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Mindentudás Egyeteme Szegeden 

A tudományokról 
- mindenkinek 
A Mindentudás Egyeteme mintájára indul előadás-sorozat Sze-
geden: a kutatók októbertől hetente egyszer a TIK kongresszusi 
termébe költöznek, hogy bemutassák az érdeklődőknek munkájuk 
eredményét és érdekességeit. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Tudományegyetem és 
a Mindentudás Egyeteme Tudo-
mányos Kht. együttműködésé-
nek eredménye, hogy októbertől 
elindul a Mindentudás Egyete-
me - Szeged elnevezésű rendez-
vénysorozat. Az érdekes témák-
ról újszerű megközelítésben el-
hangzó előadások mindenki 
számára megnyitják az egyetem 
- és a legújabb büszkeség, a sze-
gedi Ady tér 10. alatti tanulmá-
nyi és információs központ 
(TIK) - kapuit. Lapunkban 
rendre fölhívjuk olvasóink fi-
gyelmét ezekre az előadásokra, 
melyek megismertetik a szege-
diekkel és más érdeklődőkkel az 
itteni egyetemi tudományos 
műhelyek eredményeit, a legki-
válóbb kutatói teljesítményeket. 
Az előadásról készült felvételt a 
szegedi Városi Televízió minden 
pénteken 18-19 óra között su-
gározza. 

Október 5-étől szerdánként 18 
órakor a szegedi egyetem egy-egy 
kiváló tudós tanára tart 60 per-
ces, ingyen látogatható előadást 
a TIK kongresszusi termében. Az 
előadások után - úgy, mint a bu-
dapesti Mindentudás Egyetemén 
- az érdeklődők kérdéseket te-
hetnek fel az előadónak. 

Először október 5-én találkoz-
nak a Mindentudás Egyeteme -
Szeged hallgatói: Az egyiptomi 
kagylóktól a kvantummechani-
ká ig- a fizikai gondolkodás fejlő-
dése címmel Szabó Gábor akadé-
mikus, az optikai és kvantum-
elektronikai tanszék professzora 
tart előadást. 

Az egyetem szerepe régiónk 
gazdaságfejlesztésében címmel 
Lengyel Imre, a Közgazdaságtani 
és Gazdaságfejlesztési Intézetet 
vezető egyetemi tanár október 
12-én ad iránytűt a mindenna-
pok megértéséhez. Október 
19-én Az ezotéria diszkrét bája 
címmel a mágiáról és okkultiz-
musról kultúrtörténészként szól 
Szőnyi György Endre, az An-
gol-Amerikai Intézetet vezető 
egyetemi tanár. Október 26-án a 
Művészi alkotóerő és a pszichés 
zavarok a témája lanka Zoltán-
nak, a pszichiátriai klinika tan-
székvezető egyetemi tanárának. 

A „Mindentudás szegedi egye-
temén" szót kér még - mások 
mellett - Galgóczi László egyete-
mi tanár, aki „...csélcsap és 
mintegy trágár beszédek..." cím-
mel a nyelvi agresszió diakrón 
formáiról beszél. Sümegi Pál 
egyetemi docens az ember és a 
környezet kapcsolatát a Kár-
pát-medencében az elmúlt 30 
ezer év adatai alapján vizsgálja. 
Odorics Ferenc egyetemi docens 
A spirituális József Attila - a lé-
lektől elválasztott én cím alá ren-
dezve mondja el gondolatait. Fal-
kay György egyetemi tanár a ko-
raszülés terápiáját és a jövő pers-
pektíváit vázolja. Balogh Elemér 
egyetemi tanár az 1728-as nagy 
szögedi boszorkányperig visz 
vissza az időben. Kemény Lajos 
egyetemi tanár bemutatja az al-
lergiát, korunk népbetegségét. 

A Mindentudás Egyeteme a 
Magyar Tudományos Akadémia 
tudományos vezetésével és a 
Magyar Telekom társadalmi sze-
repvállalásával jött létre. 

Rémhír a liftajtón - Fölbolydult a paneltömb - Kutatják a gyémánthátút 

Meglógott egy csörgőkígyó? 
Állítólag megszökött egy gyé-
mánthátú csörgőkígyó a szegedi 
Hont Ferenc utca egyik laká-
sából. A szakember szerint az 
állat veszélyes lehet, marása pár 
órán belül halált okozhat. A la-
kók rémülten kutatnak, de sen-
ki sent tudja, a hüllő honnan 
lógott meg. 

Rettegnek tegnap reggel óta a 
szegedi Hont Ferenc utca 20/b la-
kói, mert egy ismeretlen a liftaj-
tóra a kővetkező feliratú plakátot 
ragasztotta: „Felhívom a tisztelt 
lakók figyelmét, hogy 2005. 
szeptember 28-án 116 centimé-
teres gyémánthátú csörgőkí-
gyóm lakásból megszökött. Ha 
látják azonnal szóljanak a ház-
mesternek." 

