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KORKÉP 

KÜBEKHÁZA. Ifjúsági 
önkormányzati választást 
tartanak vasárnap a településen. 
A kübcki 12 és 22 év közötti 
fiatalok délelőtt 9 órától délután 
5-ig adhatják le voksukat a 
polgármesteri hivatal 
házasságkötő termében. 
Érvényes szavazás esetén 
megválasztják az ifjúsági 
polgármestert, illetve a négy 
képviselőt, akik a fiatalság 
érdekeit képviselik. 

PUSZTAMÉRGES. Tűzoltó-, 
kakaspörköltfőző versenyt és 
szüreti fesztivált rendeznek ma a 
községben. A sportpályán 
délelőtt 9 órakor kezdődik a 
nemzetközi tűzoltóverseny. Az 
eredményhirdetés után számos 
bemutatót, oltási technikát is 
láthatnak az érdeklődők. Közben 
a település főterén délelőtt 10 
órától a szürettel kapcsolatos 
eszközöket nézhetnek meg a 
vendégek, akik megkóstolhatják 
a friss mustot is. A pörköltfőzők 
bográcsában ezalatt rotyog a hús. 
A készételek ugyancsak 
megkóstolhatok. A szabadtéri 
színpadon délután 2 órától 
egymás váltják a műsorok. 
Többek között fellép a Happy 
Jumpers ugróköteles csoport, a 
Csíbőricke és a Rozmaring 
néptáncegyüttes, az Őszikék és 
az Őszirózsa nyugdíjasklub, a 
DTM zenekar, illetve 
moderntáncosok, amatőr 
színtársulatok. Este 6 órától 
Darázs Ádám és Dávid János 
tart erősember-bemutatót, majd 
Ázsia-Afrika táncházra várják az 
érdeklődőket. A pusztamérgesi 
fesztivált a 21 órakor kezdődő 
tűzijáték, illetve kappanbál és 
szabadtéri diszkó zárja. 

SZEGED. A hagyományokhoz 
híven idén is családi sportnapot 
rendeznek a szegedi Rókus Il-es 
Általános Iskolában (Csáky 
József utca 2.). Az érdeklődőket 
ma délelőtt 9 órától várják. Oláh 
Miklósné igazgató megnyitója 
után közös torna kezdődik. 
Harminc család nevezett a 
családi váltóra, majd az apukák 
„rendes", az anyukák pedig 
boszifocit játszhatnak. Ezalatt a 
tantermekben különféle 
kézműves-foglalkozásokat 
szerveznek. Az idén először az 
udvaron fő majd a résztvevők 
ebédje. Az évfolyamok 
külön-külön készítik a 
marhapörköltet. 

SZEGED. Az SZTE 
Konzervatórium és az Országos 
Gitáregyesület szervezésében 
gitárestet rendeznek vasárnap 
este fél nyolctól a 
konzervatórium nagytermében. 
A hangverseny a 
Visegrádi-szerződés országainak 
és a lengyelországi Visegrád 
Alapítvány közreműködésével 
jött létre. Az előadók a 
műsorukat egy négynapos 
turnén mutatják be, Wroclaw, 
Prága és Pozsony után Szeged a 
körút utolsó állomása. Az 
ingyenes előadáson romantikus, 
latin-amerikai és spanyol 
dallamok csendülnek fel. Az est 
sztárvendége a lengyel Rrzysztof 
Pelech. A világszerte ismert 
gitárművész európai, amerikai, 
ázsiai és afrikai városokban is 
játszott, illetve nyert különféle 
díjakat. A wroclawi 
zeneakadémia tanárának eddig 
közel tíz CD-je jelent meg. 

SZEGED. A MÁV Rt. Szegedi 
Területi Igazgatósága és a szegedi 
székhelyű Vasúttörténeti 
Alapítvány is csatlakozott a 
Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal Társadalmi Kapcsolatok 
Igazgatóságának felhívásához. 
Szegeden szombaton és vasárnap 
egész nap várják az érdeklődőket 
a MÁV Rt. székházában. A Tisza 
Lajos körút 28-30. szám alatti 
igazgatóság épületét 1894-ben 
adták át. Pfaff Ferenc építész 
tervei alapján készült el az első 
két szint. A harmadik emelet 
1943-ban került rá. Az építmény 
francia neoreneszánsz stílusú és 
városképi jelentőségű. 

Schiff Andrást akarták látni, ezért ellógtak az óráról a diákok 

Találkozó a zeneművészetin 
A zsinagógai koncert után teg-
nap a Szegedi lüdományegye-
tern Zeneművészeti Főiskolai 
Karának vendége volt a világ-
hírű zongoraművész, Schiff 
András. 

