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Csongrádon elkerülhetetlen az iskolai szerkezetátalakítás 

Hatan eveznek a hajóban Vincent Monteil bízik 
a Faust szegedi sikerében 

A szülők véleményt mondtak, a képviselő-testület dönt az iskolák sorsáról. 

Csongrádon az iskolák helyzete a születések szá-
mától, ez pedig a helyi gazdasági élet állapotától 
is függ. A csongrádi önkormányzatnak most nincs 
más lehetősége, mint az iskolák egyazon mű-
ködtetői szervezetbe vonása - hangzott el a teg-
nap esti szülői fórumon. 

Ez egy olyan település, ahol alig néhányan találnak 
megfelelő munkahelyet, kevesen vállalnak gyerme-
ket, sokan abban bíznak, hogy el tudnak vándorolni. 
Ez a véleménye Csongrádon egy négygyermekes 
édesanyának, aki szerint ha a gazdaság megerősíté-
sére odafigyelnének az önkormányzati vezetők, nem 
kellene az alapfokú oktatási intézmények átszerve-
zésével foglalkozni. Jelenleg viszont mintegy 20 mil-
lió forint megtakarítása kényszer, így a hat helyi is-
kola integrációját, vagyis egy intézmény keretében 
történő további működtetését kell megvalósítani. 

A hat általános iskola sok szempontból különbö-
zik egymástól. így például az „elit oktatási intéz-
ményeknek" számító Ének-Zenei Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola önállóan is különö-
sebb gond nélkül tovább tudna működni, ezért an-
nak integrációjára egyáltalán nincs szükség. A pol-
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gármester, Bedő Tamás leszögezte: valamennyi is-
kola oktató-nevelő munkája kitűnő, ezt bizonyít-
ják a falaik közül kikerülő fiatalok sikerei, hiszen a 
peremkerületi intézményekben is számos orvos, 
jogász és kutató alapozta meg a tudását. 

Érdekes fordulatot vett a fórum, amikor az egyik 
szülő javasolta, szavazzák meg, hogy a három le-
hetséges integráció közül (a hat iskola egy intéz-
ménybe vonása; a központi és a peremkerületi is-
kolák külön igazgatóság kereteiben működtetése; a 
peremkerületi iskolák integrációja és a központi 
három iskola önállóságának megtartása) melyik az 
elfogadható. A polgármester válaszában hangsú-
lyozta: a szülői fórum nincs döntési helyzetben, er-
ről - a lakossági véleményeket figyelembe véve - a 
képviselő-testület márciusi ülésén határoz. 

A szülők megnyilvánulásaiból kiderült: az 
ének-zenei iskolának a legerősebb a lobbija. A pol-
gármesteri hivatal humánpolitikai irodavezetőjé-
nek, Vincze Máriának arról kellett biztosítania az 
intézményért aggódókat, hogy az iskolák szakmai 
önállóságának megmaradása továbbra is a tantes-
tületektől és a tagintézmény-vezetőktől függ. 

B. GY. GY.-M. SZ. J. 

Álomhatárt döntött a 
vám- és pénzügyőrség 
Tízezernél is több jogsértő cselekményt derített fel a Vám- és 
Pénzügyőrség az elmúlt esztendőben - hangzott el azon a saj-
tótájékoztatón, amit Márkus András alezredes régióparancsnok 
tartott tegnap Szegeden. 

„Ha vámrégiónk munkáját értékeljük, kijelenthetem, álomhatárt 
döntöttek meg munkatársaink az elmúlt esztendőben, ugyanis több 
mint 10 ezer 500 jogsértő cselekményt derítettek fel, ami 40 száza-
lékkal haladja meg a korábbi esztendő eredményességét." Ezekkel a 
szavakkal kezdte tegnap sajtótájékoztatóját Márkus András alezre-
des, a Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Parancsnokságá-
nak vezetője Szegeden. Elmondta: a kiszabott bírság összege megha-
ladta a 3 milliárd 200 millió forintot. Lefoglaltak 3 millió 300 ezer 
szál cigarettát, 25 ezer liter pálinkának megfelelő alkoholt, csökkent 
a kábítószer-felderítések száma, ám még így is 21 alkalommal, össze-
sen mintegy 10 kiló marihuánát és 121 kiló heroint találtak a finán-
cok. Régiónkban a felderítési rangsort Nagylak vezeti, 1800 jogelle-
nes cselekmény derült ki ezen a határállomáson, míg a röszkei határ-
kapuban 1500, Tompán pedig 1300 szabálysértés miatt kellett eljár-
niuk a pénzügyőröknek. 

