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Az angol
mutáns
Nagy veszélyt je-
lent a koronavírus 
új, nagyobb fertő-
zőképességű vál-
tozatának megje-
lenése.

Só a falon
A megújuló Só-
ház homlokzatán 
a Szeged törté-
netében kiemel-
kedő fontosságú 
só is megjelenik 
majd. 

Újra vízen
Pótkvalifikációs 
versenyt és vi-
lágkupát is ren-
deznek a tervek 
szerint kajak-ke-
nuban a Maty-
éren. 

2. 10.
Díszpolgár
A világhírű tu-
dóst, Karikó Ka-
talint jelölte Sze-
ged idei díszpol-
gárának Botka 
László polgár-
mester.

4. 6.

Mérlegen az ingyenes parkolás
A kormány intézkedése havi százmillió forintos bevételkiesést jelent Szegednek

Levélben gratulált Botka Lász-
ló polgármester a Szeged Kul- 
túrájáért díjhoz Andóczi Ba-

logh Éva könyvtárosnak és Cseh 
Antal operaénekesnek. A díjjal 
járó díszoklevelet és a város címe-
rével ellátott arany pecsétgyűrűt, 
valamint a Kölcsey-érmet – ame-
lyet idén kilencen kaptak meg – 
a hagyományok szerint a magyar 
kultúra napján szokták átadni, de 
a veszélyhelyzet miatt erre egy ké-
sőbbi időpontban kerül sor.

Andóczi Balogh Éva több mint 
harminc éve a Somogyi-könyvtár 
munkatársa. Pályafutását a gyer-
mekkönyvtárban kezdte. 2008 
óta oroszlánrészt vállal a könyv-

hét szervezésében. Koordinálja 
a helyi irodalmi élet résztvevőit, 
szerzőket, szerkesztőket, kiadó-
kat, és többek között neki köszön-
hető, hogy mára országos hírnév-
re tett szert az Ünnepi Könyvhét 
szegedi rendezvénye.

Cseh Antal 2006 óta folya-
matos közreműködője a Szegedi 
Nemzeti Színház opera- és zenés 
előadásainak, az idei évadtól a 
színház társulati tagja. Eddigi pá-
lyája során több mint száztíz szín-
házi szerepet játszott. Ragasz-
kodása Szegedhez a hűség és a 
gyökereket mindennél fontosabb-
nak tartó művész mintapéldája.

Bővebben a 7. oldalon

Elnapolt
döntés

Nem született döntés 
a Szegedi Tudomány-
egyetem modellváltá-

sáról. Tüntetések nem vol-
tak, nem is lehetnek a jár-
vány idején. Tavaly a Dugo-
nics téren több száz szegedi 
állt ki a Színművészeti auto-
nómiája mellett. Akkor kapta 
Szent-Györgyi Albert az ellen-
állás jelképének számító pi-
ros-fehér szalagot.

Írásunk a 3. oldalon 

Majó-Petri Zoltán, a 
Szegedi Közleke-
dési Kft. ügyveze-

tő igazgatója szerint hun-
garikumnak számít, hogy 
a kormány ingyenessé tet-
te a parkolást. Ilyen jár- 
ványügyi intézkedést egyet-
len európai országban sem 
hoztak – hangzott el a Jár-
gányhelyzet című online 
kerekasztal -beszélgeté- 
sen. 

Most úgy van tele a bel-
város autóval, hogy sokan 
home office-ban dolgoz-
nak, és a klinikák környé-
kén sincs az a megszo-
kott, nagy forgalom, mint 
a járvány előtt. Ha még ez 
is lenne, reggel nem lehet-
ne bejutni a belvárosba. A 
parkolás ingyenessé tétele 
havonta 90-100 millió fo-
rint bevételkiesést jelent a 
városnak.

