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A szegedi Andante Művészeti Iskola születésnapi bemutatója 

A dzsungel könyve 

Jelenet a musical előadásából. Fotó: Miskolczi Róbert 

Az ötödik születésnapját ün-
neplő Andante Alapfokú Művé-
szeti Iskola és a Rókusvárosi II. 
Sz. Altalános Iskola színjátszó 
csoportjának diákjai vizsgaelő-
adásként mutat ták be tegnap a 
Kamara-Tantuszban A dzsungel 
könyve című musicalt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Jelenleg négyszáz diákja van az 
ötödik születésnapját ünneplő 
szegedi Andante Alapfokú Művé-
szeti Iskolának, amelyben meg-, 
alakulása óta több mint 1100 nö-
vendék végzett. A magánintéz-
mény igazgatója Pleskó Lajos, a 
Szegedi Szimfonikus Zenekar 
klarinétosa elmondta: a zenei és a 

színjátszó tanszakok mellett fes-
tészet, kézműves, textilműves és 
fotó-videó tanszak is működik az 
iskolában, amelynek növendékei 
elsősorban a partnerintézmé-
nyekből, a Dugonics András Alta-
lános Iskolából, a deszki, a mak-
kosházi és a rókusvárosi általános 
iskolából kerülnek ki. A tanári kar 
körülbelül harminc főből áll, az 
oktatók nagy része maga is gya-
korló művész. Az Andante diákjai 
már külföldön is vendégszerepel-
tek: tavaly az aradi líceumban ad-
tak elő egy táncjátékot. 

Az Andante ötéves jubileumán 
a Rókusvárosi II. Sz. Altalános Is-
kola színjátszó csoportjának köz-
reműködésével vizsgaelőadás-
ként mutatta be tegnap a Kama-

ra-Tantuszban a Dés-Geszti-Bé-
kés szerzőhármas A dzsungel 
könyve című musicaljét. A nagy 
sikert arató produkciót Varjasi 
Ottóné és Ocskó Andrea tanítot-
ta be. A művészeti iskola jubileu-
mi rendezvénysorozatában ma 
17.30-tól a Kamara-Tantuszban a 
színjátszó és zenés tanszak nö-
vendékei mutatkoznak be. Szer-
dán ugyanott 10.30-kor és 
17.30-kor, valamint csütörtökön 
17.30-kor a három évvel ezelőtt 
Varjasi Ottóné vezetésével bemu-
tatott Grease című musical kerül 
újra színre. 

Az előadások alatt a kamara-
színház előterében az iskola kép-
ző- és iparművészeti tanszakai-
nak kiállítása látható. 

A színházi zenekar hangversenye Molnár Lászlóval és Kauzli Bálinttal 

Tavaszköszöntő koncert 
A Szegedi Nemzet i Színház és Szabadtéri Játékok 
Zenekara szerdán este 7 órától Molnár László 
vezényletével Újvilág - címmel tavaszköszöntő 
koncertet ad a nagyszínházban. 
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A színház pénzügyi gondjai miatt elmaradtak az 
évadvégi bemutatók, így a teátrum zenekara ezek-
ben a hetekben fölös kapacitásokkal rendelkezik. A 
ritka alkalmat kihasználva a 42 muzsikusból álló 
együttes - amelynek elsősorban operák, operettek, 
musicalek kísérete a feladata - ma este önálló zene-
kari koncerttel jelentkezik a nagyszínházban. Az 
Újvilág címmel meghirdetett tavaszköszöntő 
hangverseny műsorán Erkel Ferenc Hunyadi Lász-
lójának nyitánya, Liszt Haláltánea és Dvorak Újvi-

lág szimfóniája szerepel. A Liszt-darab szólistája: 
Kauzli Bálint zongoraművész, aki két évvel ezelőtt 
Kerek Ferenc növendékeként diplomázott a szegedi 
konzervatóriumban, ahol ma már oktatóként dol-
gozik. A koncertet Molnár László, a színház első 
karmestere vezényli. 

Mint i f j . Lajos István zenekari titkártól megtud-
tuk, szakmai kihívást jelent a színházi együttes-
nek a koncert, hiszen a muzsikusok ritkán szere-
pelnek színpadon, többnyire a zenekari árokban 
játszanak, és szimfonikus darabokat elvétve szó-
laltatnak meg. Májusban is készülnek két kon-
certre: Vaszy Viktor születésének 100. évfordulója 
alkalmából a színház énekművészeivel operagálá-
ra várják majd a közönséget. A ma esti hangver-
senyre a Kelemen utcai színházi jegyirodában 
kaphatók belépők. 

Brutális támadás a szegedi Lechner téren egy parkőr ellen 

Súlyos sérüléseket okozott 
egy kutyasétáltató 
Ökölcsapással válaszolt egy 
kutyasétáltató, amikor a park-
őr figyelmeztette, kösse póráz-
ra a játszótéren szaladgáló 
ebét. 

