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Fürst János vezényli a Verdi-operát a szabadtérin 

Nagyszerű a szereplőgárda 

Fürst János karmester szerint nem szabad a nagy nevek bűvöleté-
ben élni. Fotó: Schmidt Andrea 

Új főigazgató az SZTE Egészségügyi Főiskolai Karának élén 

A védőnőképző kitörne 
az ismeretlenségből 

A Franciaországban élő nem-
zetközi hírű karmester, Fürst 
János vezényli az Aida-előadá-
sokat a Dóm téren. A Szegedi 
Szimfonikus Zenekar művésze-
ti vezetője, aki rangos feszti-
válokon is dirigálta már Verdi 
remekét, azt mondja, a szabad-
tériből többet lehetne kihozni. 

- Tavasszal már nagy sikerű Ai-
da-sorozatot dirigált az Opera-
házban. Milyennek tartja a Dóm 
téren hallható énekesgárdát? 

- Sümegi Eszter született Aida. 
Minden szempontból a legideáli-
sabb a szerepre. Temperamentu-
ma, hangja épp olyan, amilyen-
nek Verdi megálmodhatta. Sok-
szor, sokfelé vezényeltem az Ai-
dát, többek között Maria Chiara 
és Gena Dimitrova címszereplé-
sével is. Ritkán és csak a legna-
gyobbaktól hallottam olyan Ní-
lus-parti áriát, amilyet Eszter tud 

énekelni. A többi főszereplót is 
nagyszerűnek tartom. 

- Mit gondol, minek köszön-
heti az Aida a hallatlan népsze-
rűségét? 

- Annak, hogy miközben nagy-
formátumú, látványos, széles-
vásznú opera, rendkívül intim is. 
Minden jelenet szinte kamaraze-
nei kidolgozottságú és finomsá-
gú. A melódiák eredetisége rög-
tön magával ragadja a hallgatót. 
A történet ugyan banális, de a 
két nő közötti viszony, a hazafi-
ság és a szerelem konfliktusa 
örökérvényű témák. Igazi szen-
vedélyeket láthatunk az Aidá-
ban, amelynek tulajdonképpen 
nincsenek is igazi negatív szerep-
lői, intrikusai. Valamennyi figu-
rának megvan a maga átélhető 
igazsága. 

- Filharmóniai koncerteken 
már sokszor dirigálta a szegedi 
szimfonikusokat, de először ve-

zényli a zenekart egy operapro-
dukcióban. 

- Ez az együttes született opera-
zenekar. Már akkor meglepődtem, 
amikor egyszer egyetlen próbával 
hallottam őket Gyüdi Sándor ve-
zényletével Rigolettót játszani a 
színházban. Sokkal több munkára 
van szükség, amikor a szimfoni-
kus koncertekre készülünk. Az 
opera a vérükben van, tehetsége-
sen, szívvel-lélekkel játsszák. 

- Nyugat-európai tapasztalatai 
alapján milyen darabokat mutat-
na be a Dóm téren? 

- Régi mániám, hogy Mendels-
sohn Éliás oratóriumát - amit so-
ha, senki nem állított még szín-
padra - egy jó rendezővel egyszer 
megcsináljam. Már beszéltem is 
erről a színház igazgatójával. Ez a 
csodálatos bibliai történet tökéle-
tesen illene a Dóm térre. Érde-
mes lenne itt Wagner-operákat is 
játszani, a Tannháusert, A nürn-
bergi mesterdalnokokat és külö-
nösen a Lohengrint. Ez a tér fan-
tasztikus, igazán rangos nemzet-
közi fesztivált lehetne itt csinál-
ni. De kizárólag akkor, ha a leg-
magasabb minőségre törekednek. 
Nem szabad a nagy nevek bűvö-
letében élni, sokkal fontosabb, 
hogy akit meghívnak, az éppen 
akkor a legmagasabb színvonalat 
képviselje. Ehhez nemcsak pénz, 
hanem hozzáértő vezetés is kell. 
Most a remekművek, a jó zene-
kar és a tehetséges közreműkö-
dők elsimítják a nagyon komoly 
hibákat, hiányosságokat. Európai 
rangú fesztivált nem lehet átgon-
dolatlanul, koncepció nélkül, 
rögtönözve csinálni. Szeged cso-
dálatos város, teljesen beleszeret-
tem. Úgy látom, megérdemelne 
egy nagyszabású, minőségében is 
a legrangosabb európai nyári 
színházakkal versengő fesztivált. 
Minden adottsága megvan hoz-
zá. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Pogány Magdolna személyében 
ú j főigazgató irányítja július el-
sejétől a szegedi egyetem egész-
ségügyi főiskolai karát. Pogány 
lapunknak adott interjújában 
elmondta, hogy ő legkevesebb 
százegy százalékon végzi a 
munkájá t . 

