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• A Szegedi Kortárs Balett új estje 

Tojástörés a színházban 

Tojásfolyás és Juronics Tamás. (Fotó: Nagy László) 

• Budapestre még nem jellemző az optimizmus 

Rekordok a világ tőzsdéin 
Értékpapír Forgalom Előző heti Heti Változás 

milliárd Ft záróár záróár % 

Matáv 10,93 1305 1342 2,84 
Mol 23,1 5 1 5 0 5 350 3,88 
OTP 15,40 10 150 10 090 -0,59 
Richter 5,89 7 930 8 880 11,98 
Démász 0,37 17 800 17 900 0,56 
TVK 10,83 2 585 2 525 -2,32 
Borsodchem 8,31 4 900 5 490 12,04 
Rába 0,98 1920 1975 2,86 
Égis 1,15 4 355 4 990 14,58 
Pick 0,49 7 200 7190 -0,14 
Graboplast 0,15 1500 1515 1,00 
BUX 5 783,13 5 997,25 3,70 

Juronics Tamás ezúttal 
elszámította magát . A 
helyzet című e l ő a d á s , 
amelyen két új koreog-
ráfiát lehet megnézni, az 
éjszakába nyúlik, s a da-
rabok nem o lyan jók, 
hogy a nézők szívesen 
vállalnák értük a meg-
próbáltatást. 

Izraelben született, a Bat-
sheva Táncegyüttesben kez-
dett, majd nyugat-európai 
karriert csinált Joseph Tmim. 
A Szegedi Kortárs Balett szá-
mára Egy síró ember pana-
szai címmel koreografált da-
rabja úgy fest, mint valami 
ezredvégi szürrealista horror. 
Szereplői keveset táncolnak, 
viszont versezeteket és éne-
keket mondanak, valamint 
katatóniás testhelyzetekben 
őrült monológokat. Úgymint: 
„És az ember csak köt, kötö-
get"; „Piros zokni, piros zok-
ni"; „Biznisz! Mindig csak a 
biznisz!" A darab a követke-
ző végszóval zárul: „Az élet 
temető." Vagyis ha nem lát-
nánk, amit látunk, akkor is 
tudnánk, hogy ez nem egy 
sörreklám, nem az élet habos 
oldaláról vette a témát a ko-
reográfus. Helyes, mondhat-
nánk, végtére ebben az ez-
redvégi őrületekkel túlzsúfolt 
világban csak a hülyéknek le-
het jókedvük, a normálisak -
sírhatnak okkal. Mint Joseph 
Tmim címben jelzett alakja, 
a síró ember, akinek a szín-
padon megelevenedő szürre-
alista álmai olyanok, mint az 
élet valósága. 

A baj csak az, hogy a szín-
padi történések kevéssé ké-
pesek megérinteni a közönsé-
get. Vagy azért, mert annyira 
merészen modernek, hogy 
nézők számára túl nehezen 
megközelíthetők, vagy azért, 
mert blöff-gyanúsak. A da-
rabban alig vannak egyértel-
mű szituációk. El lehet kép-
zelni persze, hogy a színpad 
szélén berendezett vizes kis-
medence tulajdonképpen egy 
fixír-oldatos tálca, amilyent a 
fotósok használnak az előhí-
váshoz. Annál inkább, mert 
mellette csipeszekkel rögzí-

Vass Vera 
emlékkiállítása 

• Munkatársunktól 
A szegedi születésű festő-

művésznő, Vass Vera képei-
ből nyílt emlékkiállítás va-
sárnap Kőszegen, az Európa-
házban. A Kőszegi Baráti 
Kör rendezte tárlatot dr. Bla-
zovich László, a Csongrád 
Megyei Levéltár igazgatója 
nyitotta meg. A kiállítás má-
jus 16-ig tekinthető meg, hét-
fő kivételével naponta 10-től 
16 óráig a Sigray palotában 
(Kőszeg, Chemel u. 14.). 

