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Szeged, a koncertfőváros
Budapest után
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a legtöbb élő zenés
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Aki okosan fűt, saját környezetét védi
Tájékoztatókampány indul Szegeden a levegő minőségének javításáért

S

zeged városa kiemelt feladatának tekinti a fő légszennyező források, a lakossági fűtés, égetés, valamint a közlekedés
károsanyag-kibocsátásának csökkentését. Az önkormányzat tájékoztatókampányt indít a környezetkímélő fűtési módszerekről. Ma már
a helytelen lakossági tüzelés jelenti
a legnagyobb terhelést a levegő számára. A nem megfelelő tüzelőanyag
nagy mennyiségű szállópor-kibocsátással jár, az pedig komoly egészségügyi kockázatot jelentő légszen�nyező anyag. A Levegő Munkacsoport kutatása szerint a magyar lakosság egyharmada használ rossz
fűtési módokat s éget el olyan anyagokat, amelyek környezet- és egészségkárosító hatásúak.
A levegő minőségének javításával, a geotermikus alapra helyezett
távfűtéssel és a tömegközlekedés
további korszerűsítésével az önkormányzat célja, hogy Szeged legyen
Magyarország legzöldebb és legegészségesebb városa.
Környezete egészségét károsítja, ha nedves fát, lignitet, műanyag hulladékot, színes papírt vagy rongyot éget el. Fotó: illusztráció
Bővebben a 6. oldalon

Telt házak előtt játszanak

Aranygyűrűt kapnak:
Klebniczki, Jakab, Patyi

K
S

zegeden alakult meg
az ország első gyermekszínháza, amelynek 34 gyermek a tagja. A

társulat telt házak előtt játszotta A padlást, és mindig
vastapsot kaptak. A Szegedi Gyermekszínház most

újabb nagy dobásra készül:
már dolgoznak Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig
című regényének musical-

változatán, és várhatóan tavasz végén vagy nyár elején
színpadra is állítják.
Cikkünk a 8. oldalon

lebniczki György zongoraművész, zeneszerző
az elmúlt húsz évben
a szegedi kulturális élet legaktívabb művészévé vált. Lapunknak elmondta, sohasem
fordult meg a fejében, hogy elhagyja szülővárosát. Jakab Tamás színművész szerint Szeged szabad szellemisége nagyon meg tudja érinteni az embert. Patyi Zoltán néptáncos,
népzenész pedig azt mond-

ta lapunknak, Szeged ideális
hely a gyermeket nevelő családoknak. Ők hárman kapják
meg idén az aranygyűrűvel
együtt járó Szeged Kultúrájáért díjat. A Szegedi Tükör portrét rajzolt a zongoraművészről,
a színészről és a néptáncosról.
Nyolcan Kölcsey-érmet vehetnek át január 22-én, a magyar
kultúra napján a Szent-Györgyi
Albert Agórában.
Portréink a 7. oldalon

2

Aktuális

ERŐS MONDATOK. Azt a képet akarta sugallni, hogy (…) komolyan veszem a kérdéseiteket, legfeljebb úgy válaszolok,
ahogy én akarok. Kéri László Orbán Viktor évnyitó sajtótájékoztatójáról (Klubrádió)
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Öt hazugság a SZEVIÉP-perről, amelyet
a fideszes propagandasajtó terjeszt
A végén még kiderül, hogy
szó sem volt összeférhetetlenségről, szemben azzal,
amit a SZEVIÉP-perben másodfokon eljáró bírókról a fideszes propagandasajtó terjeszt, írta meg a szeged.hu.
1. Nem igaz, hogy összeférhetetlen volt az ügyeket kiosztó bíró.
Sokkal több folyosói
pletykánál, de még nem hivatalos az információ: nem
igaz, hogy a SZEVIÉP-perben
az egyik védőügyvéd élettársa szignálta az ügyet a Kovalcsik Éva vezette tanácsra. Erre az Országos Bírósági
Hivatal kitérő választ adott:
„Az OBH elnöke az úgynevezett SZEVIÉP-üggyel összefüggésben igazgatási vizsgálatot rendelt el a Szegedi
Törvényszéken. A vizsgálat
lezárultát követően annak
eredményéről a nyilvánosságot tájékoztatni fogjuk.”
2. Nem igaz, hogy az ítéletet meghozó bírók összeférhetetlenek voltak.
Az OBH-tól azt is megkérdezték, tudják-e, hány bíró
vásárolt Csongrád megyében, illetve Magyarországon
önkormányzati lakást az el-

múlt tíz évben, illetve azt is,
hány bírónak van Csongrád
megyében, illetve Magyarországon olyan felesége/férje/élettársa, akinek van vállalkozása, bt.-ben, kft.-ben,
zrt.-ben
tulajdonviszonya,
illetve közülük hányan vezető tisztviselők ezekben a cégekben? Az OBH azt írta: „A
bírák ingatlanvásárlásairól
az Országos Bírósági Hivatal nem vezet nyilvántartást.
Ezzel kapcsolatos adatokat
a bírák vagyonnyilatkozatai
tartalmaznak, ezeket a bíró
felett munkáltatói jogkört
gyakorló bírósági elnökök
rendszeresen ellenőrzik. A
bírák, illetve hozzátartozóik
gazdasági társaságokban
fennálló
érdekeltségeiről
jelenleg nincs országos
nyilvántartás. Ezen típusú
nyilvántartás esetleges bevezetéséről az OBH az úgynevezett
SZEVIÉP-ügyben
zajló vizsgálat lezárultát követően határoz.”
Azaz olyan „ügyekkel”
támadják a bírókat, amelyek igazából nem ügyek.
Az összeférhetetlenségről is
kiderül, hogy ebben az esetben nem több, mint egy jól
hangzó szakkifejezés, amel�-

A Szegedi Törvényszéken a bírói tanács másodfokon felmentette a SZEVIÉP-per vádlottjait. Ez a kormánysajtó baja. Vagy nem? Archív fotó: Iványi Aurél
lyel különösebb erőfeszítés
nélkül lehet hergelni az átlagembert.
3. Nem igaz, hogy az ítéletnek bármi köze lenne az
önkormányzati közbeszerzésekhez.
Nóvé Ágnes bírónő és az
ÉPTÁRKER jobboldali vegzálása kapcsán a tények:
2018. április 10-én Szeged
városa nyílt közbeszerzési
eljárást írt ki a Zöld város
kialakítása Belső-Tarján akcióterületen című projektre. 2018. augusztus 17-én
eredményt hirdettek a pályázatban, amelyet a nyílt
közbeszerzési
eljáráson

az Alapközmű Kft. vezette
konzorcium nyert meg. A
beruházás értéke: bruttó
egymilliárd forint. Ennek a
konzorciumnak a tagja az
ÉPTÁRKER. A bruttó egymilliárd forintból 195 millió
forint illette meg a céget az
általa elvégzett munka után.
2018. november 20-án első
fokon ítéletet hozott a Szegedi Járásbíróság a SZEVIÉP-perben. 2019. december
13-án másodfokon ítéletet
hozott a Szegedi Törvényszék a SZEVIÉP-perben.
Vagyis három hónappal
az elsőfokú ítélet és tizenhat hónappal a másodfokú

ítélet előtt eredményt hirdettek a Zöld város kialakítása
Belső-Tarján akcióterületen
című projektben. Honnan és
miért kellene tudnia a nyílt
közbeszerzési eljárást lefolytató bírálóbizottság tagjainak, hogy a pályázó cégek
tulajdonosainak mi a foglalkozása? Honnan kellene azt
tudnia a nyílt közbeszerzési
eljárást lefolytató bírálóbizottság tagjainak, hogy egy
első fokon még le nem zárult
perben ki tárgyalja majd az
ügyet másodfokon?
4. Nem igaz, hogy Szeged önkormányzata érintett az ügyben.

A szegedi önkormányzat
semmilyen módon nem volt
részese a SZEVIÉP-pernek, így
pedig végképp nem beszélhetünk semmilyen összeférhetetlenségről. Nem is olyan
régen Szabó Bálintot épp
azért marasztalta el a bíróság,
mert alaptalanul próbálta belekeverni a várost és a polgármestert a SZEVIÉP ügyébe.
Őt azonban láthatóan nem
zavarja sem az ítélet, sem a
tények, hiszen ugyanezt a hazugságot ismételgeti azóta is,
megállás nélkül.
5. Nem igaz, hogy az ÉPTÁRKER-t közvetlenül az ítélet után kifizették.
Az ÉPTÁRKER által kiállított számlát, amelyet Szabó
Bálint eljuttatott a PestiSrácok.hu hírportálnak, valóban
december 17-én érkeztette
a polgármesteri hivatal, viszont december 18-án nem
a fizetés történt meg, hanem
a hivatal szabályzata szerinti
kötelező teljesítési igazolás,
amelyet az az ügyintéző végez el, aki jogosult a kifizetéssel érintett költségvetési
sorról teljesítést igazolni.
Az ÉPTÁRKER-nek Szeged
városa 2020. január 16-án
fizetett.

Egyszerűen egy ügyről: SZEVIÉP, Fidesz és Szabó Bálint
Állítások, amelyek
egyig igazak.

Szabó Bálint és Lázár János egyeztet

egytől

• A SZEVIÉP, amely egy
fideszes cég volt, csődbe
ment a gazdasági világválság miatt.
• A Fidesz tíz éve próbálja Botka Lászlóra kenni az
ügyet, sikertelenül, legutóbb
a választási kampányban
próbálták meg.
• A SZEVIÉP csődje után

Orbán a SZEVIÉP-ügyről
„Szerintem nekünk nincs teendőnk, és szerencse is,
hogy nincs teendőnk, mert lenne itt akkor haddelhadd” –
mondta Orbán Viktor évnyitó sajtótájékoztatóján a SZEVIÉP-ügyről feltett kérdésre. A miniszterelnök azt is elmondta, a korrupció vádját és gyanúját meg kell szüntetni, el
kell tüntetni a magyar bíróságok körül, a jogszabálysértést
pedig ki kell vizsgálniuk a hatóságoknak. A miniszterelnök szerint Magyarországon a
kormánynak nincs rendőrsége, vagyis nem utasíthatja a rendőrséget, hogy melyik ügyben nyomozhatnak és melyikben nem. Hivatalból kell megindulnia az eljárásoknak, hiszen a törvények mindenkire vonatkoznak. Kifejtette, „örülnék, ha a magyar igazságszolgáltatás feje körül a korrupció vádja és gyanúja nem merülne fel”. Azt is hozzátette: a korrupciót figyelni kell minden területen, de jó lenne, ha az igazságszolgáltatás
nem tűnne fertőzött területnek, és megmaradna a tekintélye.

a Fidesz polgármesterjelöltje, Nemesi Pál vidáman üzletel velük tovább.
• A Fidesz-kormány és
Lázár János több mint 2 milliárd forint közpénzt fizetett
ki a jogerős ítélet előtt, Fidesz-közeli cégeknek is.
• A kormány a mai napig
titkolja, hogy kiknek.
• Egy dolgot tudunk: Szabó Bálint biztosan jól járt a
kifizetés után, a szegedi önkormányzat Fidesz-frakciójának vezetője szerint 250(!)
millió forinttal járt jól. Szabó egyébként beperelte Tápai Pétert ezért a kijelentésért.
• A másodfokon eljáró
bíróság bizonyítottság hiányában felmentette a fideszes cégvezetőket.
• Szabó Bálint és a fideszes média kígyót-békát
kiabál a bíróságra, próbál
összeférhetetlenséget
bizonyítani egy olyan ügyben,
amelynek vádiratában meg
sem nevezték az önkormányzatot!

Talán azért kiabálnak,
hogy a fő kérdésről ne le-

gyen szó: hova tűnt közel 3
milliárd forint közpénz?