Cikkünk az 5. oldalon 

Aranygyűrűt kapott Cseh Antal, aki Don Alfonsót alakította Mozart Così fan tutte című vígoperájában, ame-
lyet tavaly januárban mutattak be a Kisszínházban. A képen partnereivel, Kovács Évával (balról) és Máthé Beá-
tával. Fotó: Rafai Gábor 

Ketten aranygyűrűt,
kilencen Kölcsey-érmet

kaptak a várostól
a magyar kultúra napján

Széchenyi tér. Reggel fél nyolc után szinte lehetetlen a belvárosban parkolóhelyet találni. Fotó: Szabó Luca 
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Veszélyes az új Covid-variáns
Az angol mutáns jobban terjed – Szigorítani kell a korlátozásokat, ha azt akarjuk,  

hogy az eddigi szinten maradjon a fertőzésszám

Az új vírusváltozat Lon-
don környékén jelent 
meg, és Nagy-Britan-

niában már ez okozza a fer-
tőzések hetven százalékát. 
Nem eredményez súlyosabb 
tüneteket, a vakcinák is min-
den valószínűség szerint ha-
tásosak lesznek ellene, ám 
fertőzőképessége mintegy 
ötven százalékkal nagyobb, 

mint az alaptípusnak. Meg-
jelenése előtt az angol fertő-
zési mutató 0,86 volt, vagyis 
egy beteg ennyi embert fer-
tőzött meg átlagosan. Az új 
variáns megjelenésével ez 
a szám 1,26-ra emelkedett. 
A fertőzöttség négy-
zetesen emelkedik. 
Hogy ezt pontosan mi 
okozza, azt még nem 
tudjuk, de hogy mi-
ként lehet védekezni 
ellene, azt igen.

– Ez a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy 
ugyanolyan intézke-
dések, korlátozások 
mellett jobban terjed, 
tehát ha azt akar-
juk, hogy az eddigi 
szinten maradjon a 
fertőzésszám, szigo-
rítani kell a korláto-
zásokat – mondta a 
Szeged Televíziónak 
Kintses Bálint, aki a Szegedi 
Biológiai Kutatóközpontban 
kutatja a vírusok mutáci- 
óját.

Az angol variáns meg-
jelenését az országos 
tisztifőorvos jelentette be 
január 13-án; a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ 
három ilyen fertőzöttet azo-
nosított. A pécsi Virológiai 
Laboratórium Facebook-ol-
dalán az írta, hogy az elmúlt 
napokban ők is több min-
tában kimutatták az angli-

ai variánst. A mutánst egy 
speciális PCR-teszttel vagy 
genetikai vizsgálattal lehet 
azonosítani.

Rendkívül veszélyes-
nek tartja az új vírusvariáns 
megjelenését a Szegedi Tu-

dományegyetem járványma-
tematikai csoportja. Annak 
ellenére, hogy nem okoz 
súlyosabb tüneteket, ha el-

terjed, a halálozások számát 
meredeken megemelheti, 
sokkal inkább, mint egy sú-
lyosabb tüneteket okozó va-
riáns.

– Ez a variáns sokkal 
gyorsabban terjed, expo-
nenciálisan nőhet a fertő-
zöttek száma. Prognózisunk 
szerint ez a gyorsabban, 
hevesebben terjedő variáns 
egy hónap múlva sokkal 
több halálesetet okozhat 
– figyelmeztetett Röst Ger-
gely, a járványmatematikai 
kutatócsoport vezetője, aki 
kormánytanácsadóként is 
dolgozik.

A szakemberek szerint az 
a legfontosabb, hogy minél 
hamarabb föltérképezzük, 
mennyire van jelen nálunk 

az új variáns, és hány 
embert fertőzött már 
meg. Nem mindegy, 
hogy az új variáns már 
novemberben itt volt, 
vagy csak év végén 
került be az országba – 
mint ahogy az sem, há-
nyan kapták el eddig, 
csak pár százan vagy 
akár több ezren.