Sokan voltak kíváncsiak a Schiff 
Andrással rendezett tegnapi kö-
zönségtalálkozóra. Zongorázni 
tanuló diákok közül többen beis-
merték; óráról lógtak el, hogy a 
konzervatórium nagytermében 
meghallgathassák a világhírű 
művészt, akit, közös emlékeket is 
felidézve, házigazdaként egykori 
zeneakadémiai évfolyamtársa, 
Kerek Ferenc kari főigazgató kö-
szöntött. Schiff András úgy fogal-
mazott: a magyar zenei képzésről, 
iskolarendszerről mindig elisme-
réssel szól. A rendszeres és ingye-
nes zeneoktatásnak köszönhe-
tően sok magyar muzsikus érvé-
nyesül a világban- Angliában ke-
vés a zseniális hangszeres mű-
vész, viszont általában sokkal 
kulturáltabbak a zenével foglalko-
zók, mint az alaposabb szakmai 
képzésben részesülő magyar vagy 
orosz muzsikusok. Aki zenei pá-
lyát választ, né csak a hangszeré-
vel, hanem az irodalommal, a fi-
lozófiával is foglalkozzon, és a 
nyelvtanulást se hanyagolja el -
biztatta a muzsikusnövendékeket 
a zongorista, aki azt is elárulta, 
mostanában latinul tanul. 

Kiss Ernő nyugdíjas zenetanár 
arra emlékezett, amikor a 14 
éves Schiff Andrást hallotta 
Haydn-triót játszani ugyanebben 
a teremben. Schiff elmesélte, 
hogy feleségével, aki sikeres he-
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Kerek Ferenc főigazgató, Schiff András és a beszélgetést vezető Barabás András. Fotó: Karnok Csaba 

gedúművész, hat esztendeje Fi-
renzében élnek. Előtte éveket 
töltöttek Ausztriában, Angliában 
és az Egyesült Államokban is, de 
Itáliában leltek igazi otthonra. 
Reggelente, amikor gyakorol, a 
zongora előtti hatalmas ablakból 
a firenzei dóm távoli tornyára 
nyílik pazar kilátás. Az új felada-
tokra való felkészüléskor a rene-
szánsz város által nyújtott inspi-
ráció különösen fontos számára. 
Szóba került a kortárs zenével ki-
alakult ambivalens viszonya, a 

művészi pályához elengedhetet-
len fegyelmezett életmód, vala-
mint az is, hogy mostanában a 
32 Beethoven-szonáta lemezfel-
vételére készül. Valamennyit élő-
ben, koncerteken rögzítik, mert 
sokkal spontánabban, természe-
tesebben hatnak ezek a felvéte-
lek, mint a stúdiókban készülők. 
A szegedi koncertjét is megzava-
ró mobilcsörgésre utalva Schiff 
András elmesélte, hogy amikor a 
híres amszterdami Concertge-
bouw-ban készített élő lemezfel-

vételt, egy hölgynek hosszan 
csörgött a telefonja. Miután fel-
vette, hangosan beszélni kezdett, 
majd felháborodott, amikor ezt a 
rendezők kifogásolták. 

Az ötvenedik születésnapját 
decemberben ünneplő zongoris-
ta búcsúzóul eljátszott egy 
Bach-szvitet, és megköszönte a 
meleg szegedi fogadtatást. Mint 
mondta, örül, ha koncertjével 
hozzájárulhatott a gyönyörű zsi-
nagóga rekonstrukciójához. 

H . Z S . 

Tappancs, 
és aláírások 
Bár a hitelesítés még hátravan 
teljesen biztos, hogy az állat-
védőknek sikerült összegyűjte-
niük azt az ötvenezer aláírást 
hogy a parlament napirendre 
tűzze az állatvédelmi törvény 
módosítását. 

Előzetes számítások szerint több 
mint 200 ezer aláírás gyűlt össze 
annak érdekében, hogy az állat-
kínzás büntethető legyen. Ennyi-
en írták alá az országban az íve-
ket, amelyeket tegnap délután 2 
órakor adtak át hitelesítésre az 
Országos Választási Bizottság-
nak. Az aláírásoknak körülbelül 
a 15-20 százaléka lesz érvényte-
len olvashatatlanság, vagy nem 
megfelelően kitöltött adatok mi-
att, számuk azonban még így is 
jóval meghaladja majd az elönt 
50 ezres alsó határt. 