Fenyegetés és megfélemlítés
Magyarországon gyakorlattá vált, hogy a politika a
bírói hatalom autonómiáját szeretné szétbombázni fenyegető üzenetekkel, mondta Fleck Zoltán a
hirklikk.hu-nak. A jogszociológus azt is elmondta: „a
politika nálunk késztetést érez, hogy egy neki nem
tetsző bírósági döntés után közvetlenül beavatkozzon az igazságszolgáltatás folyamatába”. Megfigyelhető, hogy a kormány rendre megszólal és a büntetési tételek szigorítását helyezi kilátásba olyan
ügyekben, amelyektől a politikai népszerűség javulását várja.
A Szegedi Törvényszék ellen a SZEVIÉP-ügy kapcsán indított vizsgálat Fleck szerint „lényegében a
megfélemlítés része: valójában senki nem vizsgál
itt semmit. A témát »felteszik az asztalra«, de ezt
aligha követ joggyakorlat-elemzés. Az egész arra jó,
hogy a politikai agenda, a tematizálás számára vizsgálják meg az ügyet. Tehát igazából csak politikai
szempontból elemzik az egész SZEVIÉP-ügyet, jogi
analízisről szó sincs”. A szakértő szerint a bírói ös�szeférhetetlenség megállapítása jogi kérdés, amit
viszont most látunk, az „egyszerűen a miniszter
politikai érdekei érvényesülnek egy ilyen vizsgálat
lefolytatásával kapcsolatban, a nyilvánosság előtt”.
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1300 élő fellépés egy év alatt
Szeged magasan a vidék koncertfővárosa
Budapest után Szegeden
tartották a legtöbb élő zenés
koncertet 2018-ban, derül ki
az Artisjus és a KSH adataiból. Az egy főre jutó élő zenés rendezvények számát tekintve is jól áll városunk, itt
holtversenyben negyedikek
vagyunk. A Szegedi Ifjúsági
Napok húzzák a statisztikát,
fesztiválkoncertekben is vezet a város a vidéki mezőnyben, írta meg szeged.hu.
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Vélemény
Trianon gyermekei

V

A

z országban Budapest
az első a koncertek
számában 14 600 élő
zenés fellépéssel, de vidéken
Szeged nyer 1300 élő produkcióval. Az összesített 3. helyen Győr áll 1000 fölötti számú koncerttel, a 4. Debrecen
mintegy 800-zal. Pécs az 5.
a maga 750 műsorával, a 6.
Veszprém 600 körüli produkcióval, a 7. Miskolc nagyjából
550-nel, a 8. Kecskemét 500zal, a 9. Székesfehérvár valamivel 500 alatti számmal, a
10. pedig Siófok ugyancsak
500 alattival.
2018-ban
összesen
48 200 koncertet tartottak
Magyarországon, ezek túlnyomó többsége, 45 200
könnyűzenei esemény volt.
Az 1000 főre jutó koncertek számában Siófok magasan vezet az országban 18,9es átlaggal, a 2. Veszprém
11,2-del, a 3. Sopron 9,4-del.

Geszti Péter koncertje a Dóm téri kavalkádon. Fotó: Szabó Luca
A 4. helyen holtversenyben
Budapest és Szeged 8,3-8,3es átlaggal, az 5. Győr 8,2-del,
Pécs és Székesfehérvár a 6.
helyen osztozik 5,1-del, a 8.
Kecskemét 4,5, a 9. Debrecen 4,4, a 10. Miskolc 3,7
koncerttel.
Mérték a fesztiválokon
elhangzó koncertek számát
is. Fesztiválnak számít az a
legalább kétnapos és legfeljebb húsznapos rendezvény,
amely minden napján van
élő zene. Tehát az egynapos
fesztiválokat kihagyták a gyűjtésből. Eszerint 2017-ben és
2018-ban is nagyjából 1150
fesztivált számoltak össze országszerte, ezeken összesen

11 600 élő zenés fellépés
volt, ami az összes koncert 26
százaléka.
Fesztiválkoncertekben
is ezüstérmes Szeged. Míg
2018-ban Budapesten 1602
ilyen élő zenés fellépést regisztráltak, addig Szegeden
580-at. Ez messze a legtöbb
vidéken.
Szeged előkelő helyezéseinek egyik záloga a Szegedi
Ifjúsági Napok, amelyen 12
helyszínen 200 produkció volt
2018-ban, ennek zöme élő
koncert.
Szeged
gazdaságának
egyre erősebb oszlopa a turizmus, 2018-ban a hozzánk
érkező vendégek 217 millió

forint idegenforgalmi adót
fizettek a város kasszájába.
Ugyanakkor gyarapodtak az
önkormányzati tulajdonú cégek is: a Szegedi Városkép
és Piac Kft.-nél 290 millió
folyt be a társaság kaszájába terület-bérbeadásból, reklám- és fesztiválszervezésből,
a Szegedi Rendezvény- és
Médiaközpont Nonprofit Kft.
pedig – hosszú évek után –
nyereséges SZIN-t könyvelhet el. Közvetlenül több száz,
közvetve több ezer család él
Szegeden
vendéglátásból,
turizmusból, fesztiválokból. A
szegedi szálláshelyek tavalyi
forgalma 3,5 milliárd forintra
becsülhető.

Családbarát a távmunka és a nyári tábor
Rangos kitüntetést kapott a PC Trade Systems

Rangos kitüntetést kapott a
szegedi PC Trade Systems,
amely ebben az évben elnyerte a „családbarát vállalat” címet. Erről és a mögötte meghúzódó vállalati
törekvésekről Tóth Gábor
ügyvezetőt kérdeztük.

K

özel ötven munkavállalót foglalkoztat a 2012ben alapított vállalkozás, amelynek tevékenysége
egyszerre terjed ki Szegedre,
Csongrád megyére és a megyehatáron túlra.
A „családbarát vállalat”
címre pályázni kell. Mint kiderült, számba venni sem
könnyű az elnyeréséhez szükséges intézkedéseket. Ezek
közé tartozik mindenekelőtt
a családosoknak járó munkaidő-kedvezmény, amelyet
a gyerek betegsége idején
vehetnek igénybe a cég dolgozói.

Krémer Csaba, a PC Trade Systems HR-vezetője (balról)
átveszi az elismerést a budapesti ünnepségen
A család és a munka ös�szehangolását szolgálja a
távmunka lehetősége, amel�lyel akkor élhetnek a cég családos dolgozói, ha például a
gyerek beteg lesz, és otthon
kell vele maradni. Ugyancsak
a családosoknak kedvez,
hogy rugalmas munkaidőt
állapított meg a gyereküket
nevelő szülőknek. Így sokkal

zavartalanabb lehet a gyerekeket elvinni az óvodába és
az iskolába, majd onnan a
nap végén elhozni őket.
Az eddig említetteken túl
nyári táborokat szervez munkavállalói gyerekei számára a
PC Trade Systems, alapvetően azért, mert nyáron sok családban gond, hogy hol legyen
a gyerek, amíg a szülők dol-

goznak. A cég életét legutóbb
a Mikulás-napi ünnepség színesítette.
Tóth Gábor elmondta,
hogy a cím elnyerése alapvetően Krémer Csabának, a
cég HR-vezetőjének érdeme,
aki kidolgozta és a gyakorlatba átültette a családosokat érintő könnyítéseket és
megoldásokat. Az ügyvezető
az elmondottakhoz még két
dolgot tett hozzá. Kezdetben
munkavállalóik négy gyereket
neveltek, ez a szám mára átlépte a húszat. Külön öröm,
tette hozzá a vezető, hogy a
táborozások alatt barátságok alakulnak ki a gyerekek
között. Tóth Gábor fontosnak
tartotta megemlíteni, hogy
vállalati kedvezményekben a
nem gyerekes munkavállalók
is részesülnek a PC Trade Systemsnél, éppen azért, mert
kiegyensúlyozottságra törekszenek a cégen belül.

oltaképpen le sem írhatnám ezeket a sorokat, ha
nem a gyászos trianoni békeszerződéssel zárul Magyarország számára az első világháború. Apai nagyapám régi székely család leszármazottja. Bár nem teljesen tisztázott, hogy a Bod családnak ahhoz az ágához tartozunk, amely eredetét addig a Bod Péterig vezeti vissza,
aki az első magyar irodalmi lexikon szerzője volt, egyben
Bethlen Kata udvari lelkésze. Mindenesetre tény, hogy
Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely környékén laktak az
ősök, ám dédapám az 1900-as évek elején már a Temesvártól nem messze található Lugoson töltött be magasabb
állami hivatalt.
Magyarságát úgy vélte megőrizni, hogy 1920-ban nem
esküdött fel a román államnak, hanem családjával együtt
– ők így fogalmaztak – Csonka-Magyarországra költöztek. Nagyapám éppen a kolozsvári egyetem jogi karára
készült, de életútján éppen úgy eltérítette Trianon, mint
sok millió másik embert. Közel egy évig vagonban laktak,
nagyapám soha nem lett jogász. Ahogyan visszaemlékszem többnyire néma alakjára, egy élet elszalasztott lehetőségéről hallgathatott évtizedeken keresztül.
A sors útjai más irányból is kifürkészhetetlenek voltak.
Amikor Gyulán, a korzón feltűnt neki egy szép, fiatal lány,
nemcsak azt nem tudta jó ideig, hogy ez a mindig mosolygós valaki lesz néhány év múlva a felesége, hanem
valami mást sem. A fiatal hölgy élete Fiuméből vezetett az
alföldi kisvárosba. Apja a különleges státuszú kikötővárosban volt vámtiszt. Többször mesélt ottani élményeiről.
Legélénkebben az maradt meg emlékezetemben, hogy
kislányként három nyelven beszélt, mert játszópajtásai
magyarok mellett olasz és horvát gyerekek voltak. Azt hiszem, az Adria színei után neki minden fakó lehetett, amit
új otthonában láthatott. Egy életre tenger nélkül maradt,
aki kislányként házuk ablakából folyton a nagy kékséget
bámulta, és képtelen volt betelni a végtelen látványával.
Apám szülei soha nem találkoztak volna, ha nincs Trianon. A történelem mindent felforgató keze kellett ahhoz,
hogy a lugosi fiatalemberrel a gyulai korzón szembejöhessen a fiumei lány. A világháború hajótöröttei, ha nem is
könnyen, de új életet kezdtek. Nagyapám a malomiparban helyezkedett el, nagymamám a postán. Kisebbfajta
karriert futottak be mindketten. Bár eleinte váltogatni
kellett lakhelyeiket – apám még Orosházán született –,
végül Gyulán telepedtek le. Apámnak köszönhetjük testvéremmel, hogy családunk históriai hátteréről kamaszkorunkra már tisztában voltunk. A nagyszülőkkel együtt
az 1970-es évek végén megkerestük a lugosi szülőházat,
majd a nyolcvanas évek közepén keresztül-kasul jártuk
Székelyföldet, rokonok után kutatva. Éppen ezért az országot 1920-ban ért veszteség számomra régtől fogva
kézzelfogható volt.
Ha olykor-olykor el is ábrándoztam, tisztában voltam
vele, ami 1920-ban elveszett, az örökre elveszett. Persze
szép lenne Brassóból elvonatozni Fiuméig, egyetlen országhatárt sem átlépve. Ezen merengtem gyerekfejjel a
térképet böngészve. De már középiskolás koromban habókos, a való világról keveset tudóknak gondoltam azokat, akik már akkor is arról suttogtak – és ma ez a hang
egyre erősödik a szubkultúrában –, hogy a trianoni békét
száz évre kötötték. Gondolom, a vesztfáliait, a pákozdit
és a karlócait is – vettettem oda a reménytelenül fafejűeknek.
Dédapám szó szerint belehalt Trianonba. Nagyapám
egy életen át hordozta az onnan származó fájdalmat,
apám szemében gyakran megcsillant a könny, ha Erdélyben jártunk. Ha a magam érzéseit szeretném körbejárni,
annyit biztosan leírhatok, hogy még mindig megdobban a
szívem, ha Pozsony, Kassa, Eperjes, Nagyvárad, Kolozsvár, Temesvár és Szabadka nevét hallom vagy olvasom.
Bod Péter
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Hamarosan elkezdik
a Szőke Tisza kiemelését

A lapátkerekes gőzhajót 1958-ban átépítették, ettől kezdve üdülőhajóként, majd 1973tól állóhajóként, diszkóként is működött, és a szegedi városkép elválaszthatatlan részévé vált. Archív fotó
A legnagyobb magyar lapátkerekes gőzhajó roncsait
óriási ballonok segítségével
emelik ki. A hajó valaha a
szegedi városkép szerves része volt. Az egykori magyar
luxusgőzös kiemelése több
hónapos technikai felkészülés után kezdődhet el, a hajótest kiemelését heteken belül elkezdi a KÉSZ Csoportba
tartozó MA-HARD Kft.

