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• Janyi Blanka római zongoraverseny-győztes 

A látványa is költészet • • • 

A Római Magyar Akadé-
mián az Európai Zenetanárok 
Szövetségének kezdeménye-
zésére idén először rendezték 
meg a 12 évesnél fiatalabb 
magyar és olasz gyermekek 
zongoraversenyét. A Bartók 
évre utalva a Mikrokozmosz 
nevet viselő versenyen a fia-
talabb kategóriában a szegedi 
Király-König Péter Zeneis-
kola kilencéves növendéke. 
Janyi Blanka nyert első he-
lyeztést. A kiemelkedő tehet-
ségnek tartott leánykát tanár-
nőjével, Demeterné Dányi 
Júliával hívtuk meg a szer-
kesztőségbe. 

A kis Janyi Blankáról 
mindenekelőtt azt kell el-
mondanom, hogy egyenes, 
érdeklődő tekintete és nyflt 
arca van, amelyről sugárzik a 
gyermekség bája. A hangja 
gyönyörű tónusú, amikor 
megszólal , zavarba ej t , 
annyira szép kiejtéssel be-
szél. Azzal az érintetlen sza-
batossággal formálja a szava-
kat, amely a gyermekeknél 
oly ritka ebben a rossz beszé-
dű korban. Tíz perc, és bár 
játszani még nem hallottam, 
sejtem, hogy a vidám gyer-
meki érdeklődésnek és a lelki 
finomságnak ez az összekap-
csolódása jellemzi a zongora-

T a n á r n ó és n ö v e n d é k e : Demete rné Dányi Júlia 
és Janyi Blanka . (Fotó: Karnok Csaba) 

játékát is. Nem árulom el, a 
tanárnője hogyan becézi, 
mert nem tudom. Blanka 
nem veszi-e zokon; minden-
esetre olyan kedves-köteke-
dőn, hogy nem kétséges, 
gyöngéd és szeretet te l jes 
kapcsolat van tanárnő és nö-
vendék között. És Blankán 
persze nyoma sincs a túldol-

goztatott gyermekek egyked-
vűségének. 

Szegeden lakik, de a Zá-
kányszéki Altalános Iskolá-
ban jár, mert az édesanyja ott 
tanft. Pár napja volt kilenc 
éves és már négy és fél éve 
zongorázik. Tanárnője sze-
rint fél év után, amikor elő-
ször kiállt, a legegyszerűbb 

kis darabjában is zene volt. 
Érzékeny és tehetséges, me-
séli még Blankáról Demeter-
né Dányi Júlia, minden han-
got, a legkisebbet is muzsi-
kusként játszik. A tanárnő 
szerint még látványnak is 
költészet, ahogy zongorázik. 
Nem hiszem, hogy túlozna. 

A római versenyen kötele-
zőként előírt. Bartók Béla 
Mikrokozmoszából választ-
ható három darabot három 
hét alatt tanulta meg. a tanár-
nője szerint könnyűszerrel. 
Amikor megkérdezem, kinek 
a zenéjét játssza a legszíve-
sebben. gondolkodás nélkül 
rávágta, hogy a Bartókét. 
Azokra a darabokra, amelye-
ken sokan hosszasan klimpí-
roznak, ő egyszerre ráérez. 
Semmi tanmozgása nincs; 
árad a zene a játékából. A ke-
ze odszületett a zongorára. 
De a hegedűvel ugyanígy 
van; ha felveszi a hegedűt, 
nincs recsgés - azt nem bírja. 

A római verseny után je-
lentkezett egy tanár a buda-
pesti zeneakadémiáról: át-
venné Blankát. De hát kilenc 
évesen Budapestre vinni igen 
korai. Ilyen idősen, mondja a 
tanárnő, a gyermek nem is 
döntheti még el, hogy merre 
folytatja. Három év kell még. 
addig nehezebbre fordul a 
zongoratanulása, s eljut a 
döntésig: tud-e zongora nél-
kül élni? 

Mit kívánhatnék neki? 
Hogy ne tudjon? 

Es öröme teljék benne. 

Orvos-
gyögyszerész 

találkozó 
A Szeged városi kórház 

holnap, szombaton rendezi 
meg hagyományos or-
vos-gyógyszerész találkozó-
ját a Csongrád Megyei Okta-
tási Központban (Közép fa-
sor 1-3.). A reggel 9 órakor 
kezdődő szakmai találkozó 
fő témája a mozgásszervi 
betegségek diagnosztikája és 
terápiája. A tudományos ülé-
sen való részvételt a SZOTE 
Családorvosi Ismeretek Ok-
tatási Csoportja a családor-
vos-képzés báziselemeként 
elismeri és a 10 pontot elfo-
gadja. 

Civitán bál 
A szegedi Civitán-klub 

holnap, szombaton este 7 
órától rendezi meg jótékony-
sági bálját a Hungária Szál-
lóban. Az esti műsorban fel-
lép: Csepregi Éva, Nagy 
Bandó András, Jakab Ta-
más, Bicskei Lukács, Meré-
nyi Nicolette és Vajk György. 
A felajánlásokat és támoga-
tásokat a fogyatékos gyer-
mekek megsegítésére szán-
ják. 

