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Darvasi László drámái 

Párizsban kell . 
Szegeden nem 

Állásbörze a Szegedi Tudományegyetemen 

Hiányzó helyi cégek 

A börzére látogatók mindent megkérdeztek. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

hírek 

Párizsban, Budapesten és 
Kaposvárott láthat az elkö-
vetkező évben színházi 
előadást Darvasi László drá-
máiból a közönség. A szege-
di író Bolond Helga című 
színpadi művét a f ranc ia 
fővárosban, a neves Chaillot 
nemzeti színházban mutatják 
be a franciaországi magyar 
kulturális évad alkalmából, a 
budapesti Radnóti Színház 
pedig a szerző Stör kapitány 
című drámáját tűzte műsorra 
következő évad jában . Ez 
utóbbi alkotás Darvasi László 
új színpadi műve, amelyet 
Füst Milán: Feleségem törté-
nete című regényének refle-
xív átirataként írt; a drámát a 
tavasz folyamán Bezerédi 
Zoltán rendezésében a kapos-
vári Csíky Gergely Színház 
mutatja be először. A jelen-
leg Berlinben tartózkodó író 
elmondta: a Radnóti Színház -
beli előadást előreláthatólag 
a Jadviga párnája című filmet 
is rendező Deák Krisztina vi-
szi színpadra, főszereplői pe-
dig Cserhalmi György és Ko-
váts Adél lesznek. 

Darvasi Lászlóval kapcso-
latos hír, hogy Vizsgálat a ró-
zsák ügyében című színpadi 
művét jövőre előreláthatólag 
egész évadra felveszi műso-
rára a párizsi Champs Élysées 

egyik színháza. A bemutató 
dolgában a napokban születik 
döntés. A szegedi író iránti 
f rancia érdeklődésre utal, 
hogy Bolond Helga című 
drámája szerepel abban a kö-
tetben is, amely 6 magyar 
drámát ad közre francia nyel-
ven a franciaországi közön-
ségnek. 

Darvasi Lászlónak az ed-
dig színpadra vitt 4 drámáját 
(Vizsgálat a rózsák ügyében, 
Szív Ernő estéje, Bolond Hel-
ga, Argentína) a debreceni 
Csokonai Színházban mutat-
ták be először, új művére pe-
dig Kaposvárott készülnek. A 
fentieken kívül egy Darvasi-
művet a pécsi Egyetemi 
Színpad is műsorra tűzött. A 
szegedi író az évek folyamán 
hiába küldte el műveit a Sze-
ged Nemzeti Színházhoz is, 
sem a korábbi művészeti ve-
zetőtől , Szikora Jánostól, 
sem a jelenlegi igazgatótól, 
Korognai Károlytól nem ka-
pott érdemi választ. Az író 
ezt különösen Bolond Helga 
című színpadi műve esetében 
fáj lal ja , amelyet a szegedi 
cukrászgyilkosság nyomán, a 
szegedi közeg számára írt. E 
művét adják elő hamarosan 
Párizsban - reprezentat ív 
magyar színpadi darabként. 

Panek Sándor 

Idén tizenöt cég mutat-
ja be magát a hallgatók-
nak a hagyományos sze-
gedi egyetemi állásbör-
zén. A két napon át tartó 
seregszemlén egyarán t 
megfordulnak diploma-
szerzés előtt állá és elsős 
diákok. 

Többéves múltra tekint 
vissza a szegedi felsőoktatási 
állásbörze, amelynek idei, 
kétnapos rendezvényét teg-
nap nyitották meg a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE) 
főépületében. A díszterem-
ben és a bejárat előtti folyo-
són ebben az évben tizenöt 
cég mutatkozik be az egyete-
mi, főiskolai hallgatóknak. 
Több mint egyharmaduk in-
formatikai társaság, de eljöt-
tek gyógyszergyárak, biztosí-
tók, a gépjármű- és a vegy-
iparban működő, i l letve 
elektronikai vállalatok is. 