Szegeden két állatvédő szerve-
zet, az Orpheus és a Tappancs 
gyűjtötte az aláírásokat. A tap-
pancsosok körülbelül 9 ezer, az 
Orpheus szegedi szervezete pe-
dig 4 ezer támogatót talált az ak-
cióhoz. 

Az OVB hitelesítése után az 
országgyűlés köteles lesz tár-
gyalni a büntető törvénykönyv 
módosításáról. Az igazságügyi 
minisztérium honlapján egyéb-
ként már most olvasható a tör-
vénytervezet, amely szerint 
nemcsak a kínzást, de azt is 
büntetnék, ha valaki kidobja 
megunt háziállatát. Az állatvé-
dők elégedettek az eredmény-
nyel, hiszen úgy tűnik, a politi-
kusok is érzik, ebben az ügyben 
a társadalom mellettük áll. 

T K . 

„Amikor az embernek semmilye sincs, akkor 150 forint is sok pénz" 

Hárommilliárd most a tét 
Jóllehet a hárommilliárd forintos nyeremény miatt azok is ki-
töltenek egy ötöslottó szelvényt, akik máskor nem szívesen ál-
doznak Fortuna oltárán, akadnak olyanok is, akik bár szeretnék, 
nem engedhetik meg maguknak ezt a luxust. 

- Uram, kifizetem. Jlúdna adni 
két szál cigarettát? - kérdezte a 
szegedi Széchenyi téren egy haj-
léktalan férfi, kezében két tízfo-
rintost markolászva. Megegyez-
tünk, nem kérem a pénzt, he-
lyette inkább beszélgessünk. 

Kiderült, a sándorfalvi Pataki 
Géza tíz esztendeje él az utcán, 
ahogy ő fogalmazott, hol itt, hol 

ott. Az ötöslottó e heti főnyere-
ményét kétmilliárd forintra be-
csülte. Majdnem egymilliárdot 
tévedett. Egyébként nem lottó-
zik, s ennek szomorú oka van. 

- Tegnap ellopták a pénztárcá-
mat. Ezerhétszáz forint volt ben-
ne. Vennék én lottót, persze. Nem 
lenne hátrány, ha összejönne va-
lami kis nyeremény - magyaráz-

HOSSZÚ PENZKIGYO 
Az ötöslottó e heti várható főnyereménye 2 milliárd 945 millió fo-
rint. Már huszonnyolcadik hete halmozódik a jackpot. Egyre töb-
ben kísértik Fortunát, az elmúlt héten 10,2 millió alapjátékot fi-
zettek be a játékosok. Ha tízezer forintos bankjegyekben fizetnék 
ki a szerencsést, akkor a pénzköteg 300 kilogrammot nyomna. Ha 
pedig egymás után letennénk a bankókat a földre, 44 kilométer 
hosszú pénzkígyót kapnánk. Jelenleg a magyar jackpot Európa 
második legnagyobb nyereménye, ugyanis az olaszoknál 14 millió 
euró, vagyis mintegy 3,5 milliárd forint a várható főnyeremény. 

ta. Azt is elárulta, állandó szá-
mokkal játszana, ha telne rá - 2, 
3, 13, 15 és 25 - sorolta a számo-
kat, majd elmesélte, miért ezeket 
választotta. Mindegyik szám csa-
ládtagjainak születési dátuma. 

Ha ő nyerné meg a majdnem 
hárommilliárdot, először egy la-
kást venne magának, majd ta-
nyát jószágokkal. - A kocsit 
meggondolnám, de csak azért, 
mert nincs jogosítványom. A 
maradék pénzt belenyomnám 
ingatlanba. Vennék pár lakást, 
amit aztán kiadnék albérletbe -
tette hozzá. 

Időközben megérkezett barátja, 
Bozsóki Mátyás. - Nem enged-
hetjük meg magunknak, hogy lot-
tózzunk. Amikor az embernek 
semmilye sincs, akkor 150 forint 
nagyon sok pénz. Ha van nálunk 
valamennyi, akkor inkább kenye-
ret, felvágottat vásárolunk, meg 
ha futja, bort is. Most is volt egy 
kis pénzünk, a vitamin miatt in-
kább zöldpaprikát vettünk, itt van 
a táskában - mutatta. 

A . I J . 