Mivel a tízemeletes paneltömb 
többi lépcsőházában a felhívás 
nincs kitéve, feltételezhető, hogy 
az életveszélyes marású hüllő a 
20/b harminc lakása közül vala-
melyikből szökött ki. A lakók 

' tegnap félve közelítették meg a 
bejáratot, Földvári-Nagy Diána 
először felszólt édesapjának, 
hogy jöjjön le érte, mert nem 
mer felmenni. A rögtönzött lakó-
gyűlésen senki nem tudta meg-
mondani, hogy ki tarthat veszé-
lyes állatot, de mindenki szidta 
az ismeretlent, amiért ilyen fele-
lőtlen. Perneki Ferenc házfel-
ügyelő azt mondja: ha valaki a 
házban állatot tart, arról neki 
tudnia kellene. Azt is elárulja, 
hogy régen náluk is volt kígyó, de 
két éve, kislánya születésekor el-
adta. A házban lakó Sikula Editet 
viszont annyira felizgatta a pla-
kát szövege, hogy elkezdett nyo-
mozni. 

- Megtudtam Veprik Róberttől, 
a Szegedi Vadaspark igazgatóhe-
lyettesétől, hogy a gyémánthátú 
csörgőkígyó marása pár órán bc-

A két fiatalember, László és Krisztián bátran beszállt a liftbe Fotó: Miskolcri Róbert 

lül halálos lehet. Ezért nagyon fé-
lek és már átnéztem a lakás min-
den zugát - mondja izgatottan. A 
szakember megígérte neki, ha 
tudják, hol a kígyó, ő megfogja. 

A lakók egyre izgatottabbak. 
Van, aki felszalad, hogy a spájz 
szellőzőjét elreteszelje és még 
egyszer átkutassa a lakását. Egy 
idős asszony csibésznek nevezi; 
aki ennyire felelőtlen, hogy elen-
gedi a veszélyes állatot. 

- Ha csak szórakozik valaki... 
De ez nagyon rossz vicc - mond-
ja az éppen hazaérkező fiatalem-

ber, Pigniczki Krisztián. Tóth 
László úgy tudja: sógornője, a 
házfelügyelő felesége már beszólt 
a rendőrségre, ahol közölték ve-
le, hogy a lakásokban nem néz-
hetnek szét. 

A rendőrök nekünk azt ígérik: 
kimennek a helyszínre adatot 
gyűjteni, hiszen elképzelhető, 
hogy valaki csak rémisztgetni 
akarja a lakókat. A rémhírter-
jesztés azonban ugyanúgy bünte-
tendő, mint az engedély nélküli 
kígyótartás. 

C S . G . L. 

NE SZORÍTSÁK SAROKBA 
Nem Könnyű rábukkanni a csör-
gőkígyóra, mert lassú anyagcse-
réje miatt nem hagy maga után 
nyomot. A szakember szerint a 
hüllőt szekrény mögött vagy a 
meleg radiátor környékén kell 
keresni. Felhívja a figyelmet, 
hogy senki ne szorítsa sarokba, 
mert akkor támad. A gyémánthá-
tú csörgőkígyó veszélyes fajhoz 
tartozó, méreggel ölé állat, tar-
tásához engedély kell. 

Lépjünk együtt az életért, az Avonnal! „A siker nem cél, hanem melléktermék" 

Koncert előtti beszélgetés 
Varnus Xavérral 

Pimaszul jóképű és briliáns orgonista. Koncertjeire 
többnyire csak csodával határosan lehet jegyet kapni, 
legutóbb Szegeden háromezren hallgatták a zsinagó-
gában. Október 16-án ismét itt koncertezik, legendás 
Carmina Burana-átiratát és Ravel Boleróját játssza. A 
legfiatalabbként kapta meg Mádl Ferenctől az egyik 
legmagasabb állami ki tünte tés t , a Köztársasági 
Érdemrend Nagykeresztjét. A Canterbury Székes-
egyházban adott koncertjén az angol királyi család 
állva tapsolt. Első regénye, a Fejtő Ferenc által is 
lenyűgözőnek nevezett Árváltozások két hónap alatt 
kultkönyv lett. Egy reneszánsz polihisztor és egy 
huncut kamasz sajátos vegyüléke, szellemes társalgó, 
mondatai aggasztóan nyomdakészek. 

— Még mindig pukkasztgatja a polgárokati 
- Sajátos prizma vagyok én Kelet és Nyugat hatá-

rán. Van Horger Antalnak és Pató Pálnak egy közös 
gyermeke, itt ül különféle hivatalokban, és minden 

új dologra vagy azt mondja : „ej, ráérünk arra még!", 
vagy pedig azt, hogy „de nem itt, nálunk!". Annyi 
szépet és egyedit vihetnénk az Unióba, mi mégis 
Móricz Zsigmond Rokonok című regényét lobogtat-
juk. Noha Európa minden csodájával és színgazdag-
ságával itt toporog már kapunkban, országunk közé-
lete ma is gúzsba van kötve a provinciális uram-
bátyámok mutyizásaitól. 