Egy rövid sárga szőrű fajtakutya 
barátságosan szaladt a kibom-
lott cipőfűzőjét megkötő Ráczi 
Gyula parkőrhöz a szegedi 
Lechner téren. Közben az eb 
gazdája is közelebb jött, így a 
vasárnap reggeli területszemlét 
végző parkőr udvariasan meg-
kérte, kösse pórázra a kutyát. A 
harminc év körüli, mintegy 
százhetven centiméter magas, 
kisportolt fiatalember válasz 
helyett azonnal, brutálisan ar-
cul ütötte az ötvenedik élet-
évében járó parkőrt. Ö azonnal 
a földre zuhant, s rövid időre el-
vesztette eszméletét. „Kérsz 
még egyet?" - hajolt a kutyás 
újabb támadásra készen a fekvő 
ember fölé. 

Ilyen ütést csak az tud bevinni, 
aki tanulta a verekedést - véle-' 
kedtek a rendőrségen. Ráczi 
Gyula ugyanis a Lechner térről 
azonnal a kapitányságra indult. 
Tegnap látleletet vettek, s a park-
őr az eset óta orvosi ellenőrzésre 
jár. Haránt orrcsonttörést és agy-
rázkódást szenvedett. Nem csak 
az arca sérült meg, az esés óta 
„nem érzi" a könyökét, fájlalja a 
vállát. A doktor teljes nyugalmat 
rendelt, a parkőrnek feküdnie 
kell. 

Ráczi Gyula hiába szerzett ti-
zenegy szakképzettséget, tavaly 
áprilisban munka nélkül ma-
radt. Utoljára kazánfűtőként 
dolgozott, de a szezon végén nem 
foglalkoztathatták tovább. Több-
havi reménytelen munkakeresés 
után a munkaügyi központ köz-
vetítésével jutott a parkőri állás-
hoz. Közhasznú munkásként, 
februártól alkalmazza a Szegedi 
Közterület-fenntartási Kht. 

Csanyteleki 
polgárőrök 
A Csongrád Megyei Polgárőr 
Szervezetek Szövetsége kihelye-
zett elnökségi ülést tartott Ásott-
halmon. A rendezvényt a telepü-
lés polgármestere, Petró Ferenc 
nyitotta meg. A szövetség elnök-
sége egyhangúan tagjává válasz-
totta a Csanyteleki Polgárőr Egye-
sületet, valamint elkészítette az 
ásotthalmi polgárőrnap program-
ját. Magyari Béla, a szövetség el-
nöke felhívta a polgárőrök figyel-
mét a nyári bűnmegelőzési fel-
adatokra. 

Lebukott Gregor az operabarátoknál 
a graffitis 
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Graffitisek miatt riasztották a 
szegedi, felsővárosi polgárőröket 
a hét végén az egyik Hont Ferenc 
utcai panelház lakói. Az épület 
oldalára a faifirkálók nagyméretű 
graffitit festettek. A polgárőrök 
észrevették, hogy a festék még 
nem száradt meg, ezért feltéte-
lezték, hogy a „művészek" még a 
közelben vannak. Az egyik 
szomszédos ház erkélyén meg-
láttak három fiút, ezért értesítet-
ték a rendőröket, akik bementek 
az említett lakásba. Az erkélyen 
festékes flakonokat találtak, a fi-
úk keze pedig festéktől volt ma-
szatos. 

A három tizenkilenc éves fiút 
a rendőrök előállították. J. Z., 
M. I. és V. H. ellen rongálás mi-
att indult eljárás. Mivel egyikük 
vizcletvizsgálata kábítószer-fo-
gyasztást mutatot t ki, ellene a 
rongálás mellett kábítószerrel 
való visszaélés miatt is folyik el-
járás. 

A parkőri szolgálatra fölkészí-
tés idején a lelkükre kötötték, ne 
bocsátkozzanak veszélyes hely-
zetekbe, inkább hívjanak rendőrt 
vagy közterület-felügyelőt. Bár 
szolgálatuk alatt városőrök kísé-
rik őket, verekedésre készülő 
„utcai harcosokkal" vagy túlerő-
vel nem érdemes szembeszállni-
uk. Előfordult például, hogy a 
Kárász utcán részeg fiatalok bo-
ros- és sörösüvegeket tördeltek, 
rugdosták a padokat. Ráczi Gyu-
la ekkor mobiltelefonon hívta a 
közelben járőröző rendőröket, 
akik lecsöndesítették a randalí-
rozókat. 

- A padokon alvó hajléktalanok 
legalább megértik, ha megkérjük 
őket, keljenek föl, és keressenek 
kevésbé forgalmas helyet - mond-
ta a parkőr. A járdákon karikázó 
biciklisták sokszor megjegyzése-
ket tesznek, de többnyire hajla-

nak a jó szóra, s átgurulnak a ke-
rékpárutakra. Sok járókelő kedve-
zően fogadja az egyenruhás park-
őröket. Olyanok is akadnak, akik 
ismeretlenül is odalépnek, kezet 
fognak velük, mondván, örülnek 
annak, hogy ismét járnak park-
őrök a városban. Már a jelenlét is 
számít, mert például a már emlí-
tett kerékpárosok közül jó néhá-
nyan visszafordulnak a tiltott te-
rületről, ha meglátják a szöges bo-
tos parkőrt. 