Transz Formáciá 
a Bartókban 

• Munkatársunktól 
Ma 19.30-kor Dalok cím-

mel Viszló Éva és a Transz 
Formáció koncertjét rendezik 
meg a Bartók Béla Művelődé-
si Központ nagytermében. 
Közreműködik: Faggyas 
László (gitár), Kerekes Gábor 
(gitár) és Viszló Éva (ének). A 
koncert a JATE BTK-HÖK. a 
Garabonciás Kulturális Egye-
sület és a JATE Kulturális Iro-
da támogatásával jön létre. 

tett valamik függnek egy ma-
dzagon, mintha képek szá-
radnának... Következtetés: az 
embernek a tudata mélyéről 
előhívott emlék- és rémképei, 
ezek az álomszerű rendetlen-
ségben föl-fölbukkanó, egy-
től egyig riasztó képzelet- és 
gondolatfoszlányok alkotják 
a színpadi művet. De ez nem 
biztos. A biztos az, hogy az 
idegbetegségek változatos tü-
neteit mutató szereplők őrült 
ténykedései, a darab mon-
tázs-szerűsége, szaggatottsá-
ga erősen lehangolja a kö-
zönséget, aminek következté-
ben csöndben vagy dohogva 
elszivárognak a nézőtérről az 
előadás közben. 

A megértőbbje a szünet-
ben, amely a színpad teljes 
á t rendezés i igénye miat t 
idegtépően hosszú. Juronics 
Tamás új, kétszer 50 perces 
darabja követi a „Sírót", en-
nek címe: A tojáselmélet. Két 
része közöt t ugyancsak 
hosszú a szünet és a nézőel-
szivárgás ebben az időszak-
ban sem lanyhul. Miért? Hi-
szen már a clm is viccet-jó-
kedvet sejtet, „Tojás" színpa-
da - ismét (mindkét koreog-
rá f i ában) Molnár Zsuzsa 
munkája - sokkal artisztiku-
sabb, mint az első darabé. 

Nyitóképében az alkotó, akit 
Kalmár Attila személyesít 
meg, ül egy üvegkalitkában 
és írógépen lr, az egész szín-
padot elborí t ják az össze-
gyűrt és eldobált, tehát rossz-
nak ítélt kéziratok. A fősze-
replőkkel kapcsolatos szituá-
ciók egyértelműek a további-
akban is: az alkotóművész a 
társát keresi, vagy a múzsá-
ját, ez mindegy is, tény, hogy 
Kalmár az egész idő alatt 
Markovics Ágnest ha jku-
rássza. A keresés-motívum 
olyan állandó „szereplője" a 
Juronics-műveknek, hogy 
már-már hiányozna, ha nem 
lenne. A tojás, mint olyan, új. 
Gazdag szimbolikus tartal-
mát Juronics ötletszerű ren-
detlenségben használja fel a 
kompozícióban: hol a szüle-
tés misztériumát jelzi vele, 
hol a konyhafilozófiai kér-
dést hívja elő (mi volt előbb? 
az alkotó vagy a műve? ki' az 
alany és mi az állítmány?), 
hol közhelyek igazságát (vak 
tyúk is talál szemet...), hol 
pedig hiperrealista játékokat 
űz vele. Például: a törékeny 
darabok cirkuszi zsonglőrök 
kezén; vagy határozot tan 
hozzávágva egy tükörhöz 
(tükörtojás!), minek követ-
keztében csöpög a sárga lé 

lefelé, egyenest a tükör alá 
hajított francia kenyerekre... 

A tojáselmélet szerkezeti-
leg hasonlít egy korábbi Ju-
ronics-darab, A tor jelenete-
zési technikájára, csak kevés-
sé szerves, mint amaz. Itt a 
visszatérő Juronics-téma -
történetek férfiakról és nők-
ről - vízióinak és realista je-
leneteinek füzére időről időre 
megszakad. A szereplők mö-
gött lehull a függöny (átdlsz-
letezik a színpadot), kiszorul-
nak a színpad előterébe és 
előadnak - valamit. Általá-
ban jó hangulatú, tréfás jele-
neteket tojásokkal vagy azok 
nélkül; Aczél Gergő három-
szor is eddig ismeretlen ké-
pességével kápráztatja a kö-
zönséget, amennyiben mint-
egy hímnemű dizőzként dalra 
fakad. 