- Szegeden végeztem védőnő-
ként, s egy rövid bajai kitérőtől 
eltekintve gyakorlatilag a Temes-
vári körúti egészségügyi főiskolai 
karhoz kötődik már jó ideje az 
életem. Húsz éve tanítok a ka-
ron, végigjártam a ranglétrát, 
megszereztem a szükséges képe-
sítéseket. Három éve vagyok fő-
iskolai tanár - mutatta be magát 
röviden Pogány Magdolna, a Sze-
gedi Tudományegyetem Egész-
ségügyi Főiskolai Karának (EFK) 
új főigazgatója. 

A főigazgatónő elmondta, az 
EFK eredetileg a Budapesti Or-
vostovábbképző Intézet kihelye-
zett tagozata volt. A képzés 
1975-ben indult, az iskolát 
1989-ben vette át az akkori 
SZOTE, majd a többi karhoz ha-
sonlóan a szegedi universitas ré-
sze lett. - Akkor indult el a 
gyógytornász és a szociális mun-
kás képzés, amikor a SZOTE át-
vett minket. Addig csak védőnő-
képzés volt. A szociális munkás 
szakunk az egyetemi integráció 
előszelének tekinthető, hiszen a 
JATE-val közösen kezdtük el ezt 
a képzést. 1993-ban újabb szak-
kal gyarapodtunk, hiszen elindí-
tottuk a diplomás ápoló szakot -
vázolta a kar múltját a főigazga-
tónő. 

Pogány Magdolna elmondta, 
az első főigazgató, Szél Éva mel-
lett helyettesként dolgozott. Az 
ott szerzett tapasztalatok mos-

tanra beértek, s a képesítés hiá-
nya sem gátolta már abban, hogy 
beadja pályázatát. - Sokan gon-
dolták úgy, hogy Szél Éva után én 
következem a főigazgatói szék-
ben. Akkor azonban még nem 
voltam főiskolai tanár, így nem 
pályázhattam - tette hozzá. 

Családja teljesen mellette áll, 
bár, mint mondta, édesanyja 
nem örült a döntésének. - Tudta 
előre, hogy ezzel a poszttal na-
gyon sok munka jár, s ezért fél-
tett. De félt a párom is, mert tisz-
tában van vele, ha valamibe bele-
vetem magam, legkevesebb 101 
százalékon végzem a munkám. 

Visszatérve az örökségre, Po-
gány Magdolna elmondta, a kar 
önmagához képest nagyon jól áll 
gazdaságilag: az EFK-n nemrég 
fejeződtek be a fejlesztések, de 
ezeken kívül oktatási módszere-
in is változtatott a kar. - A szak-
mai súlyunkat nem nagyon tu-
dom még megítélni. Kérdeztem a 
többi kar vezetőjét, mennyire is-
mernek minket: az orvoskar ki-
vételével nem nagyon tudják, mi 
folyik nálunk. Sok oktató ismer 
bennünket, hiszen úgymond át-
oktatnak hozzánk, ennek ellené-
re egyetemi szinten még egy ki-
csit ismeretlen a karunk - felel-
te. 

Pogány Magdolna ezért is te-
kinti a kar megismertetését 
egyik fő feladatának. Másrészt 
szeretne az EFK képzéseinek szé-
lesebb alapot adni. Túl hamar 
specializálódtak az egészségügyi 
képzések, és ezért elég nehéz be-
lepréselni a magyar jellegzetessé-
geket az európai felsőoktatás-fej-
lesztési elképzelésekbe. - Ebben 
már sikerült előrelépnünk. Most 
lesz negyedeves az első olyan 
diplomás ápoló és védőnő évfo-

lyam, amelyen a résztvevők két 
évig teljesen ugyanazt tanulták, 
és utána döntöttek egyik vagy 
másik szakirány mellett. Tovább 
kell fejleszteni a külföldi kapcso-
latainkat is. Fontos az oktatói 
szemléletváltás is, hogy mindig 
csak azt és annyit tanítsunk meg 
a hallgatóknak, amire és ameny-
nyire szükségük van. Ezt nagyon 
nehéz az oktatókkal megértetni, 
de bízom benne, hogy sikerül -
vázolta a teendőket a főigazgató-
nő. 