O

któberben hozták felszínre a szakemberek
a még 2012-ben elsülllyedt roncsot, azóta zajlott
a tervezés, a terület előkészítése és a szükséges eszközök gyártása, mint azt a KÉSZ
Csoport az MTI-hez eljuttatott
közleményében írta.
A jelenleg a Tisza Szeged
melletti részén úszó hajótest
köré vízforgató rendszert telepítettek, hogy a kialakuló jégréteg ne okozhasson további
károkat a hajótestben és ne
akadályozza a téli mentőakciót. A földmunkák mostanra
elkészültek, pillanatnyilag a
bekötési pontok kialakítása

Szeged Megyei Jogú
Város Közgyűlése
pályázatot hirdet

a Kövér Béla
Bábszínház
igazgatói
beosztásának
betöltésére

2020. július 1-jétől
2025. június 30-ig
tartó
5 éves határozott
időre szóló
magasabb vezetői
megbízással.
Részletek
a www.szegedvaros.hu
internetes oldalon.

zajlik a hajótestben és a parton. A látványos kiemelést
15 darab, egyenként akár 80
tonna teherbírású, 10 méter
hosszú és 1,5 méter átmérőjű, felfújható ballonnal végzik
majd, ezek a hajó alatt gördülve segítik a partra tételt.
Heizler Tamást, a MAHARD Kft. ügyvezetőjét, a Hajózásért Alapítvány egyik kurátorát idézik, aki elmondta,
hogy a ballonokat külön erre a
célra gyártatták, hiszen a 300
tonna súlyúra becsült, csaknem 80 méter hosszú, erősen megrongálódott hajótest
egyenletes alátámasztása nagyon speciális felkészültséget
igényel. A mintegy 2 kilométernyi kötélzet egyedi darabjainak gyártása is befejeződött,
így a további előkészületek az
időjárástól függően mintegy
két hetet vesznek még igénybe. „Amikor a körülmények
lehetővé teszik, a vontatást
haladéktalanul megkezdjük”
– mondta.
A legnagyobb magyar folyami lapátkerekes gőzhajó
2017 decemberében került

a Hajózásért Alapítvány tulajdonába, amelyet kifejezetten
a Szőke Tisza megmentésére
hozott létre Varga Mihály, a
KÉSZ Csoport alapítója, valamint Portás Csaba, az ügy
iránt évek óta elkötelezett
hajózási szakember. Az alapítvány bízta meg a MA-HARD
Kft.-t, hogy amint megfelelőnek találja a körülményeket,
tegyen meg minden szükséges intézkedést a gőzös
kiemelésére. Tavaly októberben a vízállás lehetővé tette,
hogy a 2012-ben elsüllyedt
hajót a felszínre hozzák, a
mentés előkészületei azóta
zajlanak.
A lapátkerekes gőzhajót
a Ganz Danubius Hajógyár
újpesti üzemében építették
1917-ben; 1919-től a SAS,
1930 és 1944 között a Szent
Imre, később a Felszabadulás, végül a Szőke Tisza nevet
viselte. 1958-ban átépítették,
ettől kezdve üdülőhajóként,
majd 1973-tól állóhajóként,
diszkóként is működött, és a
szegedi városkép elválaszthatatlan részévé vált.

Beleszédültem

A

kor előre haladtával mindenki elkezd szédülni –
mondta a főorvos, aki
rendkívül alaposan megvizsgált.
Szerencsére nem talált komoly
problémát a szédülékenységemet illetően, de a biztonság kedvéért beutalt egy speciális vizsgálatra.
A betegirányító pult előtt
hosszú sor állt. Beálltam. Vártam.
– Időpontot szeretnék kérni
– mondtam, s mutattam a beutalót.
– Erre nem itt, hanem az első
emelet 14-ben kell időpontot kérni – válaszolta szenvtelenül az
üvegablak mögött ülő nő.
Vártam az első emeleten,

hogy kinyíljon a 14-es ajtó. Mert
már gyerekként megtanultam,
kopogással nem szabad zavarni
a rendelést.
Vártam. Kinyílt a 14-es ajtó.
Azt mondták, hogy erre a vizsgálatra a 12-ben kell időpontot
kérnem.
Vártam. Kinyílt a 12-es ajtó.
Azt mondták, hogy erre a vizsgálatra a 11-ben kell időpontot
kérnem.
Vártam. Kinyílt a 11-es ajtó.
Azt mondták, erre a vizsgálatra
most nem tudnak időpontot adni,
hanem január 27-től telefonon
kérhetek időpontot.
Idő. Pont.
Z. Molnár Tibor

Károly bácsi 90 éves lett

N

agy Károly 1930. január 13-án született.
Főiskolai
tanulmányait Szegeden, a tanárképző főiskolán végezte matematika–fizika szakon. A városban töltött idő meghatározó volt számára, nagyon
megszerette Szegedet. Makón kezdett tanítani, és 4 év
után sikerült Szegeden tanári állást találnia a Béke Utcai
Általános Iskolában. Nyugdíjazását megelőzően közel
25 évig a mai Gregor József
Általános Iskolában (csikós
iskola) volt igazgató. Mindig
nagyon szerette a gyerekeket, télen síelni vitte, nyáron
táboroztatta őket. Nyugdíjas éveiben szívesen barkácsolgatott és kertészkedett

hobbikertjében, továbbá sokat utazott bel- és külföldön
egyaránt. Károly bácsi minden évben 1-1 hetet Gyulán
vagy Hajdúszoboszlón tölt a
fürdőben. Szereti a könyveket, szívesen fejt rejtvényt,
újságot naponta olvas, figyelemmel kíséri a világban zajló eseményeket, és nagyon
érdeklik a Szeged fejlődésével, szépülésével kapcsolatos tervek, intézkedések.
Amikor kellemes az idő, szívesen sétál a belvárosban.
Károly bácsi apa, nagyapa,
dédapa.
A Szegedi önkormányzat
és a miniszterelnök nevében
a humán közszolgáltatási
iroda munkatársa köszöntötte az ünnepeltet.

Az ünnepeltet a miniszterelnök és az önkormányzat nevében Farkas Katalin, a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte. Fotó: Szabó Luca

Összegyűjtik
a lebontott karácsonyfákat
Vízkereszt napján véget
ért a karácsonyfák élete. A
lebontott fenyőket január
közepétől szállítja el a Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nkft.

F

enyőgyűjtő különjáratokat indítanak január
18-án és 25-én a magánházas városrészekben.
A lakótelepeken már elkezdték összegyűjteni a kidobott
fákat, és még a január 19-i
héten is minden hétköznapon összeszedik. Azt kérik,

hogy a fákról szedjék le a
csillagszórót, a szaloncukorpapírt és az egyéb díszeket,
illetve akinek másfél méternél hosszabb a fája, az vágja ketté, mert nem tudják a
darálógépek garatjába helyezni.
A hulladékgazdálkodási
társaság honlapján (szegedihulladek.hu) lehet tájékozódni az elszállítás időpontjairól. A begyűjtött fákat
ledarálva komposztként és
mulcsként hasznosítják újra
Szeged közterületein.

Ezek a fenyők a József Attila sugárúton várnak a sorukra,
a napokban megy értük a gyűjtőjárat.

Forradalmian
új víztisztító
eljárás
A mezőgazdaság vagy
akár a textilipar szennyező
anyagait is képes kiszűrni
az édesvizekből az a berendezés, amelynek a prototípusát a Szegedi Tudományegyetem TTIK Kémiai
Intézet Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszéken
a Hernádi Klára professzor
irányításával dolgozó csapat indiai kutatókkal közösen fejlesztett ki.
– Magyarországon a vizekben nagyon gyakran fordulnak elő növényvédőszer-maradványok,
gyógyszermaradványok, Indiában pedig elsősorban a festékipar
szennyvizei azok, amelyek
gondot okoznak. Tehát elindultunk abba az irányba,
hogy ezzel az anyagcsaláddal próbáljuk meg lebontani ezeket a szerves szen�nyezőanyagokat, mert ez az
anyagcsalád elvileg erre ké-

A
mezőgazdaság vagy akár a
textilipar szen�nyező anyagait
is képes kiszűrni
az édesvizekből
az a berendezés, amelynek a
prototípusát
a
szegedi és az indiai kutatók kifejlesztettek.
pes – mutatta be az lejárás
lényegét Hernádi Klára, az
SZTE TTIK Kémiai Intézet Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékének egyetemi
tanára.
A kidolgozott eljárásban
a napfény hatására a kutatott mikrokristályok valóban
képesek megtisztítani az
édesvizet. Rengeteg kísérlet
elvégzésével sikerült megtalálni, milyen technikát kell
alkalmazni, illetve milyen
hordozóanyagra kell felvinni
ezeket a mikrokristályokat,
hogy a legjobb hatásfokot
érjék el. A kutatások végére,
2019. november 30-ra sikerült a forradalmian új víztisztító berendezés prototípusát
is elkészíteni. A következő
feladat, hogy újabb pályázati
forrásokat találjanak, így az
eredmények továbbfejlesztését követően akár az iparban is felhasználható technológiával léphetnek majd ki
a piacra.
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Értesítik az elhagyott
roncsautók tulajdonosait
4-500 jármű foglalja a parkolókat
Megkezdték a közterületen
parkoló, de nem használt kocsik tulajdonosainak értesítését a jármű elszállításáról.

A

decemberi közgyűlésen határoztak a képviselők arról, hogy az
önkormányzat egy új szabály alapján kezelheti az utcákon-tereken tartott, leromlott állapotú autók ügyét. A jelenség országszerte és évek
óta problémát jelent, amely
mindeddig kezeletlen maradt,
ezért született meg Szegeden az a rendelkezés, amely
alapján meg lehet oldani ezt
a gondot.
Szegeden az előzetes felmérés szerint a rendszámos,
de nem használt kocsik száma 4-500 között van. A legtöbb a lakótelepek utcáiban
áll, ahol elfoglalják a parkolóhelyek egy részét vagy a
zöldterületeken vesztegelnek.
A közterület-felügyelet az új
szabály alapján megkezdte
a tulajdonosok előzetes értesítését, ezután az autókat elszállíthatják.
A rendszám nélküli roncsokat eddig is elvihették,
de most már az olyan kocsik
ügyében is léphetnek, amelyeknek van ugyan rendszámuk, de már aligha használják a gazdáik. Ez nem megy
gyorsan, mert az értesítést
követően hagynak időt arra,
hogy a tulajdonos maga vigye
el a kocsiját.
– Első körben ezek a
tulajdonosok kapnak egy

Új épülettel bővül a füvészkert
Minden eddigi rekordot megdöntött a látogatószám

tájékoztatót a szélvédőjükre – tájékoztatta a Szeged
Televíziót Hegyeshalmi Tibor, a közterület-felügyelet
vezetője. – Ettől számítva
10 nap áll rendelkezésükre,
hogy eltávolítsák a közterületről a gépjárművet. 10 nap
után a kollégák ellenőrzést
hajtanak végre, és ha azt
tapasztalják, hogy ez nem
történt meg, az autókat közigazgatási eljárás alá vonjuk.
Magyarul a tulajdonosok
kapnak egy újabb levelet és

Egy autó esetében az első értesítéstől több mint
egy hónap telik
el a jármű hivatalos elszállításáig.
Az elvitt kocsikat
még 60 napig egy
telephelyen tárolják majd, azután
átadják a bontónak, ahol az autó
létezése hivatalosan megszűnik.
újabb 8 napot, ezután, ha a
gépjármű nem mozdult, elszállítjuk.
Így minden autó esetében több mint egy hónap
telik el az első értesítéstől a
jármű hivatalos elszállításáig. Az elvitt kocsikat még 60
napig egy telephelyen tárolják majd, azután átadják a
bontónak, ahol az autó létezése hivatalosan megszűnik.