A nyáron diplomát szerző 
egyetemisták mellett olyanok 
is megfordulnak a börzén, 

Dupla 
Bajor Imre színművész 

e l ő b b r ö p k e f é l ó r á s 
műsorral, a Bajor Kaba-
réval örvendeztette meg 
a H a n s a - K o n t a k t Kf t . 
á r u b e m u t a t ó j á n a k kö-
zönségét t e g n a p , ked-
den dé le lő t t a Forrás-
b a n , a z t á n s z u s s z a n t 
egyet a drinkben, majd 
autója orrát újra a fővá-
ros irányába fordította. 

- Délután még vár rám 
egy-két riport, beszélgetés, 
majd este a Hiltonban lépek 
föl öná l ló műso rommal . 
Egymagam, hogy ne legyen 
zavaró tényező körülöttem -
mondta amúgy „bajorosan", 
természetesen a mondottakat 
humornak szánva. 

Pincér érkezett, és Bajor 
rendelt. Nekem egy szimpla, 
magának egy dupla Baileyst. 
Tehette, sofőrrel jött. Azt is 
megbeszéltük gyorsan, mi a 
jó a Baileysben, hogy mi-
lyen lenne kipróbálni, egy-
szer egy egész üveggel meg-
inni... 

- Mi újság Grespikkel? -
kérdeztem, mintha csak 
tegnap hagytunk volna 
félbe egy beszélgetést. 
- Mérhetetlenül nem ér-

dekel, hogy mi van vele. De 
úgy gondolom, egy hivatal-
nok ne lépjen fel - hiszen ez 
az én kenyerem .-, egy hiva-
talnok ne közszerepel jen , 

akik csak másfél, esetleg fél 
éve kezdték el felsőfokú ta-
nulmányaikat, de már most 
érdeklődve mérik fel, majda-
ni végzettségükkel melyik 
cégnél és milyen munkakö-
rülmények között dolgozhat-
nának. Az SZTE Élelmiszer-
ipari Főiskolai Karán vállal-
kozó-menedzser szakon tanu-
ló másodéves Bakurek Igor 
azért látogatott el a mostani 
seregszemlére, mert itt asz-
talnál ülve, nyugodtabb kö-
rülmények között beszélget-
het a társaságok képvi-
selőivel, mintha ő kopogtatna 
be a vállalat személyzeti osz-
tályára. 

Az állásbörzére látogatók 
másik körét alkotják a végzős 
hallgatók, akik szakmai gya-
korlatukat szeretnék letölteni 
a végzettségüknek megfelelő 
munkakört kínáló cégnél, il-
letve diplomaszerzés utáni 
kezdő állást keresnek maguk-
nak. A Szolnoki Főiskolán 
market ing szakos Simon 
Wanda öthónapos szakmai 

hanem csinálja azt, ami az ő 
dolga. 

- Változott-e a viszonya 
Havas Henrikkel? 
- Havas felnőtt ember, 

tettei és megnyilatkozásai 
nem az én hatáskörömbe tar-
toznak. A Heti Hetesből hi-
ányzik, egyedülálló figura, 
nagyra értékelem, de hát te-
hetségtelenekkel sosem bá-
rátkoztam. 

- Szereti a Heti Hetest? 
- Mindent szeretek, ami 

kevés munkával jár. 

gyakorlatra jelentkezne az 
egyik céghez. A szóba jöhető 
társaságokat gondosan végig-
kérdezi, mert nem tartja ki-
zár tnak, hogy a d iploma 
megszerzése után ugyanannál 
a vállalatnál maradna, ahol a 
gyakorlatot végezte. - El-
sősorban a mult iknál ér-
deklődöm, mert azoknál min-
denütt van marketing cso-
port, és kellően tőkeerősek 
ahhoz, hogy valaki hosszabb 
távra munkát tudjon vállalni 
náluk - mondta a lány, aki 
érezhetően határozott elkép-
zelésekkel jött el az állásbör-
zére. 