Ráczi Gyula támadóját keresi a 
rendőrség. Minthogy szolgálat 
közben támadták meg, sérülése 
munkahelyi balesetnek számít. 
A parkőr alig várja, hogy meg-
gyógyuljon. Meg sem fordult a 
fejében, hogy otthagyja a szolgá-
latot: amint fölépült, ott lesz is-
mét az utcán, s vigyáz a rendre, 
tisztaságra, ahogy eddig. 

NY. P. 

Ráczi Gyulának eltört az orrcsont ja . Fotó: Gyenes Kálmán 

A Szegedi Nemzet i Színház az utóbbi időben gyakran elhagyta azokat az előadásokat, amelyekben a 
világjáró basszista, Gregor József lépett volna fel. A Kossuth-díjas énekes talán ezért is te t t eleget a 
Szegedi Operabarátok Egyesülete meghívásának, és tegnap este a Bartók Béla Művelődési Központ 
dísztermében lépett fel. Vendéget is hívott: Vajda Júliát, a színház pr imadonnáját . A családias han-
gulatú zenés beszélgetés házigazdája Csernay László orvosprofesszor volt. Fotó: Gyenes Kálmán 

Polgári orvos körök a kórháztörvényről 

Csak a tőke és a pénz? 
A parlamenti viták kereszttüzé-
Jten álló kórháztörvény sem az 
egészségügyi finanszírozás, sem 
az amortizáció problémáját nem 
oldja meg, nem javítja a betegel-
látás színvonalát, s az egészség-
ügyi személyzet számára bizony-
talan helyzetet teremt - jelentet-
te ki tegnap a Szegedi Ifjúsági 
Házban Fejér László, a Budapesti 
Polgári Orvos Kör elnöke. 

Fejér László Veszélyeket lát töb-
bek között abban, hogy a hazai 
egészségügy privatizációjába be-
lépő gazdasági társaságok mi-
ként vonnak ki profitot az alulfi-
nanszírozott egészségügyből. 

- Félő - mondta - , hogy az ellá-
tási feladatok átadása nem szak-
mai, hanem finanszírozási 
szempontok alapján történik 
majd, mint ahogyan aggodalom-
ra ad okot az is, hogy a gazdasági 
befektetők könnyen juthatnak 
gazdaságilag meghatározó tőke-
részhez az egészségügyi intézmé-
nyekben. 

A Szegedi Polgári Orvos Kör el-
nöke, Wittmann Tibor professzor 
az európai országok gyakorlatá-
val ellentétesnek tartja a kórház-

törvény tervezetét, mert mint 
mondta: az európai országokban 
a magántőke nem lép be az álla-
mi szektorba, ezekben az állam 
feladata a lakosság egészségügyi 
ellátása, mégpedig oly módon, 
hogy a szolgáltatások mindenki 
számára egyaránt elérhetők. Az 
elnök hangsúlyozta: a kórháztör-
vényben nincs szó a szakmai irá-
nyításról, csak tőkéről és pénz-
ről. Amennyiben a hazai egész-
ségügyet úgy alakítják át, hogy az 
tőkeközpontú lesz, akkor a szak-
maiság háttérbe szorul, ami vi-
szont kaotikus állapotokhoz ve-
zet. A törvény nem foglalkozik 
az orvosok jogállásával, ezért a 
gyógyítók kiszolgáltatottak lesz-
nek - hangsúlyozta a professzor. 

A tájékoztatót levezető Mécs 
László, a Szegedi Polgári Orvos 
Kör tagja összegzésképpen el-
mondta: a Magyar Demokrata 
Fórum a törvény parlamenti vitá-
jában a módosító indítványok el-
fogadását szorgalmazza. Az MDF 
aláírásgyűjtéstől sem riad vissza 
egy, a hazai egészségügy jövőjét 
alapvetően meghatározó jó kór-
háztörvény elfogadása érdekében. 

K. K. 

Szegedi Leo Klub 
Megalakult Szeged első ifjúsági jószolgálati szervezete, a Leo Klub. A jó 
példa vált igen gyorsan ragadóssá, hiszen a két évvel ezelőtt alakult Sze-
gedi Lions Klub tevékenysége nyomán gondolták úgy többen fiatalok, 
hogy ők is szeretnének hasonló módon segíteni másokon, szervezetten 
is. Köztük persze szép számmal a Lions-tagok fiai, lányai. Az ifjabb 
oroszlános klubot - az „öregek" bábáskodásával - harmincegyen alapí-
tották, köztük tanulók, egyetemi hallgatók pályakezdő értelmiségiek, 
14-27 évesek. A Szegedi Leo Klub alakuló ülésén, ugyanúgy mint a na-
gyoknál, vezetőséget választottak: a soros elnök Balázs Angelika, alel-
nök Szabó Sámuel, titkár Papp Szilvia, kincstárnok Halmosi Péter. A 
leók az öreg oroszlánok számláján alszámlát nyitottak, ide gyűjtik 
majd jótékonysági bevételeiket, amikből ugyanúgy mint a nagy klub, a 
rászorult, szerencsétlen sorsú gyermekeken akarnak segíteni. 