Németh Anikó igazgató megmutatta a bejáratnál: új pénztárépületet terveznek. Az építkezéshez a turistaszezon után,
októberben kezdenek hozzá. Fotó: Szabó Luca, látványtervek
Új épülettel bővül idén szegedi füvészkert, pénztár, több
mosdó és rendezvényterem is lesz benne. Beérett az a
sokéves munka, amit a környezetkultúráért végeznek.
Míg 2018-ban 30 ezer látogatójuk volt, tavaly már egyharmadával többen, 40 ezernél is többen jöttek el hozzájuk. A füvészkertre nem csak helyiek és a környékbelek kíváncsiak, az ország minden pontjáról érkeznek
vendégek.
– Persze teszünk is ezért,
sokat. Nemcsak azzal, hogy
nyitva tartjuk a gyönyörű
szép füvészkertet, hanem
azzal is, hogy különböző
programokat szervezünk.
Most már évente tíz olyan
tematikus programunk van,
amely a növényvilágról szól,
de ezekbe egy kis kultúrát

is becsempészünk, és mindenféle olyan gyerek- és
családi programmal is várjuk a látogatókat, amelyek
ugyancsak vonzóak a számukra – mondta Németh
Anikó, a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjének
igazgatója a Szeged Televíziónak.

A füvészkertben minden
évben megvalósul valamilyen fejlesztés. Az utóbbi
időszakban jelentősen megnövekedett látogatószám
is indokolja a legújabban
tervezett
beruházásukat,
amelyben 45 millió forintból a bejáratnál, a főépület
mellett szeretnének egy új
pénztárépületet emelni.
– Ez egy multifunkcionális épület lesz, reményeink szerint év végére el is
készül – mondta Németh
Anikó. – Újabb mosdókat
helyezünk el itt, sőt, egy
bezárható teret is kialakítunk, amelyben nemcsak a

növények teleltetése lesz
lehetséges, hanem akár
programok szervezése is,
rosszabb időjárás esetén.
És hát természetesen az
elsődleges feladata az lesz,
hogy minél zökkenőmentesebb legyen a beléptetés
például egy több ezer fős
rendezvény esetén.
Az új épületnek már elkészültek a látványtervei,
és szinte minden engedélyt
megszereztek már a beruházáshoz. A munkát viszont
csak októberben kezdik
meg, hogy ne zavarják a látogatókat a tavasztól őszig
tartó csúcsforgalomban.

A lakótelepeken is osztják
a szelektív sárga kukákat
A napokban kezdte meg
ismét a sárga szelektív
gyűjtőedények
osztását
a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.,
amely edények az azonos
színű zsákokat váltják fel.
A kertvárosok után a lakótelepeken folytatódott az
osztás.

S

zentmihályon és Gyálaréten két különböző módszert tesztelt
az önkormányzati cég az
új szelektív hulladékgyűjtő
edények átadására: osztópontokra mehettek értük a
lakosok, illetve házhoz szállították nekik.
– Szerintem ez kényelmesebb lesz, mert mindig

kiraktuk a sárga zsákokat
már hétfőn este – mondta a
gyálaréti Justin Géza a Szeged Televíziónak –, és szétszedték a kutyák, ha olyasmi
volt benne, aminek éreztek
a szagát. Ez azért megbízhatóbb tárolás lesz, úgyhogy eddig is szelektíven gyűjtöttük,
ezután is úgy fogjuk, csak
a zsák változik. Az amúgy is
elöregedett egy idő után, és
szétszakadozott.
– Vártuk már a sárga
kukákat – mondta Takács
István ugyancsak Gyálaréten
–, mert szelektíven gyűjtjük
a hulladékot, így könnyebb
lesz, mintha zsákba gyűjtenénk. Papírt, műanyagot meg
fémet lehet beletenni, a többit a régi kukába pakoljuk.

Takács István jól tudja,
hogy éppen ezeket a típusú
hulladékokat lehet elhelyezni a szelektív edényekben.
Üvegeket a kukákba sem
lehet beletenni, ahogy a sárga zsákokba sem lehetett. A
szegedi hulladékgazdálkodás tájékoztatása szerint a
napokban a város lakótelepi
részein folytatják az 1100 literes edények térítésmentes
kiosztását. Január 28-ig az
ezeken a területeken élők
kapják meg a sárga kukákat.
Az érintett társasházak az
edényosztás részleteiről, időpontjáról, valamint a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos további fontos tudnivalókról külön értesítést kapnak az
önkormányzati cégtől.
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Aki okosan fűt, saját környezetét védi
Tájékoztatókampány indul Szegeden a levegő minőségének javításáért
a gázfelhasználást és a
szén-dioxid-kibocsátást.
Hosszú távú célunk, hogy
távhőrendszerünket teljesen alternatív alapra helyezzük. Emellett folytatjuk
a városi tömegközlekedés
fejlesztését annak érdekében, hogy növelhessük az
utasforgalmat, és folytatjuk
az elektromos járműpark
bővítését is – mondta Mihálik Edvin.
A tanácsnok hangsúlyozta, jelentős terhelést okoz
a szegedi levegőnek a nem
megfelelő lakossági fűtési
módok használata. A fűtési
szezonban
egyértelműen
kimutatható a levegőminőség romlása, különösen
azokon a területeken, ahol
a lakosság gyakran nedves
fát vagy lignitet, esetenként

műanyag hulladékot, színes
papírt, rongyot használ fűtésre.
Bejelentette, az önkormányzat készített egy tájékoztatóanyagot,
amely
ismerteti a rossz fűtési
módokat és azok egészségkárosító hatásait, illetve bemutatja a jó lakossági fűtési
módokat is.
Az újrahasznosított papírból készült tájékoztatót
minden kertvárosi háztartásba eljuttatják a következő hetekben, összesen
negyvenezer példányban.
– A levegő minőségének
javításával, a geotermikus
alapra helyezett távfűtéssel és a tömegközlekedés
további fejlesztésével az önkormányzat célja, hogy Szeged legyen Magyarország

Mihálik Edvin, a Zöld város
kialakítása programért
felelős tanácsnok

Ha
környezetkímélő fűtési módszereket alkalmaz, ha
gondoskodik a tüzelőberendezés és a
kémény rendszeres
felülvizsgálatáról és
karbantartásáról, ha
felelős erdőgazdálkodásból származó
tűzifát vásárol, és
nem éget műanyag
hulladékot,
kezelt
fát, színes papírt, rongyot, azzal nemcsak
Szeged levegőjének
tisztaságáért tesz, hanem életminősége is
javulhat, sőt komoly
betegségeket előzhet meg és életeket
menthet!

A rossz fűtési módok súlyosan károsítják a környezetet
Tájékoztatókampányt indít az önkormányzat a környezetkímélő fűtési módszerekről, jelentette be sajtótájékoztatóján Mihálik Edvin, a Zöld város kialakítása programért
felelős tanácsnok.
– Szegeden gyakori probléma a téli időszakban a levegő szennyezettsége. Ahogy
a sajtó is beszámolt róla, a
napokban Szeged levegőjében a szálló por koncentrációja meghaladta az egészségügyi határértéket –
mondta sajtótájékoztatóján
Mihálik Edvin. A Zöld város
kialakítása programért fele-

lős tanácsnok hangsúlyozta: a városvezetés kiemelt
feladatnak tekinti a levegő
minőségének javítását és
a
károsanyag-kibocsátás
csökkentését.
– Jelenleg is zajlik az a
nagy beruházás, amellyel
távhőrendszerünket
geotermikus alapra helyezzük,
ezzel felére csökkentjük

Épül a geotermikus rendszer
legzöldebb és legegészségesebb városa – hangsúlyozta Mihálik Edvin, a Zöld

város kialakítása programért felelős tanácsnok.
Sz. C. Sz.

Nem anyagi okok miatt
tüzel el műanyagot,
rongyot, színes papírt
a lakosság egy hatoda
A Levegő Munkacsoport reprezentatív kutatási adatai
szerint a magyar lakosság egyharmada használ rossz
lakossági fűtési módokat, olyan anyagokat (nedves fát
vagy lignitet, műanyag hulladékot, színes papírt, rongyot) éget el, amelyek környezet- és egészségkárosító
hatásúak. A felmérésből az is kiderült, hogy a rossz lakossági fűtési módot használók több mint fele, tehát
a magyar lakosság egy hatoda ezt nem anyagi okok,
hanem tájékozatlanság miatt teszi. Nem tudják, hogy
e fűtési módok használatával súlyosan károsítják a saját és gyermekeik, szomszédjaik egészségét.
Folytatódik az elektromos járműpark bővítése
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Klebniczki György: Milyen az izgalmas zene?
A magyar kultúra napján adják át a Szeged Kultúrájáért díjakat és a Kölcsey-érmeket
Ha egy előadás nem provokatív, úgy a legkülönlegesebb
zenedarab is unalmas háttérzenévé válik, és fordítva, vallja Klebniczki György zongoraművész, zeneszerző.

K

lebniczki Györggyel tizenhat éves korában
beszélgettem először.
Akkor az adta az apropót,
hogy a Tömörkénybe járó
másodikos gimnazista – aki
nyolcéves kora óta nemcsak
zongorázik, hanem zenét is
komponál – sorra nyerte a
zongoraversenyeket itthon
és külföldön.
Az idén negyvenéves
Klebniczki Györggyel – akit
azóta sem engedett el a
Tolsztoj szerinti legnagyobb
kerítő, a zene – pár napja
ültünk le újra beszélgetni.
Most az adta az apropót,
hogy Szeged Kultúrájáért díjjal tünteti ki szülővárosa. Az
SZTE Bartók Béla Művészeti
Kar oktatója az eltelt bő húsz

évben a szegedi kulturális
élet legaktívabb művészévé,
zongoraművészévé és zeneszerzőjévé vált. Rendszeresen fellép az egyetem kulturális fesztiváljain és a Vántus
István Kortárszenei Napokon. Nemcsak szólóban ad
koncertet, hanem Varga Laura fuvola- és Vizsolyi Lívia
fagottművésszel a Szeged
Classic Trió tagjaként is.
S. Dobos Márta hegedűművész pedig állandó szonátapartnere. Mindeközben a
Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem doktori iskolájába
jár, ahol február 25-én lesz
a záróhangversenye a régi
Zeneakadémián.
– Sohasem fordult meg
a fejemben, hogy elhagyjam

Klebniczki György zongoraművész, zeneszerző
Fotó: Szabó Luca
Szegedet – vallott a városhoz fűződő viszonyáról, majd
arról beszélt, mennyire fontosnak tartja a gyerekek zenei nevelését. Örömmel vesz
részt rendhagyó énekórákon, ifjúsági zeneműveket

komponál fuvolára és hegedűre, amit két kollégája,
Juhászné Bodrogközy Eszter
és Czeglédi Ibolya inspirál.
Chopin és Schumann a
kedvence, de a kortárs zenét
is szereti.