A megkérdezett cégképvi-
selők is egybehangzóan állí-
tották, hogy a diákok meg-
lepően felkészülten fordulnak 
oda hozzájuk, kérdéseik pe-
dig a álláslehetőségekre vo-
natkozó á l ta lános ér-
deklődéstől egészen a mun-
kaidős kötöttségeket firtató 
kíváncsiságig terjednek. S 
hogy mennyire lehet eredmé-
nyes az állásbörzén tett láto-

- Egyre gyakrabban 
tűnik úgy, kezd kifulladni 
a műsor... 
- Egyik-másik adáson ér-

zi az ember, hogy nem tett 
eleget az elvárásoknak. Sok 
múlik azon, aznap - a 
műsor t kü lönben mindig 
csütörtökön vesszük föl -
milyen hatások érik az em-
bert, milyen formában van-
nak a többiek, kik a történé-
sek alapján a célpontok. 

- Szükség van-e nőkre a 
szórakoztató műsorban? 

gatás, arra kiváló példa Ná-
dasi András esete. A Szege-
den diplomát szerzett fiata-
lember a tavalyi börzén kitöl-
tött, majd leadott egy adatla-
pot a Tiszai Vegyi Kombinát 
Rt. standján, s ebben az év-
ben a vegyipari cég kommu-
nikációs munkatársaként -
mások mellett - ő kínálja a 
TVK állásajánlatait. - Azt hi-
szem, egy pályakezdőnek na-
gyobb esélye van ezen a ren-
dezvényen, mintha álláshir-
detésre jelentkezne, mert ez 
utóbbi esetben versenyeznie 
kell a többéves tapasztalattal 
rendelkezőkkel - érvelt And-
rás az állásbörze hasznossága 
mellett. Nem mindenki jár 
persze szerencsével. A bé-
késcsabai Tessedik Sámuel 
Főiskola pénzügy-közgaz-
dász szakos végzős hallgató-
ja, Szász Tibor Szegeden sze-
retne elhelyezkedni, az állás-
börzéről azonban hiányolja a 
Tisza-parti városban székelő 
nagyvállalatokat. 

Hegedűs Szabolcs 

- Hernádi jó , neki van 
egy-két fanyar beszólása. 
Máskülönben csak azért kel-
lenek a gyengébb nem kép-
viselői, hogy legyen témánk. 
Ennek a műfajnak - ismer-
jük el - nem a nők a jeles 
képviselői. 

Mondta mindezt Ba jor 
Imre Szegeden, aki szerint 
gyönyörűek a szegedi nők, 
és aki március 9-én, vagyis 
majdnem a nőnapon szüle-
tett. 

F. K. 

KIÁLLÍTÁS. Mráz János 
festőművész alkotásaiból nyí-
lik kiállítás március 8-án, dél-
után 6 órakor Szegeden, a 
Klauzál téri Wagner teaház-
ban. A tárlat március 28-áig 
tekinthető meg. 

T H E ENGLIS . Ma 17 
órától tartja az Alsóvárosi 
Kultúrházban az England and 
the English című sorozat kö-
vetkező angol nyelvű előadá-
sát Dávid Coupe. Az ingyenes 
rendezvényre angolul jól be-
szélő érdeklődőket várnak a 
szervezők. 

DESZKI SZÍNJÁTSZÁS. 
Március 9-én. pénteken kerül 
sor a III. Maros menti feszti-
vál színjátszás kategóriájának 
versenyére. A deszki faluház-
ban délután 2 órától a helyiek 
mellett fellépnek a zákány-
széki, zsombói, kiszombori, 
rúzsai, domaszéki, kübekházi 
és ásotthalmi színjátszók. A 
versenyt szakmai zsűri bírál-
ja el, elnöke Árpás Károly pe-
dagógus, tagjai Dálnoky Zsó-
ka és Téchy Sándor színművé-
szek. 

A VÁGTÁZÓ HALOTT-
KÉMEK, a magyar alternatív 
„sámán-rock" meghatározó 
zenekara koncertezik új albu-
ma anyagával pénteken este 9-
től a Soho Music Clubban. 

A BOR FILOZÓFIÁJA. 
Hamvas Béla írásait bemuta-
tó sorozat indul a Közéleti Ká-
véházban Szegeden. Ma dél-
után 6 órától a Katedra étte-
remben (Tisza Lajos krt. 76.) 
dr. Muncz Károly mond meg-
nyitót, majd dr. Gyenge Zoltán 
egyetemi docenssel és Zsoldos 
Sándor irodalomtörténésszel a 
kávéház házigazdája. Szerb 
Zsuzsanna egyetemi hallgató 
beszélget Hamvas Béla mun-
káiról. 