Hatalmas forgalmat bonyolítottak le határállomásaink 2002-ben -
derült ki Márkus András szavaiból. A régióparancsnoktól megtudtuk: 
egy esztendő alatt 833 ezer tehergépkocsi, 122 ezer busz lépett ki, il-
letve be a Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megyei határátkelőhelye-
ken, s összesen 14,7 millió utas érintette valamelyik dél-alföldi ha-
tárállomásunkat. 

B. Z. 
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Pesten van, Csongrádban nincs 

Influenzajelentés 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Bár nőtt a háziorvosokat légúti 
panaszokkal, torokfájással, hő-
emelkedéssel felkereső betegek 
száma, Csongrád megyében még 
nem diagnosztizáltak influenzát. 
Budapesten már vannak influen-
zás betegek. A fővárosi Szent Im-
re Kórházban eddig 14-en fertő-
ződtek meg a betegség A vírusá-
val, a fővárosi tiszti főorvos 
azonban nem feltétlenül számít 

járványra Budapesten. A főváros-
ban a múlt héten összesen 
1700-an fordultak orvoshoz inf-
luenzaszerű tünetekkel. Ez 
mintegy kétszáz új esettel több 
az egy héttel korábbinál, ám egy 
csaknem kétmilliós nagyváros-
ban nem jelent jelentős számú 
megbetegedést. Influenzajárvány 
van Csehországban: a prágai 
egészségügyi hatóságok keddi je-
lentése szerint a betegek száma 
már meghaladja a 210 ezret. 

Közvetlen ember Vincent Mon-
teil karmester, a Faust zenei 
vezetője. Nem kis izgalommal 
dolgozik Szegeden, mert Fran-
ciaországban maradt felesége 
gyermeket vár. 

A francia-magyar koprodukció-
ban készülő Faust-előadást az 
1964-es születésű Vincent Mon-
teil vezényli, aki konzervatóriu-
mi tanulmányai után zenetörté-
netet tanult a Sorbonne-on, 
majd Gerard Devos és Pierre 
Dervaux növendékeként vált 
karmesterré. Dirigensi pályáját 
1991-ben Toulouse-ban kezdte, 
neves mesterek, köztük Michel 
Plasson és Richard Bradshaw 
asszisztense volt. Olyan világhí-
rű énekesekkel dolgozott együtt, 
mint Roberto Alagna, Leontina 
Vaduva, Catherine Malfitano és 
Jósé van Dam. 

- Franciaországban már hozzá-
szokott a közönség, hogy mo-
dern rendezésben -láthatja a 
klasszikus operákat, ezért nem 
volt sokkoló a szegedi Faust-el-
képzelés sem. Alföldi Róbert ren-
dezői koncepciója személyes és 
meglepő, de ha elfogadjuk a meg-
közelítését, kiderül, hogy követ-
kezetesen, saját logikáját követ-
ve állítja színpadra a darabot -
válaszolja Vincent Monteil a ren-
dezéshez való viszonyát firtató 
kérdésre. Azt is állítja: szemben 
az operarendezők többségével, 
Alföldi kiváló érzékkel irányítja 
az énekeseket és a prózai színját-
szásra jellemző alapossággal 
ügyel a színpadi megvalósítás 
részleteire is. 