– Milyen az izgalmas
zene? Az izgalmas zene mindig zenei történések sokasága, így a disszonancia akár
kellemes is a fülemnek, mert
tartalmakat közvetít. Ha egy
előadás nem provokatív, úgy
a legkülönlegesebb zenedarab is unalmas háttérzenévé
válik, és fordítva – magyarázta.
Klebniczki György nagy
intenzitással kapcsolódott
be egy évtizeddel ezelőtt a
szegedi irodalmi életbe is:
már hosszú évek óta olyan
rendszeres irodalmi estek
zenei szerkesztője, zeneszerzője és zongoraművésze, mint a szegedi vers ünnepe és a szegedi dráma és
próza ünnepe. Sok darabjának egy-egy vers az ihletője.
Klebniczki György természetesen nem felejti el
megemlíteni tanárai nevét,

Kölcseyérmesek
Katona Judit énekművész, Tóth Ákos irodalomtörténész, Varsányi
Anna író, műfordító, Dömötör Mihály fotóművész, Farkas Endréné
Frecot Tünde közművelődési szakember, Kulcsár Marianna könyvtáros, Goda Katalin néptáncos, néptáncpedagógus és Martinkovics
Katalin színházmenedzser.

akiknek sokat köszönhet:
Hülberné Hernádi Júlia, Lucz
Ilona, Kerek Ferenc, Baranyay László, Kecskés Balázs, Nagy Péter.
Szabó C. Szilárd

Jakab Tamás: Önkontroll Patyi Zoltán: Csak végzem
kell a színpadon
a munkám
– Meglepődtem, hogy én is
a díjazottak között vagyok,
és persze nagyon örültem
is, hogy gondoltak rám. Minden elismerésnek megvan a
maga értéke, a Jászai Mariés a Latinovits Zoltán-díjat
a szakmától kaptam, négy
Dömötör-díjat a közönségtől, de nagyon fontos annak
a városnak az elismerése is,
ahol él és dolgozik az ember
– mondta Jakab Tamás színművész.
– Igazából debreceni születésű vagyok, a főiskola elvégzéséig soha nem is jártam Szegeden – mondta Jakab Tamás. – 1985-ben Görgey Gábor szerződtetett ide, akkor
ismertem meg a várost. Korábban csak hallottam róla
az édesapámtól, aki itt végezte levelezőn a jogi egyetemet.
Amikor idekerültem, nagyon
gyorsan megszerettem a várost. Harmincöt éve élek itt,
ez az életem nagyobbik része,
így ma már én is szegedinek
tekinthetem magam.
– Utánozhatatlan a város
fekvése. Európában sem nagyon ismerek olyan várost,
mint Szeged, amely ennyire
élettel teli. Az egész miliője,
szabad szellemisége, ami
mindig is jellemző volt rá, nagyon meg tudja érinteni az
embert.

Jakab Tamás színművész. Fotó: Szabó Luca
– A szegedi kulturális élettel az égvilágon semmi baj
nincs, de örökös feladatunk,
hogy az egyetemet még jobban bevonjuk a közös munkába. Úgy látom, most nagyon
jó a színház és az egyetem vezetői között a kapcsolat, de a
mainál nagyobb szükségünk
lenne az egyetemisták visszajelzéseire, amin folyamatosan
dolgozik a színház vezetősége. Az lenne jó, ha a hallgatók
nemcsak megnéznének egy
előadást, hanem utána itt is
maradnának beszélgetni a
darabról.
– A díj odaítélésénél biztos figyelemmel voltak arra
a több mint 130 szerepre,
amelyet az elmúlt harmincöt
évadban a szegedi deszkákon eljátszottam. Nehéz lenne most néhányat kiemelni
ezek közül. Számomra mind
kedves, mert minden szere-

pet igyekeztem magamra formálni. Ebben a mesterségben
nagyon fontosnak tartom az
erős önkontrollt.
– Az elmúlt évekből egy
Dürrenmatt-darab, Az öreg
hölgy látogatása jut eszembe, az elég jó előadás volt
Fekete Gizivel, de több ilyet is
tudnék sorolni. Most például
három darabban is láthat a
közönség: az Illatszertárban,
a Molière, avagy az álszentek
összeesküvésében és egy
vígjátékban, a Függöny fel!
címűben. A napokban egy
nagyon érdekes előadásra
készülünk a Mohácsi testvérekkel, Istvánnal és Jánossal.
A Johannának február 21-én
lesz az ősbemutatója a Kisszínházban. Nyáron pedig a
szabadtéri játékokon két produkcióban is láthat majd a
közönség.
Rafai Gábor

Gyuláról indult Patyi Zoltán, aki korán eljegyezte
magát a néptánccal. A békési városban 1977 óta volt
tagja a Körös Táncegyüttesnek. A szegedi egyetem
bölcsészkarának 1986-tól
volt hallgatója, és ekkor
csatlakozott a JATE Bálint
Sándor Táncegyütteshez.
Hamarosan az együttes
vezetője lett, amely sokat
turnézott. 1999-ig vezette az együttest, onnantól
koreográfusként és oktatóként vesz részt a közös
munkában.

P

atyi Zoltán már középiskolás
korában
foglalkozott a folklórral. Előbb a Gyulához közeli
Méhkeréken gyűjtötte a román népzenét, néptáncot,
és a mai napig vezeti a Nyisztor György Hagyományőrző
Táncegyüttest. Később másik fontos gyűjtési területe
az erdélyi Kalotaszeg és a
Mezőség folklórjának kutatása lett. Gyűjtésének eredményeit folyamatosan felhasználta koreográfiáiban.
Hamar a hazai népzene és
néptánc egyik országosan
ismert szakemberévé vált.
Mindennek eredményeként
országszerte sok táncegyüttessel dolgozott és dolgozik
jelenleg is együtt.

Patyi Zoltán néptáncos, népzenész. Fotó: Szabó Luca
Az egyetem elvégzése
után Patyi Zoltán Szegeden
telepedett le, itt alapított családot, és az egyetemen dolgozó feleségével közösen nevelték fel három gyermeküket.
Közvetlenül a diplomaszerzés
után, 1991-ben már Tápén
tanított néptáncot a Bálint
Sándor Általános Iskolában,
és vezetője lett a Tápéi Hagyományőrzőknek és a szintén
tápéi Topogó Együttesnek.
– Nem is értem, miért
kapom a díjat. Őszintén
mondom, nagyon meglepett.
Csak végeztem, végzem a
munkám – mondta Patyi
Zoltán. Az utóbbi években a
munkája java része a gyulai
Körös Táncegyütteshez köti,
amelynek egy évtizede a művészeti vezetője. Patyi Zoltán
2001-től hét évig a fővárosban a Hagyományok Háza
hang- és filmarchívumában
dolgozott, jelenleg pedig az

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark munkatársa.
Szegedhez a felsoroltakon túl is sok szállal kötődik.
Tápén jelenleg is néptáncot
oktat. Az 1980-as évek közepe óta rendszeres résztvevője a szegedi táncházaknak. Mindezeken kívül
zenészként közreműködött
Juronics Tamás Kortárs Balettjének Homo hungaricus
című előadásában.
A magyar népzenét a világ számos országába elvitte. Együtteseivel Európában
szinte mindenütt fellépett,
illetve turnézott Kínában,
Oroszországban és Egyiptomban is.
Szegedet nagyon kedveli, gyereknevelő családok
számára ideális helynek tartja. Szenvedélye és munkája
egyszerre a néptánc, mondta zárásként.
Bod Péter
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Szilvás gombóc, ami jóval túlmutat magán
Telt házak előtt játszik az ország első gyermekszínháza Szegeden
Telt házak előtt játszotta
tavaly novemberben és decemberben A padlás című
zenés darabot a Szegedi
Gyermekszínház,
amely
már a Légy jó mindhalálig
musicalváltozatán dolgozik. Az ország első gyermekszínházának harmincnégy gyermek a tagja.

gyerekek, mégis kollégaként
tekintenek egymásra, egyenrangúak.
– Hiszek a nagy családban, abban, hogy a különböző nemzedékeknek együtt
kell élniük – mondta Maláj

A gyerekek átélték A padlás legismertebb slágerének, a Szilvás
gombócnak
a
mondanivalóját,
ami jóval túlmutat magán az ételen, a teljesség
fontos szimbóluma a darabban.

A

színház
alapítóját,
Csomor Ágnest korábban a Szegedi Nemzeti Színházból, manapság pedig akár a Barátok közt televíziós sorozatból is ismerheti a közönség. A Szegedi
Gyermekszínház gondolata
2012-ben merült fel benne,
társaival azóta foglalkoznak
gyerekekkel. Hangsúlyozta,
külön kell választani a színház-pedagógiai fejlesztést
és a színészképzést, mert a
kettő nem ugyanaz. Az előbbinek ugyanis nem az a célja, hogy a gyerekekből színész legyen, csupán az, hogy
hasznos készségeket szerezzenek az életükhöz. Ez
a Szegedi Gyermekszínház
alapvető célja.
– 2012-ben Farkas Andreával és Maláj Györggyel

Jelenet a Padlás című zenés darabból. Fotók: Szabó Luca
művésztanárok és kommunikációs szakemberek fejlesztik a gyerekeket: drámapedagógus, színész, énektanár,
koreográfus,
táncművész,
angoltanár, sőt, még műsorvezetésben tapasztalt szerkesztő-riporter is foglalkozik
a gyerekekkel. Csomor Ágnes
mellett a tanárok között van
mások mellett Farkas Andrea
és Kárász Zénó színművész,

Ződi Laura Miléna Mamókát játssza a Padlásban
álltunk össze, hogy létrehozzuk a színházat Szegeden
– mondta Csomor Ágnes.
– Nagyon sok munkánk van
benne. Tavaly május óta mutatjuk meg közönség előtt a
gyerekeket, de színházi keretek között november 10én volt a premierünk A padlás című darabbal.
Az Alsóvárosi Kultúrház
és a Kapca fogadta be a
társulatot. A kultúrház nagytermébe akár 200 néző is
befér, és rendre vannak is
ennyien: eddig telt házzal
mentek az előadások.

Nem színészt
képeznek, hanem
embert nevelnek
A színház egy iskolán alapszik,
ahol tantárgyi keretek között

Maláj György drámapedagógus, Fehér Adrienn eMeRTondíjas énekes, Szakál Attila
táncművész-koreográfus és
Tanács István koreográfus is.
A Szegedi Gyermekszínház kreatív műhely. Mint a
színház honlapján írják: társulatuk célja, hogy összefogják azokat a fiatalokat, akik
szeretnék kihozni magukból
a legtöbbet kreativitásban,
tehetségben, sikerességben
vagy akár színházi játékban.
A készségfejlesztő képzések
célja, hogy a Szegedi Gyermekszínház növendékei magabiztos, boldog, kiegyensúlyozott, nyitott és kreatív
gyerekekké váljanak, akik
most és a későbbiekben is
bárhol megállják a helyüket a nagyvilágban. Mindezt
könnyed, játékos formában,

vidám társaságban, barátok
között. A társulat 34 gyerekből és fiatalból áll, az egészen kicsiktől a 18. életévüket hamarosan betöltőkig.
– Amikor kiválasztunk
egy darabot, elolvassuk,
megbeszéljük – mesélt a
munkamódszerről Csomor
Ágnes –, Maláj György drámapedagógus felvezeti a darab minden fontos részletét.
Ezután jön a szereposztás
időszaka, ami a legizgalmasabb a gyerekek számára.
A szereposztás után együtt
készítjük el a díszletet és a
jelmezeket is.
A színház vezetője a társulattal együtt hatalmas
megtiszteltetésként
élte
meg, hogy megkapták a jogot
A padlás színrevitelére. Amikor azt boncolgattuk, miért
éppen A padlást választották, Ágnes azt mondta, a gyerekek adták az ötletet, olyan
módon, hogy tökéletesen
passzolt az adottságaikhoz.
És valóban. A darab közben
egyértelműen látszott, hogy
minden gyerek azt a szerepet
játssza, amelyik a legmegfelelőbb neki, amelyikben komfortosan mozog. Nem csak
ez, de a felkészültség mellett
ez is kell a sikerhez.
– Jók a visszajelzések, de
ami a legfontosabb, nagyon
megtapsolják a gyerekeket.
A gyerekek önbizalma és
önértékelése
helyrebillen,
egyensúlyba kerül. És ha az
ember egyensúlyban van, az
az ereje. Stabilak lesznek,
jobbak az eredményeik az iskolában, és szépen el tudják
indítani az életüket – tárta fel
a gyermekszínház jelentőségét Csomor Ágnes.