SZERB ELNÖK. Hosszú 
életű lesz, akinek még életé-
ben halálhírét költik. Remél-
jük, érvényes lesz ez Rusz 
Márkra is, akinek nevét téve-
désből leírtuk, mikor a szege-
di szerb kisebbségi önkor-
mányzat előző, közelmúltban 
elhunyt elnökére, Lung Mi-
lánra gondoltunk! Tévedé-
sünkért minden érintettől, s 
kedves olvasóinktól elnézést 
kérünk. 

A fizika-
verseny 

eredményei 
Munkatársunktól 

Kihirdették a Gábor Dénes 
emlékére rendezett Játsszunk 
fizikát! elnevezésű kísérletes 
verseny eredményét. A díja-
zott tanulók okleveleket és 
egyéb jutalmakat kaptak. Első 
helyezést ért el Mathesz Anna 
(Ságvári E. Gyakorló Gimná-
zium 9. osztály), második lett 
Papp Dániel (Tarján III. Álta-
lános Iskola 8. o.), Tátrai Dá-
vid (Radnóti M. Gimnázium 
10. o.), Hajas Krisztina és 
Csatlós Anna (Kossuth Szak-
középiskola 11. o.). Harma-
dik helyen végeztek: Bartha 
Éva Lili (Ságvári E. Gyakor-
ló Ált. Isk. 4. o.), Garzó Péter 
(Főfasori Ált. Isk. 8. o.),Nap-
hegy László (Tarján III. Ált. 
Isk. 8. o.), Süli Norbert (Tar-
ján III. Ált. Isk. 7. o.), Tóth 
Réka (Weöres Sándor Ált. Isk. 
8. o.). További hét tanuló ér-
demelt kiemelt dicséretet igé-
nyes munkájáért. 

A versenyt a Szegedi Tudo-
mányegyetem Kísérleti Fizikai 
Tanszéke, az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat Csongrád me-
gyei tagozata és a Délmagyar-
ország szervezte. 

Darvasi László író. (Fotó: Sehmidt Andrea) 

winterthur 
A WINTERTHUR Biztosító Rt. Szegedi Területi Igazgatósága 

1 fő városi igazgatót és 
2 f ő üz le t i i g a z g a t ó t keres. 

40 év feletti, agilis, jó szervezőkészségű, vezetői gyakorlattal 
rendelkező személyek pályázatát várjuk! Biztosítási múlt előnyt jelent! 
Fényképpel ellátott pályázatokat „IGÁZGATO" jeligére 
a Ó722 Szeged, Gogol u. 3. címre várjuk. 

i 

A l g y ő Község Ö n k o r m á n y z a t Képviselő-testülete 
p á l y á z a t o t h i rde t 

JEGYZŐI 
m u n k a k ö r betöl tésére 

Pályázati feltételek: 
• igazgatásszervezői , vagy 

ál lami és jogtudományi egyetemi végzettség, 
• közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga, 
• magyar á l lampolgárság, 
• büntetlen előélet, 
• közigazgatási szervnél szerzett, lega lább 5 éves 
gyakorlat. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
• részletes önéletrajzot (géppel), 
• szakmai tevékenységet részletező ismertetőt (kézzel) 
• iskolai végzettséget tanúsító ok i rat másolatát, 
• három hónapná l nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
Előnyt jelent: 
• vezetői munkakörben szerzett tapasztalat, 
• németnyelv-tudás. 
Bérezés: A köztisztviselők jogál lásáról szóló 1992 . évi XXIII. 
tv. rendelkezései a lap ján. A pá lyázat benyújtásának határ-
ideje: a megjelenéstől számitott 15 nap. A pá lyázat benyúj-
tásának helye: A l g y ő község polgármestere, 6 7 5 0 A l g y ő , 
Kastélykert u. 40 . Érdeklődni a (62) 2 6 7 - 0 9 5 telefonszámon, 
dr. Piri József polgármesternél lehet. A z állás a pá lyázat el-

Baileys Bajor Imrével 

Bajor a Forrásban, kabaré délelőtt. (Fotó: Sehmidt Andrea) 