Belissima 

Szépség-vásár" a Tiszában 
Belissima néven kozmeti-

kai-, fodrász- és óra-ékszer 
kiállítás és vásár nyílt tegnap 
délben a Tisza Szálló kon-
cert termében. A vasárnap 
estig tartó vásár ideje alatt 
számtalan programmal vár-
ják az érdeklődőket a vásár-
szervezők. Többek között 

kozmetikai szaktanácsadás-
sal, divatbemutatókkal, haj-
vágó-show-val. Szó lesz a 
tetoválás hatásairól, a bőr-
problémák kiváltó okairól, 
de lesz táncbemutató és va-
sárnap délután 4 órakor egy 
Szegedet népszerűsítő film 
bemutatójára is sor kerül. 

Egy elméleti megközelítés 
szerint minden kép adott, csak 
meg kell találni: így keresi 
minden anyag azt a formát, 
amely a festőn, a grafikuson, 
keresztül színre lép. Csak épp 
itl következik a kitartás, hogy 
mennyi időt kell egy anyaggal 
eltölteni, hogy abban megmu-
tatkozzék saját formája? 

Sóti György grafikus húsz 
évvel ezelőtt dolgozta ki azt a 
technikát, amelynek képeiből 
mától láthatnak kiállítást a vá-
rosi rendőrkapitányság épüle-

Sóti György kiállítása 
lének aulájában. Az eredeti 
színes grafikákon - alig né-
hány kivétellel - szálas, szál-
kás vonalakból tájképek rajzo-
lódnak ki, amelyek sötét tónu-
saik miatt mindig az éppen tá-
vozó természet alaphangján 
„szólalnak meg". Persze van 
úgy, hogy mi éppen ilyenkor 
érketünk meg egy tájra, s amit 

onnan elviszünk, itt, ezeken a 
képeken cseng vissza. 

Sóti György 1991 végétől 
él Magyarországon, előtte a 
Vajdaságban hat önálló kiállí-
táson, illetve több mint tíz év-
vel ezelőtt Hódmezővásárhe-
lyen is szerepletek képei. 

P. Sz. 

Huszák István 
emlékezete 

(1906-1995) 
Dr. Huszák István emeritus professzor 1906-ban 

született Székesfehérvárott, ahol középiskoláit is vé-
gezte. Orvosi tanulmányait a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetemen 1931-ben fejezte be. Ek-
kor került a szegedi Ideg- és Elmekórtani Klinikára, 
ahol nyugdíjazásáig dolgozott. 1931-től klinikai 
munkája mellett a Szent-Györgyi Albert által veze-
tett intézetben biokémiai kutatásokat végzett. 
1941-42-ben a stockholmi Nobel Intézet Biokémiai 
Osztályán a Nobel-díjas Hugó Theorell irányításá-
val ösztöndíjasként dolgozott. Az „Ideg- és elmebe-
tegségek kórtana és kórvegytana" tárgykörből 1943-
ban magántanári hahilitációt szerzett. 1944-től 
1977-ig, nyugdíjazásáig, 32 éven át a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem Ideg- és Elmekórtani Kliniká-
jának és Agykutató Intézetének igazgató professzo-
ra. Az orvostudomány doktora és számos kitüntetés, 
többek között a Kossuth-díj, valamint a Hőgyes és 
Jancsó Emlékérmek birtokosa. Két alkalommal volt 
az orvosegyetem dékánja. 

Nemzetközi és magyar idegtudományi és neuro-
kémiai társaságok tagja, nemzetközi hírű és elis-
mertségé tudományos szaktekintély, aki az ideg- és 
elmegyógyászati kórképek, elsősorban a sclerosis 
multiplex és schizophrenia kutatásában a Nobel-dí-
jas professzoroknál elsajátított biokémiai módszere-
ket kiválóan alkalmazta. Ezen kutatási szellemet az 
általa továbbfejlesztett klinikai Agykutató Intézet-
ben tanítványainak és környezetének sugározva szá-
mos jelentős tudományos eredmény született. Ennek 
köszönhetően a „Handbook of Neurochemistry" ké-
zikönyv egyik fejezetének megírására, valamint 
Nemzetközi Neurokémiai Társaság kongresszusá-
nak magyarországi megszervezésére kérték fel 1971-
hen. A klinikán a neurokémiai mellett kifejlesztette 
az elektrofiziológiai és neuropatológiai laboratóriu-
mokat, pszichológust alkalmazott, valamint gyer-
mek- és ifjúságpszichiátriai osztályt szervezett. 

Iskolateremtő egyéniség, példamutató orvosi eti-
kai érzékkel és szerénységgel, aki tudományos eimé-
lyültségével és gondolkodásmódjával a fiatalabb ge-
nerációkra inspiráló erővel hatott, légyen az alka-
lom tantermi előadás, klinikai nagyvizit, vagy kuta-
tólaboratórium. Tette mindezt szabadidejében is, 
amikor a Tisza vizén az úszóház korlátjának tá-
maszkodva, a szemközti part zöld harmóniáján me-
rengve, gondolataiba merülve beszélt környezetének 
művészetről, tudományról, az életről... 