Többet látnak
a világból
a tiszta szívűek
Ződi Laura Miléna Mamókát
játszotta a darabban. Szerinte A padlás mondanivalója
nemcsak a gyerekek, hanem
a felnőttek számára is követendő: az ember mindent elérhet, és az a lényeg, hogy
lássuk a célt, amely felé tartunk.
– Azok, akik tiszta szívűek, olyan dolgokat is látnak,
amiket mások nem – tette
hozzá Ződi Laura Miléna.
– Hat éve vagyok a társulat tagja – folytatta Laura. – Úgy kerültem ide,
hogy elmentem egy nyári

A Tömörkény-gimnázium
diákja azt szereti a színházban, hogy a színpadon el
lehet rugaszkodni a valóságtól, és mindent megélhet,
amit elképzel.

Kell egy hely,
ahol minden gondolat
megjelenhet
Maláj György drámapedagógus is a szereposztást találta
a legnehezebbnek A padlás
színrevitelében. Elmondta,
elsődlegesen meg kellett értetni a gyerekekkel, hogy egy
színdarabban minden szerep egyformán fontos.
– Mindegyik gyerek szerepelni akar. Meg kellett

György. Szerinte mindenki vágyik egy olyanfajta padlásra,
ahol minden szellem, minden
gondolat megjelenik.
– Nagyon érdekes számomra, hogy a darab milyen
mesés és játékos formában
szól életről és halálról, arról,
amit mindannyian megélünk, ezért meg is rendíti az
embert. A jelenkor egyszer
csak elbúcsúzik, és az emlékezés bolygójára vonul –
magyarázta a drámapedagógus A padlás mélységét és
magasságát. Azt is kiemelte,
hogy a gyerekek átélték A
padlás legismertebb slágerének, a Szilvás gombócnak
a mondanivalóját, ami jóval
túlmutat magán az ételen, a
teljesség fontos szimbóluma
a darabban.

A Szegedi Gyermekszínház alapítói: Fekete Andrea, Maláj György és Csomor Ágnes
táborba, amelynek a végén
Farkas Andrea megkért,
csatlakozzak hozzájuk. Nagyon jó így együtt dolgozni,
igaz, vannak nehézségek
is. A lényeg, hogy összetartunk, jól kiegészítjük
egymást, és jól kijövünk
egymással.

érezniük, hogy nincsenek főés mellékszerepek, a kirakóban minden elem egyformán
fontos – tette hozzá.
A gyerekekkel való munkának az alapja a fegyelem,
hiszen az előadásnak ez
az alapja. Nyolcévestől 18
évesig vannak a társulatban

A Szegedi Gyermekszínház újabb nagy dobásra készül: már dolgoznak Móricz
Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényének musicalváltozatán, és várhatóan
tavasz végén vagy nyár elején színpadra is állítják.
Cservenák Zoltán
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Nem elképzelhetetlen, hogy a Fidesz
átírja a választási törvényt

Postabontás
Farkasfalka

J

Kormányellenes tüntetés tavaly Budapesten. A cél, hogy a 2022-es választásokra megbénítsák az ellenzéki összefogást. Forrás: Euronews
„Szánalmas paradoxon…” – írja jegyzetében Cservenák Zoltán a magyar oktatás
zavaros helyzetéről a Szegedi Tükörben.
Feltételezve, hogy valamelyik szomszéd országban vagy akár Magyarországon is épül
5-6 világhírű iskola a legmodernebb felszerelésekkel, és az egyik iskola átadójára meghívnak tizenegy Nobel-díjas tudóst,
akik tartanak majd (reggeltől estig tartó) előadásokat. Miniszterelnökünk is ellátogat ide, és bemondja egy mikrofonba
– fennhangon, hogy jól hallják a károgók
is, akik eddig abban a hiszemben voltak,
nem lehet ilyen iskolákat építeni. Tévedtek, mert ez egy komoly ország, meg hát
nemzetmegtartó erő a jó iskola.
Igen ám, de van itt egy nagy baj: mikor
történik az meg, „hogy tisztességes bért
adjon azoknak, akik az életünket megmentik, és azoknak, akik a gyerekeinket
tanítják”?
Erre mondta (írta) Cservenák Zoltán:
„szánalmas paradoxon”. Oda se nekik,
mondja a regnáló hatalom.
A Fidesz a jelek szerint fene nagy optimizmussal máris elkezdett készülni a
2022-es parlamenti választásra, és ehhez
a házszabály-módosítást is felhasználja.
Mi több, az ősszel győztes ellenzéki együttműködés miatt akadályokat kezd telepíteni, az újabb összefogást megakadályozandó.
A házszabály tervezett módosítása kapcsán a közvélemény azokra a változásokra
figyelt legfőképp, amelyek a parlamenti
képviselők eléggé el nem ítélhető szankcionálásának lehetőségéről, jogaik csorbításáról szóltak. Több olyan „akna” is található a módosítások között, amelyek a jövőt
illetően gyökeresen befolyásolhatják az ellenzéki politika puszta létét. Amely szerint
a közös listán induló pártok ezután nem
alakíthatnának külön frakciót (sok hátrán�nyal járna!). Vagy például egy ciklusban
csak egy parlamenti frakció engedélyezett
minden küldött számára – szól a „kártékony” üzenet, elképzelés. A közeljövőben
a független képviselők nem léphetnek be
egyik frakcióba sem etc. Így pedig az történne a jövőben, amit a Fidesz elképzel és
akar. A cél végül is az, hogy már a 2022es választásokra megbénítsák az ellenzéki
összefogást. Az sem elképzelhetetlen, sőt
csaknem biztos, hogy akár a teljes válasz-

tási törvényt újraírják. Ebben már rendelkeznek alapos gyakorlattal. Csak éppen
becsülettel és tisztességgel nem!
Hajdanában volt olyan intervallum a
Fidesz életében, amikor fontosak voltak a
(civil) jogvédők is. Orbánnak egy esetben,
mert az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium „jó hírnevét” sértette meg, másodfokon – a TASZ megbízásából – Schiffer
Andrásnak köszönhetően nyert ügye lett.
És mi van ma?
A kormány részéről csak és kizárólag
elutasítás, megbélyegzés jut az emberi
jogi szervezeteknek, állapította meg Kapronczay Stefánia, a TASZ ügyvezető igazgatója.
Az akkori Fidesz ellenzéki politikusainak (ma elvileg ugyanazon személyekről
van szó) akkoriban egyáltalán nem volt
ellenükre az, amit az utóbbi években tűzzel-vassal irtanának. Az emberi jogi szervezeteknek csak egy dolguk van: a mindenkori hatalommal szemben képviselni
az állampolgárokat. Ezt teszik, illetve ezt
kellene tenniük, ha a kormány nem festene róluk „rémképeket”.
Magyarul mindenféle hazugságokat!
Mert tudniillik hatalomra jutásuk után
(2010-től) minden megváltozott. A döntéshozók azóta nemhogy nem kíváncsiak
a jogvédők véleményére, de még szóba
sem állnak velük. Egyes közintézmények
(kórházak, iskolák etc.) alkalmazottai ellen
csak azért jogi eljárásokat indítanak, mert
beszélni mernek (ne szólj szám, nem fáj
fejem) arról, milyen munkakörülmények
között dolgoznak! Aztán itt van a sajtószabadság, amely igen súlyos sérülésében vegetál. A fideszes média a legkevésbé sem
felel meg a független újságírás követelményeinek. A parlamentben ma már nincs
olyan hely, ahol érdemben lehet kérdezni
a képviselőket.
A kormány lépten-nyomon azt zengi,
hogy „a hazai parlamenti képviselői vagyonnyilatkozati rendszer a legszigorúbb
és a legszélesebb körű egész Európában”.
Erre csak azt mondom, smafu, nagy-nagy
hazugság. Persze nem ez az egyetlen égbekiáltó hiba létezik hazánkban, de nagy
valószínűséggel, ha fel kellene mindet sorolni, többször is felkelne a nap, és még
akkor is írni kellene a bűnlajstromot.
Kutnyik Pál

ó hangulatban, baráti társasággal kezdtük
2020 köszöntését. Az
eredeti csapat két házaspárral kibővült, közülük az egyiket látásból már ismertem.
Nem az ismeretlen, jó kedélyű, idősebbik párral lett gondom, akik újként is belesimultak az asztaltársaságba,
hanem az ismertnek hittel,
pontosabban a férjjel. Még
le sem ültünk beszélgetni,
amikor közölte, olvassa a
Szegedi Tükör hetilapot, de
a legutóbbi cikkem „nagyon
kommunista volt”.
Hasonló meglepetésemben volt részem még 1972ben, az egykori NSZK-ban,
amikor diákként utazva egy
barátkozó német rákérdezett a vonaton, mi van Magyarországon, én is bolsevik
vagyok? Szerencsére tudtam
a bolsevik-mensevik értelmét, s jól elbeszélgettünk a
gulyásszocializmusról, majd
a két ország látnivalóiról.
Amikor a szilveszteri buliban rám aggatták a
kommunista jelzőt, gyorsan gondolkodni kezdtem,

írtam-e valaha Leninről,
Sztálinról, Rákosiról, netán dicsértem-e Kádárt, de
semmi nem jutott eszembe.
Végül megkérdeztem, mire
gondol. A válasz megdöbbentett: Horthy érdemeit felejtettem el felsorolni a trianoni vesztésről írt olvasói
levelemben, azaz Erdély elvesztését róttam fel a közel
milliós magyar emberveszteség mellett. Lázár János
kiváló katonának, politikusnak nevezte a volt kormányzót, akit a Fidesz-KDNP is
példaképnek tart. Ha én, aki
a felesleges hadba lépést, a
pocsék kiugrási kísérletet
említve kommunista lettem,
akkor ők fasiszták? Jön a
trianoni évforduló. Mi lesz
majd a lakájmédiában? Ez
az illiberális kormány, az
általa megmérgezett több
mint kétmillió jobboldali
magyar szavazóval, mindenkit ellenségnek tekint

majd? Netán akasztásokat
követelnek?
Orbán farkasfalkája –
Rogán, Habony, Bayer és társai – az ellenséget harsogja
a népnek: Soros-ügynök, libsi, hazaáruló, kommunista...
A szilveszter tanulsága alapján jól elhintették a magot.
Szerencsére inkább fogy ez
a tábor, csak a felső tízezer
hízik – közpénzen, a mi pénzünkből.
Bízom abban, hogy nemcsak új évet kezdtünk, hanem Ady szavaival:
Másképpen lesz holnap,
másképpen lesz végre,
Új arcok, új szemek kacagnak az égre.
Új szelek nyögetik az ős, magyar fákat,
Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat.
Mindenkinek, barátnak,
ellenfélnek békés új esztendőt kívánok!
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az
észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.