– Azt láttuk még a 
nyár folyamán, hogy a 
behozatalokat követő-
en kell két hónap, mire 
felfutnak a számok, 
tehát hogyha most tör-
téntek az angliai vari-
ánssal újabb behozata-

lok, és ez gyorsabban fertőz, 
akkor én azt jósolom, hogy 
ez valószínűleg fel fog futni 
februárban, úgyhogy ilyen 

szempontból nincsenek jó 
hírek – hangsúlyozta Kintses 
Bálint.

Hasonló prognózist adott 
a minap Angela Merkel. A 
német kancellár az új mu-
táns megjelenése kapcsán 
arra figyelmeztetett, hogy 
ha nem állítják meg a brit 
vírust, húsvétra tízszer sú-
lyosabb lehet a járványhely-
zet náluk, ezért április ele-
jéig maradhatnak a járvány 

miatti korlátozások. Mind 
Röst Gergely, mind Kintses 
Bálint ugyanezt jósolja; egyi-
kük sem hiszi, hogy a közel-
jövőben lazításokat lehet 
bevezetni Magyarországon, 
ám mindketten elképzel-
hetőnek tartják, hogy még 
a mostani korlátozásokon 
is szigorítani kell. Az új mu-
táns magyarországi terjedé-
sét segíti, hogy Nagy-Britan-
nia és Magyarország között 

nincsenek érvényben uta-
zási korlátozások, és a kor-
mány döntése értelmében 
repülőjáratok is érkezhet-
nek hozzánk a szigetország- 
ból.

Röst Gergely azt is ve-
szélyesnek tartja, hogy a 
közvélemény még alig van 
tudatában a probléma sú-
lyosságának.

Márok Tamás

Nagy veszélyt jelent a koronavírus új, nagyobb fertőzőké-
pességű változatának megjelenése. A mutáns Angliában 
alakult ki, de ma már Európa szinte minden országában, 
így nálunk is jelen van. Nem okoz súlyosabb tüneteket, 
mégis jelentősen megemelheti a halálozások számát.

Angela Merkel német kancellár 
az új mutáns megjelenése kap-
csán arra figyelmeztetett, hogy 
ha nem állítják meg a brit vírust, 
húsvétra tízszer súlyosabb lehet 
a járványhelyzet Németország-
ban, ezért április elejéig marad-
hatnak a járvány miatti korláto-
zások. Mind Röst Gergely, mind 
Kintses Bálint ugyanezt jósolja; 
egyikük sem hiszi, hogy a közel-
jövőben lazításokat lehet beve-
zetni Magyarországon, ám mind-
ketten elképzelhetőnek tartják, 
hogy még a mostani korlátozá-
sokon is szigorítani kell.

Kintses Bálint a vírusok mutációjával foglalkozik a Szege-
di Biológiai Kutatóközpontban. Forrás: Szeged Televízió 

Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem járványmatematikai kutatócsoportjának vezetője azt mutatja, hogy a job-
ban terjedő variáns sokkal több halálesetet okoz. Forrás: Szeged Televízió 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról  

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos  

jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet

42/A. § (1) bekezdése értelmében

közzéteszi

a Szeged, Holt-Maros – Maros-töltés – tervezett belterületi határ  

– Udvarhelyi utca – belterületi határ – Bérkert utca által  

határolt terület településrendezési eszköze módosításának

tervezetét

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-ér-

vényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. 

(XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pont-

jában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek, a rendelet 2. sz. mellék-

letét képező adatlap kitöltésével.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési  

és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az észrevételeket

a tervezet honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül,

legkésőbb 2021. február 6-áig lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton,

a bedo.boglarka@szeged.eu e-mail-címre megküldve.

A közzététel ideje:

2021. január 23-ától 2021. február 6-áig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető
Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).
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 Vélemény

Vakcina, bizalom,
demokrácia

A miniszterelnök szerint 13 ezer oltópont kialakítására 
van lehetőség. Müller Cecília örömmel számolt be ar-
ról, hogy januárban 25-re (nem 25 ezerre, hanem 25 

darabra) bővült az oltópontok száma. 
A miniszterelnök arról nyilatkozott, hogy rendelkezésre 

állnak a szavazóhelyiségek, amelyekben el lehet végezni a 
tömeges oltást. A kormányhivatalok a háziorvosoknál 2021 
elején arról érdeklődtek, helyiségeik alkalmasak-e a töme-
ges oltásra. 