GARAl SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Pogány Magdolna: Egyetemi 
szinten még egy kicsit ismeret-
len a k a r u n k . Fotó: Schmidt Andrea 

F H B : ÚJDONSÁGOK A LAKÁSHITELEZÉSBEN 

A lakástámogatási rendelet június közepén élei-
belépett változásai a felröppent hírek szerint arra 
késztethetnek egyes érintett kereskedelmi banko-
kat, hogy átgondolják jövőbeni szerepüket ezen a 
piacon. Mi a helyzet az FHB-nál. az első hazai 
jelzálogbanknál? Erről kérdeztük Gyuris Dániel 
vezérigazgatói. 

A lakáshitelek kamattámogatásának csökkené-
se miatt, úgy hírlik egyes bankok szűkíteni 
akar ják a kínálatot. Készül-e hasonló lépésre 
az FHB? 

Gy.D.: Nem, az FHB továbbra is minden lehetsé-
ges lakáscélra nyújt támogatott vagy piaci kama-
tozású hitelt. Sőt. a némileg emelkedő kamatokat 
újdonságokkal igyekszünk ellensúlyozni. 
Melyek ezek az újdonságok? 
Gy.D.: Talán a legfontosabb, hogy június közepé-
től már úgy is fel lehet venni az Otthonteremtő 
Hitelt, hogy a kamata csak tízévente változik. 
Kinek érheti meg tíz évig változatlan kamat 
mellett fizetni a kölcsönt? 
Gy.D.: Annak, aki ilyen hosszú időre is kedvező-
nek tartja a mostani kamatszintet, mert a bankkal 
megkötött hitelszerződés után teljesen kizárhatja a 
kamatváltoztatás lehetőségét. 
Mennyi most a kamat az FHB-nál? 
Gy.D.: Használt lakás vásárlására, bővítésre és 
korszerűsítésre 4,49%, új lakás vásárlására, 
építésre 3,49%, függetlenül attól, hogy a kamat 
évente, ötévente vagy tízévente változik-e. 
Továbbra is minden kölcsönhöz adunk egy élet-
biztosítást, s ezért nem kell külön fizetni. 
Milyen újdonságok vannak még? 
Gy.D.: Az új kormányrendelet szerint már egye-
dülállók is igénybe vehetik az új lakásra vonatko-
zó kamatkedvezményeket és korszerűsítésnek 
számít több, korábban nem támogatott lakáscél. 
Sokan bizonytalanok, hogy mi számít korsze-
rűsítésnek, és mi felújításnak. 
Gy.D.: A tisztázásban is szívesen segítünk. Jó hír, 
hogy pl. korszerűsítés lett a tető cseréje, felújítása. 

Sok pénz megtakarítható az FHB korszerűsítési és 
a felújítási kölcsönének kombinálásával, mert igy 
csak azokra a munkafolyamatokra kell piaci 
(12%-os) kamatot fizetni, amelyek nem támoga-
tottak. 

Néhány példa a 4,49%-os Otthonteremtő Hitel 
havi törlesztőrészjeteire* 

10 év 15 év 20 év 
1 millió Ft 11609 8895 7571 
2 millió Ft 23218 17790 15142 
3 millió Ft 34827 26684 22713 
4 millió Ft 46436 35579 30284 
5 millió Ft 58045 44474 37855 
10 millió Ft 116090 88948 75711 
15 millió Ft 174135 133422 113566 

Víz első évben fizetendő törlesztőrészletek már tartalmazzák az 
évi I,5?i-os kezelési költségei. Az adatok tájékoztató jellegűek. 

Mostanában igen népszerűek az életbiz-
tosítással, lakástakarékpénztári megtakarítás-
sal kombinált hitelek. Az FHB-nál vannak ilyen 
lakáskölcsönök? 
Gy.D.: igen, partnerünk az AH1CO, az Allianz 
Hungária, az AXA, a Generali-Providencia, a 
Signal Biztosító és az egyesült Fundamenta-
Lakáskassza. Az ilyen hiteleknél két adókedvez-
mény van és a törlesztési lehetőségek is vonzóak. 
Az FHB-val szemben nem ritkán az a kifogás, 
hogy a hiteleit nem lehet előbb visszafizetni. 
Gy.D.: Ez szerencsére nem így van. Főleg mostan-
tól nem, hiszen csak akkor vehet fel valaki újabb 
kölcsönt, ha a régit (360 napon belül) visszafizette. 
Az előtörlesztés az ügyfélnek és az FHB-nak is költ-
séggel jár, ezért nem ösztönözzük, de egyedi kérés-
re, indokolt esetben engedélyezzük. 
Hol lehet igényelni az FHB lakáshiteleit? 
Gv.D.: Az FHB-nál Budapesten és a vidéki képvi-
seleteinken, valamint partnereinknél. Javaslom az 
érdeklődőknek, hogy nézzék meg az Interneten a 
honlapunkat (www.fhb.hu), mert ott további sok 
hasznos információt találnak. 