Illatszertár – réges-régen…

R

éges-régen olvastam
valahol egy színjátszással kapcsolatos
történetet. Egy régóta nagy
sikerrel játszott darabot egyszer csak, váratlanul többször is hidegen fogadott a
közönség. Törték a fejüket a
színészek, a rendező, az igazgató, míg csak rá nem jött
valamelyikük a sikertelenség okára. Az történt ugyanis, hogy a főszereplő privát
megsérült, és bekötött kézzel játszott. A közönség meg
csak várta, mi történt a színész kezével. Mivel nem derült ki, hiányérzete támadt. A
tudtommal Csehovnak tulaj-

donított mondás szerint, ha a
színpadon egy puska lóg a falon, annak az előadás folyamán el kell sülnie. Mindez annak kapcsán jutott eszembe,
hogy a lányunk karácsonyi
ajándékként meglepett bennünket két színházjeggyel, az
Illatszertár január 4-i, Kisszínházban tartott előadására.
A színdarab egyik főszereplőjének, Asztalos úrnak
nem feltűnően ugyan, de be
volt kötve a jobb keze. Mindezek ellenére a siker, mint
Barney Stinson mondaná, fergeteges volt. Egy icipicit azért
csalódott voltam, és azóta is
furdal a kíváncsiság, ugyan mi

Jelenet az Illatszertár szegedi előadásából. Fotó: Rafai Gábor

történt Poroszlay Kristóf művész úr kezével...?
Mindez semmi ahhoz
a vétekhez képest, pedig a
lányunk figyelmeztetett rá,
hogy ne tegyük, amit nejemmel együtt elkövettünk. Nem
sokkal előtte megnéztük az
Illatszertár 1987-ben készült
tévéjáték-feldolgozását. Én
persze,
akarva-akaratlan,
folyamatosan összehasonlítottam magamban a két
előadást, de tiszta szívből
mondhatom, egyik sem volt
jobb vagy rosszabb a másiknál! Csak nyilván más. Ennyit
a másságról.
Méhes János
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SZEGEDI EZÜST, SZEGEDI
BRONZ. A férfiaknál Bejczi
Botond, a nőknél a címvédő Nagy Alexandra nyerte a
gyorskorcsolyázók sprint országos bajnokságát a Városligeti Műjégpályán. A két versenyző már az első nap után
az élen állt, és a magyar szövetség tájékoztatása szerint a
másodikon sem tudták megelőzni őket a riválisok. A férfiak 16 fős mezőnyében a tavalyi győztes, a Tornádó Team
Szeged versenyzője, Dieterle Fábián, valamint a szintén
szegedi, a Szegedi Korcsolyázó Egyesületet képviselő Dékány Bence lett érmes, míg a
nőknél, ahol 11 versenyző indult, Vancsó Rebeka és Mercs
Abigél állt még dobogóra.
MÁRKI KÉT, VARGA EGY
ÉRMET SZERZETT. Egyéniben és párosban avattak bajnokot a kopogós asztalitenisz országos bajnokságon,
emellett az is kiderült, hogy
a 2019-es Eb-n világbajnoki
részvételi jogot nyert, szegedi Varga Csaba, valamint Zakar Kristóf mellett ki az a két
versenyző, aki szintén utazhat
Londonba, ahol január 25-én
és 26-án lesz az esemény.
Az elődöntők után már biztos
volt, hogy a 100 ezer dollár
összdíjazású vb-re a paralimpiai bajnok Pálos Péter és William Maybanks váltott jegyet.
A fináléban végül Maybanks
3–2-re, a döntő játszmában
15–14-re diadalmaskodott
Pálos ellen. A bronzérmeket
kiegyensúlyozott, szép játékkal az ATSK Szegedet képviselő Márki Róbert, valamint
Szakál Béla szerezte meg. A
Zakar, Varga duó meg sem
állt a bajnoki címig, Márki pedig Pálossal az oldalán ezüstérmet nyert.
SZATMÁRI ÉS PINTÉR ESÉLYE. Két szegedi röplabdázót
is meghívtak a magyar utánpótlás-válogatottakba. Szatmári Júlia az U17-es válogatott szűkített, tizenkét fős
keretébe került be, így a Vidux-Szegedi RSE tehetségével vág neki a csapat az Európa-bajnoki selejtezőnek. A 15
éves center két éve folyamatosan a korosztályos nemzeti csapattal dolgozik. Az U15ös korosztályhoz tartozó Pintér Barnabás tavaly már stabil
válogatottnak számított, a két
ünnep között pedig az olaszországi Winter Cupon volt a csapat tagja. A válogatott most
építkezik, jövőre Eb-selejtezőn
szerepel majd, így hosszú távon Pintér is a kontinensviadalra hangol.
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Reális a helyezésük, de jobb is lehetne
Varga Tamás vegyes érzésekkel értékelte a félévet

Ú

A Szeged SZTE női vízilabdacsapata az OB I. nyolcadik helyén telelt, innen
várja a bajnokság februári
folytatását. Az őszi teljesítményt a vezetőedző, Varga Tamás értékelte a klub
honlapján. A játékosként
kétszeres olimpiai bajnok
pólós szerint reális a helyezésük, de talán többet
is ki lehetett volna hozni az
idény első feléből.
– Vegyes érzéseim vannak –
ez volt a tréner első gondolata, amikor az őszi szezont
értékelte. Érthető, hiszen az
OB I.-ben négy olyan mérkőzést vívtak, amelyen reális
esélyük volt a sikerre, a mérleg pedig a következő: győzelem a Tatabánya (8–7) és a
Honvéd (22–9) ellen, vereség a III. Kerülettől (8–12)
és a Szentestől (11–12).
– A nyolcadik helyezésünk a reális erőviszonyokat
tükrözi, hiszen rutinos, világbajnoki címmel rendelkező
játékosai miatt a III. Kerület,
légiósai és tehetségei miatt
pedig a Szentes elleni mec�-

Varga Tamás (középen) szerint egyre jobban összecsiszolódnak. Fotó: Szeged SZTE
csekre sem lehet azt mondani, hogy kötelező a győzelem
ezeken a találkozókon. Esélyünk viszont mindkét esetben volt, mégsem éltünk
vele. Szentesen a végletekig kiélezett megyei derbit
vívtunk, és a fővárosban is
a vezetésért támadtunk pár
perccel a vége előtt – nyilatkozta Varga.
A szakember kitért a Magyar Kupa küzdelmeire is,
hiszen olyan csoportba kerültek, hogy a sorsolás után

Munkában az új cégvezető
Kósa Gábor csatlakozott a MOL-Pick Szegedhez

Kósa Gábor bő egy hónapja látott munkához. Fotó:
pickhandball.hu
Egy hónappal ezelőtt Kósa
Gábor lett a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának új cégvezetője. A
háromgyermekes édesapa
izgalommal látott munkához.
– Több szegedi barátom is
van, így nem kerültem ismeretlen helyre – kezdte a klub
honlapján Kósa Gábor. – Éveket dolgoztam a Dunaferr férfi
kézilabdacsapata mellett. Ebből az időszakból származik
a barátság, hiszen akkoriban
nagyon sikeres volt a dunaújvárosi csapat, így komoly
meccseket játszottunk a Pick
Szegeddel. Az elmúlt években
külföldön éltem és dolgoztam,

Irányító
érkezett
a Szedeákhoz

azonban nem kerültem mes�sze szeretett sportágamtól, hiszen több nemzetközi porondon szereplő magyar együttes is többször a segítségemet
kérte, így amikor csak tudtam,
jöttem hozzájuk. Három fiúgyermek édesapja vagyok,
boldogságban élünk a családommal. Biztos vagyok benne, hogy ők is hatalmas szurkolói lesznek a csapatnak. Itt
élünk már Szegeden, a gyerekek elkezdtek iskolába járni,
minden tetszik nekik. Egy patinás klubhoz kerültem, amire
nagyon büszke vagyok. Izgalommal láttam munkához, az
első hetekben az ismerkedés
játssza a főszerepet, szerencsére januárban csak edzőmeccseket játszunk, így több
időm lesz megismerni mindent. Azt mindig is tudtam,
hogy remek közösséget alkot
a MOL-Pick Szeged család, kiváló a hangulat a meccseken.
Az emberek Szegeden és környékén imádják a kézilabdát,
ami hatalmas dolog – fogalmazott.
A szegedi együttes jövő
pénteken 18 órakor az Orosháza ellen játszik felkészülési
mérkőzést Makón.

felcsillant a remény a négyes döntőbe kerülésre.
– A kupában elszenvedett vereségek kapcsán hasonlóak az érzéseim, vagyis
papíron rendben vannak az
eredmények, de nem sikerült olyan szép sikert elérni,
ami plusz löketet adna –
mondta. Hozzátette, a csapategységen semmi sem
múlt, amit azért is hangsúlyozott, mert nyáron hét új
játékos csatlakozott a kerethez.

– Egyre jobban összecsiszolódnak a lányok, remek közösséget alkotnak,
küzdenek egymásért. A
kapusok képzésében és a
védekezésben kell előrelépnünk, hiszen sok gólt
kaptunk közvetlen riválisainktól. Januárban kemény
alapozás lesz, a tavaszi cél
pedig legalább négy pont
megszerzése a III. Kerület
és a Szentes elleni hazai
bajnokikon – fogalmazott a
tréner.

j játékos csatlakozott
a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I. A csoportos
férfi kosárlabdacsapatához: a
178 centiméter magas amerikai irányító, Morris Curry szerződése próbajáték után válhat véglegessé. A 32 éves
kosaras szerepelt többek között Németországban, Törökországban és Franciaországban is, az előző idényben a román bajnoki elődöntős Craiova együttesében 27 perc alatt
13,5 pontot, 5 gólpasszt és 3
lepattanót átlagolt.
– Nagy potenciált látok
a Szedeákban. A vezetés
profin végzi a dolgát, csak
jókat mondhatok az érkezésem óta eltelt rövid időről.
Most meg kell találnunk, milyen szerkezetben lehetünk
a legjobbak – mondta a klub
honlapjának Curry. Hozzátette, szeretne segíteni a csapatnak, hogy bennmaradjon
az A csoportban, mindezt a
lehető legjobb játékkal tenné. A Szedeák legközelebb
január 24-én 18 órától játszik hazai pályán, az ellenfél
az Alba Fehérvár lesz.

Tele van a 2020-as kajak-kenus naptár
Újabb rangos versenyek lesznek a Maty-éren
Egy olimpiai sportág számára az ötkarikás verseny évében nincs fontosabb, mint a
magyar csapat menedzselése, de 2020 nem csak Tokióról szól kajak-kenuban.
Júliusban ismét vb lesz Szegeden, míg szeptemberben
a világ legjobb serdülői látogatnak a Maty-érre.
A szezon eleje a júniusi Európa-bajnoksággal bezárólag arról szól, hogy megtalálják a lehető legerősebb olimpiai csapatot. Ugyanakkor azoknak
a gyorsasági versenyzőknek,
akik nem kerülnek be a tokiói
keretbe, június közepén egy
másik szezon kezdődik a nem
olimpiai számok világbajnokságának válogatóján, amelyet
június 16. és 18. között rendeznek Szegeden, írja cikkében a magyar szövetség honlapja. A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) idén rendezi az első ilyen vb-t, amelynek
célja, hogy a Tokióról lemaradó topversenyzők számára
ne június elején érjen véget a
nemzetközi szezon.
A 2019-es szegedi olimpiai kvalifikációs vb az ICF

elnöke, José Perurena López
szerint olyan volt, amilyennél ebben a sportágban nem
lehet jobbat rendezni. Ezért
az a döntés született, hogy
az új esemény 2020. július
10. és 12. közötti megszervezését ugyancsak a Magyar
Kajak-Kenu Szövetségre bízzák. Tehát a felújított és kibővített Maty-éri pálya ismét
rangos nemzetközi regattát
rendezhet.
A szezon végén, szeptember 18. és 20. között újra
Szeged kerül középpontba az
Olimpiai Reménységek Versenyével (ORV). Ezen eredetileg
a visegrádi országok legjobb

serdülő kajakosai és kenusai
szálltak vízre, de mára világversennyé nőtte ki magát.
– Az ORV-n, amelyen tavaly öt földrész harminchat
országának közel ezer versenyzője szállt vízre, idén
is megmérkőznek a serdülő
korosztály legjobbjai, akik
között minden bizonnyal
ott lesznek Párizs és Los
Angeles olimpiai bajnokai
– mondta Schmidt Gábor,
a magyar szövetség elnöke,
aki hozzátette, a szervezőkre sok feladat vár, de a
csapat évek óta együtt dolgozik, és készen áll a kihívásokra.