Ugyancsak a miniszterelnök szerint kész a terv arra, 
hogy az egész lakosság átoltható legyen egy-két nap alatt. 
Az országos kórház-főigazgató szerint készül a terv arra, 
hogy egy hétvége alatt akár egy-másfél millió embert lehes-
sen beoltani. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint 
napi félmillió ember oltható be, ily módon két hét alatt sorra 
kerülhet az egész felnőtt lakosság. 

Mindehhez képest az első nyolcvanezer vakcinát, amely 
ténylegesen rendelkezésre állt, két és fél hét alatt adták be 
az egészségügyi dolgozóknak és az idősotthonok lakóinak – 
meg némi protekcióval pár rokonnak és adminisztrátornak. 

Egész Európában nagy a türelmetlenség. Nem csak a 
magyar kormány mérges az Európai Bizottságra, hogy nem 
elég gyors a vakcinák érkezése. A lekötött adagok száma 
elméletben bőven lefedi az uniós lakosságot, azonban a 
gyártás éppen csak beindult. Az uniós engedélyeztetési 
procedúra macerásabb másokénál, aminek amúgy vannak 
előnyei, talán erősebb garanciát nyújt a vakcinák biztonsá-
gosságára. 

Szerepet játszik a szerencse is: amikor hónapokkal 
ezelőtt a kormányok lekötötték a kilátásban lévő oltó-
anyag-kontingenseket, senki sem tudhatta, hogy a fejlesztői 
versenyfutásban ki végez majd az élen. 

Abban megegyeznek a várakozások, hogy a gyártás fel-
futása egy ponton bekövetkezik, bár a versengés továbbra 
is erős marad, hiszen szó szerint az egész világot be kell 
oltani 2021-ben. A magyar kormány ilyen szempontból raci-
onálisan jár el, ha a kínai vakcina felé is tájékozódik – csak-
hogy Kína egyelőre még a saját hatalmas piacát sem tudja 
ellátni elegendő mennyiségű oltóanyaggal. Az oroszokkal 
ugyanez a helyzet.

Ettől kezdve viszont semmi értelme „Brüsszelt” hibáz-
tatni, hiszen az egész világ ugyanazzal a problémával küzd. 
Mindenki egyszerre akar szabadulni a vírustól, a bezártság-
tól, miközben a koronavírus elleni vakcinák gyártása csak 
most épül ki. 

Van azonban a brüsszelezésnek néhány súlyos követ-
kezménye. A magyar kormány alapjáraton ellenségeket, 
bűnbakokat gyárt, pedig most arra lenne szükség, hogy az 
oltás iránti pozitív várakozást fokozza. Ezenkívül pedig a 
vakcinák tömeges érkezéséig mód lenne a lakossági oltás 
alapos megszervezésére. Nem Brüsszelen múlik, hogy a 
kormányzati megszólalók minden egyes alkalommal eltérőt 
mondanak az oltóhelyekről, az oltási kapacitásokról, az idő-
rendről, a regisztrációról. 

Itt üt vissza a kormányzás felváltása a politikai kommu-
nikációs rohamozásokkal. Most ugyanis a leghagyományo-
sabb értelemben vett kormányzati tudásra, a szervezőkész-
ségre és a pontos adminisztrációra lenne hatalmas szükség.

És egy még nagyobb kincsre: a bizalomra. A folytonos el-
lenségképgyártó vagdalkozás súlyosan károsítja a vakcinák 
iránti bizalmat is, hiába nem ez a célja. A kormány maga 
csinál a vakcinából politikai hitvitát. Ám ha emberek soka-
sága nem bízik a vakcinákban, akkor nehezebb őket megy-
győzni, hogy ez az egyetlen mód a vírus rabságából történő 
szabadulásra. Bizalomra van tehát szükség – és egy olyan 
politikai rendszerre, amely ezt a bizalmat képes előállítani. 