Széchenyi Istvánra emlékeztek 

Gróf Széchenyi István születésének 212. évfordulója alkalmából tegnap délután a szegedi Széchenyi-
szobornál megemlékezést tartottak az Országos Széchenyi Kör szegedi csoportjának tagjai, valamint 
a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola tanárai és diákjai. Az ünnepi beszédek után a 
résztvevők elhelyezték a tisztelet és megemlékezés virágait a szobor talapzatán. Fotó: Miskolczi Róbert 

Húsz éve folyik oktatás valutáért az egyetemen 

Külföldi hallgatók 
a szegedi orvoskaron 
A Szegedi Tudományegyetem 
orvos- és gyógyszerészkarán 
1984-ben harminc fővel indult 
a külföldi hallgatók képzése. 
Ebben a tanévben közel négy-
száz hallgató kezdte itt tanul-
mányait angol és német nyel-
ven. 

A klinikakert Dóm tér felőli bejá-
rata körül magyar szót alig halla-
ni. A szegedi orvos- és gyógysze-
részkar külföldi hallgatóinak 
szükségszerű törzshelye az itteni 
kis tér, aminek szomszédságá-
ban van a népszerű nevén „valu-
tás oktatásban" résztvevő diákok 
titkársága. Itt intézik tanulmá-
nyaikkal kapcsolatos ügyeiket, 
de itt kérnek segítséget ügyes-ba-
jos dolgaikban is. Ez a támpont, 
ahová az indulás pillanatától a 
végzésig vissza-visszatérnek. 

Két évtizede képeznek 
A szegedi egyetem orvoskarán 

1984 óta, a gyógyszerészkaron 
1986-tól folyik angol nyelven 
képzés. A kezdeteket az orvos-
egyetem akkori dékánja, Telegdy 
Gyula professzor, akadémikus 
így idézi fel. - Két fő ok miatt 
kezdeményeztük a külföldi hall-
gatók képzését. A szegedi egyete-
men zajló kutatások jó nemzet-
közi híre mellé szerettük volna 
az oktatásunkról is megmutatni, 
hogy megállja helyét a világban. 
Anyagi szempontok is szerepet 
játszottak, hiszen a nyolcvanas 
évek közepén az orvosegyetem 
így juthatott valutához, amit az 
oktatásban részt vállaló intéze-
tek fejlesztésére, s az angol nyel-
vű oktatásban résztvevő tanárok 
díjazására fordítottunk. 

Harmincan kezdték 
Az első esztendőben, 1984-ben 

mintegy harminc külföldi hall-
gatóval indult az angol nyelvű 
képzés. A rendszerváltás előtti 
években a százötven fős külföldi 
hallgatói létszám volt a csúcs. A 
indulás évében Egyiptomból, Iz-
raelből, az arab országokból, In-

diából jelentkeztek hozzánk hall-
gatók, később bővült a kör görö-
gökkel, norvégokkal, amerikai-
akkal, törökökkel és németek-
kel. 

Évekig csak angol nyelven folyt 
az oktatás, az utóbbi három év-
ben azonban német nyelvű kép-
zést is indítottak. A külföldi 
diákok biológiából és kémiából 
felvételiznek angolul vagy néme-
tül. A felvételihez elbeszélgetés 
is tartozik. 

Az eltelt közel húsz év alatt 
hozzávetőleg háromezer külföldi 
diák felvételizett a szegedi orvos-
és gyógyszerészkarra. A külföldi-
ek oktatása a két évtized alatt 
8-10 milliárd forint bevételt je-
lentett az egyetemnek. 

- Ebben a tanévben közel négy-
száz hallgató tanul angol és né-
met nyelven a szegedi orvos- és 
gyógyszerészkaron, utóbbin 
mindössze huszonheten. A leg-
frissebb adatokról Szabó Gyula 
professzor, az idegen nyelvű térí-
téses képzési tagozat vezetője tá-
jékoztatott. A többi között 61 
amerikai, 55 norvég, 118 német, 
29 izraeli, 33 iráni, 23 görög, 14 
ciprusi, 14 kanadai és 5 svéd 
hallgató tanulja az orvoslást a 
szegedi egyetemen. 

Színvonalas oktatás 
A németek két évet végeznek 

nálunk. Elsősorban azért jönnek 
tanulmányaik első két tanév-
ében a szegedi orvoskarra, mert 
itt közismerten jó színvonalú az 
orvostudományi alaptárgyak - a 
biofizika, a kémia, a biológia, a 
genetika, az immunológia és az 
anatómia - oktatása. 

A külföldi hallgatóknak ugyan-
azt a tananyagot kell elsajátíta-
niuk, mint a magyar medikusok-
nak. 

A külföldről érkezett orvostan-
hallgatók magyarul is tanulnak, 
hiszen a harmadévtől belép" 
gyakorlati oktatás során rnar 
kommunikálniuk kell a magya1 

betegekkel. 
K-k-