2019 után idén is lesz egy vb a Maty-éren. Fotó: Szabó Luca
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Programok
HÁNY PERC ALATT ÍRTA
MEG ERKEL FERENC A
HIMNUSZ DALLAMÁT?

Időpont: január 21., kedd
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Mitől vált nemzeti himnus�szá a Himnusz, és egyáltalán,
mi volt a himnusz a Himnusz
előtt? Miért tartotta közepes
versnek saját művét a költő?
Hány perc alatt írta meg Erkel
Ferenc a Himnusz dallamát?
Mióta illik állva hallgatni, és
miért tiltotta meg Hóman Bá-

lint, hogy sporteseményeken
is felcsendüljön? Miért nem
írt új himnuszt Rákosi kérésére Kodály Zoltán és Illyés
Gyula? Ezekre és még sok
más izgalmas kérdésre ad
választ a magyar kultúra napja alkalmából tartandó előadásán Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész a Pedagógiai
estéken.
MOLNÁR DIXIELAND BANDKONCERT
Időpont: január 22., szerda
19 óra

Helyszín: IH Rendezvényközpont
55 éve alakult meg a Molnár Dixieland Band, az ország legrégebben fennálló
és legismertebb nem fővárosi jazzegyüttese. Anno a korszak legnagyobb hazai kön�nyűzenei seregszemléjén, a
salgótarjáni Jazz- és Tánczenekarok Fesztiválján 1966ban, 1967-ben és 1969-ben
egy ezüst- és két aranydiplomát nyert. 1972 óta rendszeresen lépnek fel külföldön, már elérték az „európai
klasszis” besorolást. A Molnár Dixieland Band ötvennél
is több alkalommal képvisel-

te hazánkat külföldi jazzfesztiválokon.
A SZEX A LELKE MINDENNEK?

Időpont: január 24., péntek
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Tabuk nélkül című estjük
után a Csenki Attila – Benk
Dénes páros újra sok mindenről lerántja a leplet... A
Dumaszínház előadása.
HANGUTAZÁS,
HANGMASSZÁZS
Időpont: január 26., vasárnap 11 óra
Helyszín: Belvárosi Mozi
Hang drum-koncert a béke

frekvenciáján Manamannal. Elringató, mélyre vivő
belső
utazás,
amely során felfedezheti önmaga rejtettebb zugait. Manaman
(Szilágyi Sándor)
saját állítása szerint a hangok varázserejét használja zenéjében
és a tibeti hangtálakkal való
praxisában. Ösztönös handpanjátékában és hangmas�szőri tevékenységében sem
ő maga, hanem a világot alkotó rezgések a főszereplők.
Manaman nem zenész, nem
művész, nem gyógyító, egyszerűen csak közvetítője a
jótékony hangoknak és rezgéseknek.
OPERETTSHOW
Időpont: január 26., vasárnap 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont

Hajmási Péter, Hajmási Pál; Szép város Kolozsvár, Cintányéros cudar világ, Te rongyos élet, Jaj,
cica, eszem azt a csöpp kis
szád, Jön-e velem nagysád
shimmyt járni?, Délibábos
Hortobágyon. Ki ne ismerné ezeket a világhírű magyar dallamokat? Az operettshow sztárvendége: Fodor Zsóka. Fellép: Kollár
Péter Erik táncos-komikus,
Sipos Marianna primadonna, Árvai Dániel bonviván,
Gats Éva szubrett és még
sokan mások.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az Anna fürdőbe? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségeit (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: január 22. A nyerteseket e-mailben
vagy telefonon értesítjük.
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Kocsis Lajos olimpiai aranyérmes labdarúgó volt. A nyertes: Machan Eszter. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Alkalmas lehet ez a
hét bonyolult szerelmi
kapcsolatának vagy kapcsolatainak leegyszerűsítésére, az ilyen ügyekről a homály
eloszlatására, illetve munkája
megtervezésére egész évre.
BIKA (IV. 21–V. 20.) Ha
a tavalyi éve anyagilag
sikeresen zárult, most
eredményesen tanulhatja
meg, hogyan kezelje a bőséget
és ossza be, használja fel
jól a pénzét. Rájöhet, hogy
magánéletén változtatnia kell.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Ha úgy érzi, a munka
a kollégái számára kevésbé fontos, mint Önnek, legyen erős: ez valószínűleg egész évben így
megy majd. Jobban járhat, ha
egyedül, nyugodtan dolgozik.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Lehet, hogy eluralkodott
Önön a téli depresszió?
Ha igen, vegyen ki szabadságot, és pihenjen. Ha nem,
készüljön föl arra, miként
kezeli majd tudatosan a
sok stresszt, amely idén éri.
Bizzon megérzésében!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Egy hivatali
ügy intézése közben
felidegesítheti magát annak túlzott bonyolultsága
miatt. Ingerültségében párkapcsolatán is elkezdhet
gondolkodni. Ne most döntsön róla!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Mindenféle kapcsolataiban feszültség
várható. Magabiztosan
és hideg fejjel képes
lehet reálisan látni a helyzetet
és az okokat. Nyílt konfliktust
csak akkor vállaljon, ha nem
tehet mást.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Az együttműködés
másokkal most nehezen mehet Önnek. Igyekezzen türelmesnek lenni,
illetve feszültségének okáról
beszélhet partnerével, aki valószínűleg szívesen segít Önnek.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Igyekezzen nem
felhúzni magát, ha azok
az emberek, akik hatást
gyakorolnak a munkájára,
Önnek nem tetsző módon
viselkednek. A párjával beszélhetne nyíltan, például
erről is.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Rengeteg munkája
lehet, így csak pontos
időbeosztással boldogulhat. Vigyázzon, ne
vállalja túl magát! Úgy
érezheti, családja és párja
nem elég kedvesek Önhöz. Ez
nem ok a duzzogásra!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Előfordulhat, hogy nem
tud megmaradni a fenekén. Ha így van, munkája közben időnként álljon
fel, sétáljon vagy tornázzon
egy kicsit, a családjával
pedig menjenek el, mondjuk,
kirándulni.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Ha sikerül elég komolyan vennie munkáját,
eredményes lehet, sőt
elő is léptethetik. Szerelmi életében előfordulhat,
hogy egyszerre többen is
közelednek Önhöz. De mi lesz
a párjával?
HALAK (II. 20–III. 20.)
A legnyájasabb oldalát mutathatja kollégáinak, így minden sokkal könnyebben mehet,
élvezheti
a
munkát.
Magánéletében sok kötelezettsége lehet, mégis foglalkoznia kellene szeretteivel.

AGYKONTROLL

Szeged régen

TANFOLYAM

A KÉPESLAPON VÁROSI D. ÁRPÁD SZEGEDI CUKRÁSZ LÁTHATÓ PINCÉR HÖLGYEKKEL 1941. MÁJUS 10-ÉN A SZENT
ISTVÁN
TÉR
8.
ALATT. A kis tölcsér 10
fillérbe, a kis adag 20
fillérbe, a nagy adag
30 fillérbe került. A korabeli híradások szerint 1942. szeptember
29-én tárgyalták Városi D. Árpád cukrász
adóügyi
fellebbezését. Ekkor más szegedi cukrászok, a Tisza
Lajos körúti Tölcséry
Andor, a Széchenyi téri
Czékus Zoltánné, a Rudolf téri Kalánka Kálmán cukrász, valamint
a Hullám utcai Szulejmán Abdul Hamid cukorka- és fagylaltkészítő adóügyi fellebbezését is tárgyalták. Forrás: MKVM

2020. február
22-23.,29.-március 1.
Novotel Hotel
6721 Szeged,
Maros u. 1.
Oktató: Domján Áron

Jegyértékesítés: Natura Bolt, 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 9. (62/555-882)

ONLINE jegyvásárlás: www.domjanaron.hu

DIAGNÓZIS
Január 20., hétfő, 19.55
Védőoltásvita: kell vagy nem,
szükséges vagy ártalmas. A
szegedi gyermekklinika szervezett erről beszélgetést.
FÓKUSZBAN – GAZDASÁGI, KÖZÉLETI MAGAZIN
Január 21., kedd, 19.25
Nem lesz médiaóra, de még
képzik a tanárokat. Várakozá-

sok az ingatlanok terén 2020ra.
BESZÁMOL A POLGÁRMESTER – ÉLŐ KÖZVETÍTÉS
Január 23., csütörtök, 17.00
Botka László polgármester
évértékelőjének élő közvetítése a városházáról.
TERMÉSZETLES – ISMERETTERJESZTŐ MAGAZIN
Január 24., péntek, 19.25
Vadászat, erdővédelem, horgászat és egy kis főzőcske:
vadételek a terítéken.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: kora tavaszi idő
Január 18.
szombat

Január 19.
vasárnap

Január 20.
hétfő

Január 21.
kedd

Január 22.
szerda

Január 23.
csütörtök

Január 24.
péntek

2/–2
Piroska

4/–1
Márió,
Sára

6/–1
Fábián,
Sebestyén

6/–3
Ágnes

7/–2
Artúr,
Vince

7/–2
Rajmund,
Zelma

7/–1
Timót

Képviselői
fogadóóra

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN SZÜLETTEK:
Kis Ernő Józsefnek és Molnár Diána Erikának 2019.
12. 20-án Liána, Vas Márton Árpádnak és Mezőlaki Noémi Eszternek
2019. 12. 27-én Dávid Márk, Fodor Ferencnek és Bató Lilinek 2019. 12. 28-án
Ferenc Ábel, Bacsa
Ákosnak és Geringer
Nikolettának 2019.
12. 28-án Nóra, Gila
Andrásnak és Vas
Nikolettának 2019.
12. 28-án Áron András, Faragó Istvánnak és Fekete Anett
Fanninak 2019. 12.

28-án Fruzsina, Kis-Tóth Tamásnak és Nyilas Vénusznak 2019. 12. 28-án Árvin,
Kiss Mártonnak és Kovács
Renátának 2019. 12. 29-

én Benedek István, Bódis
István Attilának és Modok
Zsuzsannának 2019. 12.
30-án Botond, Garancsi Gábor Zoltánnak és Majoros

Tímea Erikának 2019. 12.
31-én Zorka Tímea, Szalai
Máténak és Paplogó Dórának 2019. 12. 31-én Zalán,
Reich Attilának és Kovács
Krisztinának 2020.
01. 01-én Adrienn,
Csík Györgynek és
Mohácsi
Blankának 2020. 01. 02án Lilla, Szemerédi
Tamásnak és Mucsi
Gabriellának 2020.
01. 02-án Máté, Segesvári Arnoldnak és
Csuka Mónikának
2020. 01. 03-án Laura nevű gyermeke
született.
GRATULÁLUNK!

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
Nyomás: Mediaworks Zrt.

JANUÁR 22., SZERDA
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–15.00 (30/9638137, Reök-palota cukrászda
Mészáros Tamás: 16.30–
18.00 óra (Tarján Infó Közösségi Pont, József A. sgt.
132.)
JANUÁR 25., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–
12.00 (Csongor tér 12. )

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