FHB Szegedi Képviselete, 
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 20. tel.: 62/553-300 Hitelvonal: 06-40-200-115 ©FHB 

főldhéal- fejelzőlogbonk Rt. 

Sikerünk 
alapkövei 

N e m hiszi el? De igen, az egyszerű és tiszta struk-
túra az alap. És természetesen munkatársaink, hi-
szen a struktúrát ők fejlesztik tovább. Ön új megoldá-
sokat hoz magával, kreatív, célorientált, rendkívüli 
mobilitással rendelkezik és szeretne a magyarorszá-
gi expanziónk részese lenni. A mindezzel összefüg-
gő, sokrétű feladatok elvégzésére keresünk munka-
társakat a következő pozíciókra: 

Épí tőmérnök 
• E h h e z a változatos karrierlehetőséget kínáló pozícióhoz elhivatott ós terhelhető fiatalok jelentkezését várjuk. 

Szakemberként Ön partnere az összes kivitelezőnek, építésznek és engedélyező szervnek. Feladataihoz tartozik 
az új ingatlanok felügyelete, valamint az expanziós irodák támogatása, ahonnan a további növekedés koordináló 
sa történik. Itt Ön felelős az épületekért, valamint azok későbbi bővítéséért. 

O n felsőfokú műszaki végzettségű, kiváló kommunikációs készséggel, határozott fellépéssel, valamint tárgyalá-
si szintű németnyelv-tudással rendeltezik. A változatos és érdókss tevékenység átlagon felüli elhivatottságot, ru-
galmasságot és mobilitást kíván meg. Ön Szeged régiójában szeretne dolgozni Gyakorlati tapasztalat a pályázás-
nál előnyt jetent. Kezdettől iogva átlagon leiüli fizetési, cégautói korlátlan magyarországi használatlat valamint kül-
földi betanulási lehetőséget kínálunk. 

Terület i vezető 
E h h e z a változatos karrierlehetőséget kínáló pozícióhoz elhivatott és terhelhető, a kereskedelem iránt érdeklődő 
fiatalok jelentkezését várjuk. Több hónapos betanulás keretében ismeri meg eladási stratégiánkat, elsajátítja az eh-
hez szükséges ismereteket, amelyben tapasztalt kollégáink lesznek segítségéra Ezután egy 4-7 üzletből álló te 
rület vezetője lesz, ahol kb. 100 alkalmazott irányításáért telel majd Ön felelős lesz az új kollégák munkába állásá-
ért, a személyzeti fejlesztésért, az alkalmazottak betanításáért, a forgalom valamint a munkaerő tervezésért és az 
egységes üzleti koncepciónk megvalósításáért. Ezeken kívül felelős lesz a magyarországi értékesítésben étért 
eredményekéit. 

O n felsőfokú gazdasági végzettséggel kiváló kommunikációs képességgel határozott fellépéssel valamint tár-
gyalási szintű németnyetv-tudással rendelkezik. A változatos és érdekes tevékenység átlagon felüli elhivatottságot, 
rugalmasságot ós mobilitást kíván meg. Ön Szeged régiójában szeretne dolgozni Örömmel vesszük, ha pálya 
kezdőként kfván csatlakozni fiatal csapatunkhoz. Kezdettől fogva átlagon felüli fizetést, cégautót korlátlan magyar 
országi használattal valamint külföldi betanulási lehetőséget kínálunk. 

Felkeltette érdeklődését valamelyik pozíció? 
Ha igen, küldje el fényképes pályázatát a munkakör és J r ^ ^ ^ ^ 
a munkavégzés helyének megjelölésével magyar és 
német nyelvű önéletrajzával együtt! 

Európa egyik legsikeresebb és leggyorsabban terjeszkedő élel-
miszer-kereskedelmi lánca vagyunk. Alapelvünk és sikerünk kul-
csa az egyszerűség. Erre építjük teljes körű kereskedelmünket. 
Beszerzésünk és értékesftésünk azzal a céllal történik, hogy vá-
sártóink az árucikkeket napi szükségleteikhez a legjobb minő-
ségben és a legkedvezőbb áron kapják meg. Ez egy izgalmas 
feladat Minden nap valami új! 

LIDL Magyarország 
1027 Budapest, 
Tölgyfa a 1-3. 

http://www.fhb.hu