- Karmesterként azért is köny-
nyű vele az együttműködés, mert 
kíváncsi a zenei megvalósítással 
kapcsolatos felvetéseimre. Fur-
csa dolgokat is kért, de amikor 
jeleztük, hogy azok már az éne-
kesek számára nem megvalósít-

KÓRHÁZBAN MARADHAT 
A HAJLÉKTALAN BETEG 
A kórházakba felvett beteg haj-
léltalanokat addig nem engedik 
ki az intézményből, amíg nem 
javul az időjárás. Az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat a rendkívüli időjárás 
miatt kialakult helyzetben arra 
szólította fel a kórházakat, hogy 
ne bocsássák ki az intézmények-
be felvett hajléktalanokat a hely-
zet javulásáig, s ne küldjék haza 
a művesekezelésre szorultakat 
se. 

ÉVFORDULÓS 
EMLÉKCSARNOK 
Az Évfordulós emlékcsarnok cí-
mű kiállítássorozat következő 
részeként az SZTE Egyetemi 
Könyvtárának első emeleti folyo-
sóján ma délben nyílik az a be-
mutató, melyet Gerccs Árpád ve-
gyész születésének 100. évfordu-
lója, Kemenes Béla jogász szüle-
tésének 75., Ortutay Gyula et-
nográfus halálának 25. évfordu-
lója alkalmából állítottak össze a 
könyvtár munkatársai. Megem-
lékező beszédet mond: Szabó Im-
re tanszékvezető egyetemi do-
cens, az Állam- és Jogtudományi 
Kar dékánja. 

MESTERI FESTMÉNYEK 
A Mester Tanoda Alapfokú Mű-
vészeti Alapítványi Iskola festé-
szet tanszakos diákjainak félév-
záró tárlata ma délután 5 órakor 
nyílik az Alsóvárosi Kultúrház-
ban. A kiállítást Göblyös Róbert 
festészettanár nyitja meg, az al-
kotások március 3-áig tekinthe-
tőek meg. 

MISE A BÉKÉÉRT 
A rókusi katolikus templomban 
pénteken este 6 órakor misét tar-
tanak a békéért. Kérik, hogy 
mindenki vigyen gyertyát. 

hatóak, akkor elfogadta. Úgy ér-
zem, gyümölcsöző volt a próba-
időszak, kivételes összhangban 
dolgoztunk, ami karmester és 
rendező között ritkaságnak szá-
mít. Hat hónappal korábban ta-
lálkoztunk először, majd három 
újabb megbeszélés következett, 
így alaposan előkészítettük a sze-
gedi próbaidőszakot - mondja a 
francia karmester, aki azt is hoz-
záteszi: - A szimfonikus zene-
karral és a kórussal nagyon kelle-
mes a munka, mert rendkívül 
rugalmasak. Arra törekednek, 
hogy maximálisan megvalósít-
sák azt, amit kérek. Úgy érzem, 
az elmúlt hetekben kölcsönösen 
megszerettük egymást. 

Vincent Monteil nagy híve a 
nemzetközi művészi együttmű-
ködésnek, mert úgy véli, egymás 
kultúrájának jobb megismerésé-
ből mindenki csak profitálhat. 
Szeged előtt hazáján kívül vezé-
nyelt már Granadában, Prágá-

ban, Máltán és Brémában. - A 
Faust az egyik legnépszerűbb 
francia opera, azt remélem, nye-
reség a magyar közönség számá-
ra is, ha francia énekesekkel és 
karmesterrel autentikus előadás-
ban hallhatja. Énekeseink valódi 
„nagy hangok", olyan művészek, 
akik az életben is rokonszenve-
sek, helyesek. Remélem, ez az 
alakításukból is érződik majd -
mondja mosolyogva a dirigens, 
akinek a magyar zenével tíz évvel 
ezelőtt kezdődött a kapcsolata, 
amikor a Toulouse-ben a Csár-
dáskirálynőt vezényelte. Meg-
nézte most a Marica grófnőt Sze-
geden és azt mondja: sokkal jobb 
az operett, ha a magyarok csinál-
ják. Van még egy fontos magyar 
kapcsolata: ő készítette Joseph 
Kosma legutóbbi CD-jét, ame-
lyen a magyar komponista világ-
szerte jól ismert filmzenéi mel-
lett egyik oratóriuma is szerepel. 