- Kisebbik fia, a francia születésű Nick 17 éves. 
Nem hiányzik egy társ? 

- Akit az átlagtól elütő tehetséggel áldott és vert 
meg a sors, az egy kicsit szörnyeteg is, és házi hasz-
nálatra nem éppen nyájas jelenség. Tolsztoj gyakran 
őrjöngött , és a felesége fejéhez vagdosta a teáscsészét. 
Ez igaz. Viszont a Háború és békét mégsem a derék 
Tolsztoj néni írta, hanem Tolsztoj, a rém. Aki egy 
nagy életmű közelébe merészkedik, számítson rá, 
hogy a tűz néha kicsap és megpörköli. 

- A Magyar Televízióban két éve futó sorozata, 
az Utókor ítélete a komolyzene hazai reneszánszát 
indította el. 

- Az elitkoncertek kora lejárt, az utca emberének 
köze nincs már Mozarthoz. Bernstein észrevette ezt, 
beszélni kezdett a közönséghez, így generációk sze-
rették meg miatta a klasszikus zenét. Bach sem kért 
engem arra, hogy ünnepel jük meg halála évforduló-
ját a Kerepesi temetőben. Kitaláltam, megcsináltuk, 
nyolcezren voltak ott , hatszázezren nézték a tévében. 
Nem túlzok, nem nagyképűsködöm, egyszerű tény-
ként mondom: amióta az orgonakoncert , mint műfaj 
létezik, soha sehol nem volt akkora közönsége, mint 
ma, itt. Ezt a semmiből kellett felépíteni, s emögött 
iszonyatosan sok munka van. Becsvágyó, ifjú muzsi-
kustársaimnak ezúton üzenem hát: a siker nem cél, 
hanem melléktermék. 

Varnus Xavér o k t ó b e r 16-án, vasárnap este 7 
ó r a k o r a Szegedi Zs inagógában ad koncer te t az 
F.nglarut Royal Fanfars közreműködéséve l . Jegyek 
m é g k o r l á t o z o t t s z á m b a n k a p h a t ó k a H ó r a 
Sz ínház i r o d á j á b a n (Dózsa György utca 2.). 

Bartha Zsuzsanna (x) 

2005 októberében a világ 41 országában egy-
szerre fognak össze és egy napon indulnak a 
résztvevők az emlőrák ellen. Az Avon Cosmetics 
Hungary által megrendezett, Nemzetközi Össze-
fogás Szalagjaként számon tartott séta célja az, 
hogy az Avon világszerte hangsúlyozza külde-
tésének fontosságát, és egyre több aktív részt-
vevőt, Illetve támogatót tudjon felvonultatni az 
emlőrák elleni keresztes hadjárat rózsaszín „zász-
laja" alatt. 

Az Avon Cosmetics Hungary ez idáig 4 alkalom-
mal rendezett az ideihez hasonló „Egynapos 
gyaloglás az életért" programot, s ezek eredmé-
nyeképp évről évre átadhatott egy-egy, kb. 20 
millió forint értékű emlőszűrő berendezést a 
rászoruló kórházaknak. Eddig a váci Jávorszky 
Ödön Kórház, a Szegedi Tudományegyetem 
Radiológiai Klinikája, a Kazincbarcikai Városi 
Kórház és a zalaegerszegi kórház vehette át az 
életeket mentő mammográfot. 
A 2005-ben összegyűjtött adományokat az Avon 
olyan műszerújdonság megvásárlására fordítja, 

amely lehetővé teszi, hogy az emlőrákban szen-
vedő nők műtétje h e g - é s vérmentes legyen, s 
így a nők egészségük mellett megőrizhessék 
szépségüket. 
A 3 km-es Nemzetközi Összefogás Szalagja 
séta 2005. október 8-án, 17 órától indul a buda-
pesti Erzsébet térről. A szervezők már 15 órá-
tól várják a gyaloglókat az Erzsébet téri gyüle-
kezőhelyen, ahonnan a Lánchídon keresztül, a 
Clark Ádám téri körforgalmon át a budai Ybl 
Miklós térre vezet az út. Azok a résztvevők, akik-
nek még nincs Gyaloglás széldzsekijük, a hely-
színen is megvásárolhatják azt, s így hozzájárul-
hatnak az orvosi műszerek megvásárlásához. 
A séta után 18 órától a Budapest Jazz Orchestra 
kíséretében fellépő Charlie, Zséda, Roy, Emillo, 
Tóth Gabi és Váczi Eszter szórakoztatja koncert-
műsorával a gyalogláson részt vevő közönséget. 

(pr) 

A V O N 

L E P J Ü N K 
EGYÜTT az 
ÉLETÉRT az 
E M L Ő R Á K 
E L L E N ! 


