasárnap 
este 8 órától látható a Bálint 
Sándor Művelődési Házban. 

S. P. s. 

Honismereti 
táboivezetők 
találkozója 

Békéscsabán pénteken meg-
kezdődött a honismereti tábor-
vezetők ké tnapos országos 
találkozója, amelyen a félszáz 
szakember az idei nyári honis-
mereti táborozásokra és a hon-
alapítás 1100. évfordulójára 
tervezett rendezvényekre ké-
szül. Az Országos Honismereti 
Egyesület és a vendéglátó Bé-
kés Megyei Honismereti Egye-
sület által szervezett kétnapos 
találkozón tizennégy régészeti, 
néprajzi és történettudományi 
előadás hangzik el. 

• A program cél ja olyan 
hazai, egyetemi szintű oktatás 
megteremtése, amelynek révén 
az egészségügy által is igé-
nyelt. képzett menedzserek 
segíthetik a kórházak és egyéb 
egészségügyi intézmények ha-
tékony munkáját. Az elmúlt két 
évben létrejöt t a tanári kar 
magja, amely az európai szak-
mai szempontok alapján kidol-
gozta a kísérleti tantervet, Bu-
dapesten pedig kiépült a prog-
ramot irányító központ, amely-
ben megkezdődött a postgra-
duális diákképzés első magyar-
országi és külföldi szakasza. A 
további cél az országos hálózat 
kialakítása, az, hogy a vidéki 
orvosegyetemi városokban is 
jöjjenek létre alközpontok. 

Az egészségügyi mene-
dzserképző program népszerű-
sítése volt a célja annak a be-
mutatkozó előadássorozatnak, 
amelyet elsőként Szegeden, a 
SZOTE oktatási épületében 

Egészségügyi menedzserképzés 
- TEMPUS-támogatással 

A rendszerváltozás után fiatal orvosokban, diákokban 
merü l t föl először az az igény, hogy az egészségügy 
működését képzett - közgazdaságban, jogban, szervezési 
és pszichológiai ismeretekben já ra tos - szakemberek 
irányítsák. A ncgy hazai orvostudományi egyetem nevé-
ben a SOTE 1992-ben beadott egy pályázatot az egész-
ségügyi menedzserképzés megvalósítása érdekében az 
Európai Közösség TEMPUS Alapjához, amelynek tá-
mogatását el is nyerték. 

rendeztek meg tegnap, pénte-
ken. A résztvevőket köszöntő 
ár. Dombi György egyetemi 
főtitkár szavai után dr. Szócska 
Miklós a SOTE budapest i 
programjának szervezője is-
mertette a képzéssel kapcso-
latos elképzeléseket, a fejlesz-
tés eddigi eredményeit és a 

további lehetőségeket. Egye-
bek között elmondta: a három-
éves kurzuson minden egye-
temi diplomás részt vehet. 
Főként 35 év alattiak jelent-
kezését várják, olyan fiatalo-
két, akik vállalják a minden 
kísérlettel együttjáró esetleges 
kockázatokat. Nevezetesen: 

egyelőre csak végbizonyí t -
ványt, s nem diplomát kapnak 
a végzet t d iákok, te l jes í t -
ményüket kred i tpontokkal 
igyekeznek elismerni. 

S hogy ki-ki dönteni tudjon, 
részt vegyen-e ezen a poszt-
graduális képzésen, az előadók 
ízelítőt adtak az egészségügyi 
menedzsment témaköréből. A 
képzés j e len tőségérő l dr. 
Réthelyi Miklós, a SOTE rek-
tora, a program igazgatója 
tájékoztatta részletesebben az 
érdeklődőket, majd előadások 
hangzot tak el az egészség-
ügyben nélkülözhetetlen köz-
gazdasági, jogi és pénzügyi 
ismeretekről. 

Ch. Á. 

M POMUS 
K F T . 

A f f ) ' C E f e CSOPORT TAGJA 

1 9 9 4 . április 10-én, vasárnap 
a Domus Áruház teljes készletéből 

10% engedményei vásárolhat 
Nyitva tartás: 10 órától 13 óráig 

1 9 9 4 . április 11-töl április 30- ig irodabútor-
bemutató a Domus Áruházban a bemutatott 

Alfa irodabútorok 20% engedménnyel rendelhetők meg 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-18 óráig, szombaton 

és vasárnap 10-13 óráig 
Ha a Domus-napon vásárol , a k k o r 
visszakaphat ja a vételár 9 9 % - á t is. 

A márciusi Domus-nap 5-e szombat volt! 
Domus Szeged Kft. Szeged, Dugonics tér 8-9. 

telefon: 326-911. 

D O M U S 

Élelmiszer-
kereskedők, 
figyelem! 
A MAUS Kft. 
változatlan 
áron, 
kibővült 

árukészlettel várja régi 
és ú j vevőit! 
Szeged, Textilgyári út 3. 
T.: 62/322-504 

A iHDSTrAAUJTÖ 
S2ŰIG1KD) IEFT. (a korábbi 

Postai Gépjármű Szállítási Üzem) 
várja régi c s új kedves 
ügyfe le i t 
- teher - é s s z e m é l y g é p k o c s i -

j av í t á s 
- műszak i v izsgára fe lkész í tés 

é s v izsgáz ta tás 
- k a r a m b o l o s j av í t á s 
- g é p k o c s i m o s á s 
- zö ldkár tya 
C ím: Szeged , Nyugati iparkörzet 
Kol lég iumi út 6. sz Te le fon : 
361-466 /31 - e s mel lék . 324-072 . 

IGAZI OTTHONT TEREMT 

SZŐREGI VIRÁG-DÍSZNÖVÉNY ÁFÉSZ 
összehívja részközgyűléseit az alábbi helyeken 
és időpontokban: 

I. körzet (Hintaló) Szöregi Kultúrotthonban. Magyar u. 14. sz. és 
III. körzet (Mozi) 1994. ápr. 25.-én 17 h-kor. 
II. körzet (Kultúrház) Szöregi Kultúrotthonban. Magyar u. 14. sz. 
1994. ápr. 26-án 17 h-kor. 
IV. körzet (Makó) Erdei F. Kollégiumban. Makó. Posta u. 6. 
1994. ápr. 27.-én 16 h-kor 
Napirend: 1. az, igazgatóság beszámolója az 1993. évi gazdálkodásról, az 1994. 
évi célkitűzések ismertetése. 2. Egyéb előterjesztések. 
A részközgyűléseket határozatképtelenség esetén a fenti napirenddel, azonos 
helyen egy órával a közölt időpont után újból összehívjuk. így a jogszabály 
szerint a jelenlevők számától függetlenül határozatképesek a részközgyűlések. 

IGAZGATÓSÁG 