Emlékét megőrizzük. 
Szent-Györgyi Albert 

Orvostudományi Egyetem és a Klinika 
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az IKESZ Autócentrum kívánságműsora 
a Partiscum Rádióban, a 94,9 Mhz-en! 

1995. nov. 24., péntek 
„ U T O L - S H O W " 

Í S Í 
PARTISCUM 
•ÁDIÓ ' SZfGfD 

1. The Bales: Billie Jcan 
2. Michael Bolton: When A 
Man Loves A Woman 
3. Bobby Brown: Humpin 
Around 
4. Mariah Carey: Fantasy 
5. Ace Of Base: Lucky Love 
6. Oasis: Wonferwall 
7. East 17.: Thunder 
8. Kternal: Power of a Wonian 
9. Janct Jackson: Runaway 
10. Fl.M : Megtalállak még 

» HÍVJA A 474-244-

11. Pa-Dö-Dő: Fáj a fejem 
12. Hungária: Hol van már a 
tavalyi smár 
13. Boyzone: Father and Son 
14. Simply Red: Fairground 
15. Blur: Country Hou.se 
16. Madonna: Youll See 
17. Fun Factory: Celebration 
18. Diana King: Shy Guy 
19. Seat man John: Only You 
20. Corona: Try Me Out 

ET, 16 ÓRÁTÓL! < 
A műsor támogatója az IKESZ Kft., 

Szeged, Kossuth L. sgt. 112. T.: 471-242 
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8 December 2., szombat 
DISCO-RAVE-TRANCE 
P A. R T Y 

8 December 6., szerda ^ ^ 
Télanyó ünnepség 
Gupa(sz) meglepetések 

8 December 8., péntek 
valami egészei 

8 December 9., szombat 
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* TÉLI AKCIÓS 
REPÜLÓJEGYÁRAINK 

NEW YORK 50 000 Ft 
Frankfurt, Zürich, 
Düsseldorf 20 OÍX) Ft 
Athén, Róma. Kairó, 
Isztambul 23 000 Ft 
London, 
Brüsszel, 
Madrid, 
Amszterdam, 
Párizs 26 (XX) Ft 
Részletes felvilágosítás: 

PAR AVION 
UTAZÁSI IRODA 

Szeged, Széchenyi tér 17. 
(Postabank igazgatósága) 

T.: 62/324-633 

FERROGLOBUS 
KERESKEDŐHÁZ RT. 

VISZONTELADÓI HÁLÓZATA 
SZAKRAKTÁRAK, AZ ACÉLTERMÉKEK LEGNAGYOBB ÁRUVÁLASZTÉKÁVAL 

MIZSEI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI KFT. 
6050 Lajosmizse, Baross tér 1. Tel.: (76) 356-056 
6000 Kecskemét, Ladányi B. u. 1. Tel.: (76) 329-058 
7100 Szekszárd, Keselyüsi u. Tel.: (74) 311-611 

UNIVERZÁL KERESKEDELMI RT. 
5600 Békéscsaba, Berényi u. 139. 
Tel.: (66) 453-453. Fax: (66) 441-663. Telex: 83-731 

AKTÍV KFT. 
6500 Baja, Keleti Ipartelep. Tel.: (79) 323-437 

H I L L 
I N T E R N A T I O N A L 

Minőségügyi mérnök 

p- Megbízónk az Alföld egyik jelentós iparvállalata, amely az 
általa gyártott és forgalmazott termékcsoportban piacvezető 
Magyarországon. Magas műszaki színvonalú, esztétikus termé-
keinek használata a mindennapjaink részét képezi. A piaci pozí-
ciók megőrzése megkövetelte a minőségbiztosítási rendszer be-
vezetését és működtetését. 

p- A minőségügyi mérnöknek a vezérigazgató közvetlen munka-
társaként feladata lesz a cég minőségügyi rendszerének fel-
ügyelete, működésének biztosítása, a kapcsolattartás az auditáló 
intézetekkel illetve a rendszer továbbfejlesztése. A feladat nagy-
ságrendjére jellemző, hogy az idei évre öt termékcsoportban, 10 
millió darab feletti termék előállítása szerepel a társaság 
terveiben. 

• Elképzeléseink szerint az ideális jelölt gépészmérnök vég-
zettségű, mind elméletében, mind gyakorlatában ismeri a TQM 
lényegét, tisztában van a minőségbiztosítás fontosságával és 
képes azt másokkal is tudatosítani. Alapvető elvárás a számí-
tógép felhasználói szintű alkalmazása. A pályázat elbírálásánál 
előnyben részesülnek azok a pályázók, akik beszélik az angol 
vagy a francia nyelvet. 

p* A társaság az elkötelezett munkát versenyképes jövedelemmel 
és szűkség esetén szolgálati lakással honorálja. 
Ha hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, akkor szakmai 
önéletrajzát és fényképét kérjük, küldje el a HILL International 
Szolnoki Irodájának elmére! 

HILL International 
Szolnoki Iroda 

5000 Szolnok, Mártírok u. 2. 
Tel : 56/420-353 