A darabnak ez a fönt jel-
zett dramaturgiai szervezet-
lensége és iszonyú időbeli 
hosszúsága annyira elfáraszt-
ja az embert, hogy az elem-
zésre é rdemes je lene tek 
elemzésétől is elmegy a ked-
ve. Talán majd, ha a szürrea-
lista estet úgy adják, hogy el-
hagyják a vendégkoreográfus 
művét. A májusi műsorterv 
már ezt mutatja. 

Sulyok Erzsébet 

A világ tőzsdéi számára 
meghatározó amerikai Dow 
Jones ipari átlagindex egy hó-
napon belül immáron tized-
szer döntött új csúcsot. Csü-
törtöktől az új csúcsérték 10 
ezer 727 pont. 

Az elmúlt év végén egyes 
elemzők által emlegetett 12 
ezer pontos 99-ben elérendő 
álomhatár mára már reális cél-
lá szelídült. Mind az amerikai 
gazdaság makroadatai, mind a 
cégek eredmény előrejelzései 
is a további erősödés lehetősé-
gét valószínűsítik. A héten az 
IBM vette hátára a Wall Stree-
tet. Az IBM első negyedéves 
várakozásokat messze felül-
múló eredménye a cég részvé-
nyeinek 13 százalékos árfo-
lyam-emelkedését indukálta, 
amely a New York-i index 
számításánál figyelembe vett 
részvények esetében a valaha 
eddig elért legnagyobb árfo-
lyam-emelkedés volt. Az 
eredmény magával ragadta a 
technológiai szektor egyéb 
papíijait is, s így a szektor in-
dexe a Nasdaq Composite -
kiheverve a hét eleji megin-
gást - erőteljes emelkedésbe 
kezdett. A Nasdaq Composite 
index értéke immáron 13,5 
százalékval áll magasabban év 
eleji értékénél. 

A nyugat-európai indexek 
közül a héten a londoni tőzs-
deindex az FTSE is történelmi 
csúcsot javítva elérte a 6515 
pontot. Persze nem szabad el-
felejteni, hogy Koszovó Euró-
pában van, s így a kedvező be-
fektetői hangulatot időről-idő-
re megtörik a háború esemé-
nyeinek értékelései, illetve a 

lehetséges folytatás verzióinak 
egyikének-másikának felerő-
södése. Sajnálatosan aztán, 
ahogy Európán belül is térben 
közelítünk a Balkánhoz a köz-
vetlen térség közelében a be-
fektetői eufória véget ér, s így 
a pesti parketten sem tud iga-
zán gyökeret verni az optimiz-
mus. Bár az elmúlt hét tőzsde 
eseményei miatt nincs mit 
szégyenkeznünk. Összességé-
ben 80 milliárd feletti rész-
vényforgalom, több mint 200 
pontos BUX-indexemelkedés, 
valamint több részvény kima-
gasló szintű árfolyam-emelke-
dése jellemezte a héten a pesti 
tőzsdét. 

Különösen jól teljesítettek 
a gyógyszergyári részvények. 
Az Égis heti forgalma kötésér-
téken régen volt 1 milliárd fo-
rint felett és 14,5 százalékos 
árfolyam-emelkedése több 
mint biztatónak mondható. 
Amennyiben a Richter keres-
kedését nem függesztették 
volna fel a cég kérésére a pén-
teki napra, a részvény vélhető-
leg a hét befutója lett volna. 
Csütörtökig közel 6 milliárdos 
kötésértéken vett forgalmat 
produkált 12 százalékos árfo-
lyamemelkedés mellett. A fel-
függesztés oka az I. negyedévi 
jelentés 28-ára tervezett meg-
jelentetése előtti adatkiszivá-
rogtatás. így a Richter vezető-
sége úgy döntött, hogy az 1. 

negyedévi jelentést 26-ára, 
hétfőre előre hozza. 