HOLLÓSI ZSOLT 

A szegedi Faust-bemutató zenei vezetője. Fotó: Karnok Csaba 

A Don-kanyart megjárt szegedi férfi mindenképpen jogi diplomát akar 

Laci bácsi, a 93 éves diák 
A Don folyótól hetven kilomé-

terre lévő Kolbinónál állomásoz-
tak. Fél évig harcoltak az oro-
szokkal, majd az óriási vesztesé-
gek miatt visszavonultak. - Ki-
adták a parancsot, irány Magyar-
ország! A mínusz 50 fokos hideg-
ben szakadt ruhában vágtunk 
neki a hatalmas hómezőnek -
emlékezett vissza. 

Laci bácsi úgy gyalogolta le öt 
hónap alatt a mintegy 1300 kilo-
métert, hogy jobb lábát megse-
bezte egy gránátszilánk és indu-
lás előtt egy hétig 41 fokos lázzal 
eszméletlenül feküdt. A 170 fős 
alakulatban tízen voltak szegedi-
ek. - A csapatból már csak én 
élek, volt, akit orosz földön te-
mettünk el - mondta. Ahogy ha-
zaért, fogságba esett. Egy évet 
töltött angol fogolytáborban 
Salzburgban. 

A háború után visszatért civil 
foglalkozásához. Budapesten 
dolgozott a földmérési hivatal-
nál, innen ment nyugdíjba 
1971-ben. Felesége 1990-ben 
meghalt, s ekkor döntötte el, 
hogy ismét egyetemista lesz. Fel-
vételét kérte a szegedi egyetem 
jogi karára, de elutasították. Ké-
sőbb beadta jelentkezését a buda-
pesti Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemre, ahová felvették. 
Csak fél évet járt, mert nem bírta 
az ingázást. Áthelyezését kérte 
Szegedre, ám elutasították. Az 
idén ismét megpróbálkozik a fel-
vételivel. 

- Most ott tart az ügyem, hogy 
folyamatosan tárgyalok, hol a 
dékánnal, hol ügyvédekkel, re-
mélem sikerül vén fejjel újra be-
iratkoznom - nevetett Laci bá-
csi. 

K.T. 

A szegedi Kubinyi László nyug-
díjasként kétszer felvételizett 
az egyetemre. A 93 éves férfi 
addig nem nyugszik, amíg nem 
szerez jogi diplomát. Tanulmá-
nyait 1947-ben kezdte el, de 
még hiányzik három éve. Ha 
sikerül bejutnia az egyetemre, ő 
lesz a világ legöregebb diákja. 

A szegedi Kubinyi László a fejébe 
vette, hogy jogi diplomát szerez. 
Ebben nem is lenne semmi külö-
nös, csakhogy a férfi, vagy ahogy 
mindenki hívja, Laci bácsi, 93 
éves. Még 1948-ban megkapta a 
jogi oklevelet (akkoriban kétéves 
volt ez a képzés és nem járt dip-
lomával), utána tovább akart ta-
nulni, hogy doktorálhasson. Fel-
vételizett, de nem sikerült neki. 

- Fel kellett volna sorolnom az 
összes európai szocialista ország 
pártvezetőinek a nevét, de nem 
tudtam - mesélte. Rájött, nem 
járhat sikerrel, mivel „nem tet-
szik" a politikának. Maradt szak-
májánál, műszaki előadóként a 
földmérési hivatalnál dolgozott 
tovább. Álmát azonban nem ad-
ta fel. 

Kitartását, állhatatosságát a 
katonaságnak köszönheti. Húsz-
éves volt, amikor besorozták. A 
második világháborúban, 1942 
tavaszán Kiskunfélegyházán be-
vagonírozták, és meg se állt az 
orosz frontig. A németekhez osz-
tották be a kecskeméti 13-as 
hadosztályt, köztük az élelmező-
alakulat szakaszvezetőjét, Kubi-
nyi Lászlót. 

A 93 éves Kubinyi László minden régi dokumentumot eltesz em-
lékbe. Fotó: Schmidt Andrea 
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