Elemzők szerint a várható-
an kiváló forgalmi és ered-
mény adatok nyilvánosságra 
hozatala után a Richter árfo-
lyama a héten 10 ezer forint 
felett is kezdődhet. 

A vegyipar papüjai is kitet-
tek magukért a héten a Bor-
sodchem 8 milliárd felett fo-
gyott kötésértéken és árfolyam 
emelkedése 12 százalék volt. 
A TVK forgalma meghaladta 
a 10 milliárdot, árfolyama le-
érte a 2750 forintot is, aztán a 
hétvégére vélhetően a rövid 
távú profitrealizálások miatt a 
papír árfolyam trendje meg-
fordulva az egy héttel ezelőtti 
érték alatt zárt. 

A Blue Chip papírok nagy-
jai a Mol és a Matáv forgab 
mával elégedettek lehetünk, 
de árfolyam-alakulásuk még 
hagy kívánnivalót maga után. 

A táblázatban a Blue Chip 
részvények múlt heti forgalom 
és árfolyamváltozását követ-
hetik nyomon. 

Elemzők szerint az I. ne-
gyedéves eredmény-előrejel-
zések ismerete döntheti el a 
közeljövő növekedési trend 
irányát megjegyezve, hogy az 
éppen soros makroadatok ala-
kulásának függvényében a vá-
rakozások módosulhatnak. 

Gudei Zoltán 
Cenzor. Értékpapír Rt. 

Kanapé Horváth M. u. 8., 
tel.: 479-987 

Bútorüzlet Béke 8->tel: 451-761 
www. tiszanet. huAanape 

A kiállított 
konyhabútorok 

2 0 - 2 5 % 
árengedménnyel! 
Csak április 30-ig 

rendelhető tavalyi áron! 

Szegedi Vízmű Kft. 

INFORMATIKUS munkatársat keres. 
Az Ön feladata: 

- közreműködés a cég új, integrált informatikai rendszerének 
adaptálásában, hatékony működtetésében és a szoftverek 
továbbfejlesztésében. 

Elvárásaink: 
- szakterületre vonatkozó felsőfokú végzettség 
- XBASE alapú adatbázis-kezelésben (Foxpro, Clipper) jártasság 
- SQL, ORACLE ismeret 
- MICROSOFT, Novell operációs rendszerek alkalmazási 

gyakorlata 
- rendszerszemlélet 
- önálló munkavégzés, nagy munkabírás 
- j ó szervező- és kommunikációs készség. 

Előny: • 
- hasonló területen szerzett, 2 - 3 éves tapasztalat 
- UNIX ismeret. 

Ajánlatunk: 
- szakmai kihívás 
- változatos, felelősségteljes munka 
- karrierlehetőség. 

Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal, írásban az alábbi elmen, 
a hirdetés megjelenését követő 1 héten belül. 
Postacím: Szegedi Vízmű Kft. ^ 
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88. 
E-mail: szegedi.vizmu@deltav.hu 
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(A BNP-Dresdner Értékpapír Rt. partnere) 
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1999. január 1. és augusztus 31. között 
szerződött partnereink körében 
fődíjként 3 db kétszemélyes utat sorsolunk ki 
a müncheni sörfesztiválra! 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

A nap 24 órájában áll rendelkezésére... 

. . . a z Ön energiahordozója 

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ: TERM0FARM KFT. 
eoes Lakitelek, Ugi u. 38. Tel.: (78) 549 010 F « : (TS) 549-015 

Tel.: (76) 549-010. |«0| 472-524, (80) 475-891, (79| 424-928 

mailto:szegedi.vizmu@deltav.hu