Hívhatnánk például demokráciának.

Lakner Zoltán

Futballstadionokra osztogatnak,
önkormányzatokat fosztogatnak

SZeged szocialista országy-
gyűlési képviselőjét, Sza-
bó Sándort felháborította, 

hogy a kormány 3 milliárd forintot költ 
a néhány éve épült ferencvárosi Grou-
pama Aréna felújítására, miközben saj-
nál 2 milliárd forintot a vidéki közössé-
gi közlekedés támogatására. Ezért még 
tavaly év végén írásbeli kérdéssel for-
dult Gulyás Gergelyhez, a Miniszterel-
nökséget vezető miniszterhez.

„Kérdezem miniszter urat: rendjén 
van ez így? Önöknek megint fontosabb 
egy szűk érdekcsoportot szükségtelenül 
milliárdokkal támogatni, mint milliónyi 
ember mindennapi életét segítő szol-
gáltatást támogatni? Miért nem adták 

oda inkább a 2020-as költségvetésben 
szereplő 2 milliárd forintot az amúgy is 
nehéz anyagi helyzetben lévő vidéki vá-
rosok közösségi közlekedésének meg-
segítésére?” – kérdezte Gulyás Gergelyt 
a szegedi politikus, aki emlékeztetett: 
a kormány elvonta a gépjárműadó-be-
vételt, több víziközmű-adó fizetésére 
kötelezte az önkormányzatokat, elvette 
a közösségi közlekedés támogatását, 
ingyenessé tette a parkolást, majd meg-
felezte az iparűzési adót.  

Szeged működtetésében a legna-
gyobb terhet a közösségi közlekedés 
biztosítása jelenti, amelyet évente több 
mint 7 milliárd forintból lehet fenntar-
tani. Ennek felét az önkormányzat állja, 

a jegyet és bérletet váltók az egyhar-
madát, az állam pedig mindössze 16 
százalékát fedezi – pontosabban csak 
fedezte, mert a kormány előbb megfe-
lezte, majd tavaly elvette Szegedtől a 
328 millió forintos állami támogatást. 

Fónagy János fideszes államtitkár 
két cinikus mondattal elintézte a vá-
laszt. Ezt írta: „A Groupama Aréna kor-
szerűsítésére, felújítására szánt forrás 
elősegíti a létesítmény hatékonyabb 
kihasználását, és biztosítja a stadion 
értékállóságát, fenntarthatóságát. A 
vonatkozó törvény a helyi közösségi 
közlekedés biztosítását az adott tele-
pülés önkormányzatának közfeladatai 
közé sorolja.”

Méz a madzagon
Jövő héten dönthet a szenátus a szegedi egyetem jövőjéről 

Az előzetes várakozásokkal ellentétben nem született 
döntés a Szegedi Tudományegyetem modellváltásáról a 
szenátus január 18-i rendkívüli ülésén. Információnk sze-
rint a jövő héten határozhat az ügyben az SZTE legfőbb 
testülete.

DK: Pártkatonák az egyetemen
Még a január 18-i szenátusi ülés előtt mondta el kifogásait a modellváltással kap-
csolatban a rektori hivatalnál tartott sajtótájékoztatón Arató Gergely, a Demokratikus 
Koalíció országgyűlési képviselője, oktatáspolitikusa és Binszki József, a DK szegedi 
elnöke. Az ellenzéki párt szerint a modellváltással:
• Megszüntetik az egyetemi autonómiát.
• Demokratikus kontroll nélkül maradnak az alapítványi kuratóriumok.
• Fideszes pártkatonákkal töltik fel az alapítványi egyetemek kuratóriumait. A szegedi 
egyetemmel kapcsolatban eddig Nemesi Pál milliárdos vállalkozó, miniszteri biztos, 
korábbi fideszes polgármesterjelölt és Novák Katalin tárca nélküli miniszter neve je-
lent meg a sajtóban.
• Nincs garancia arra, hogy több uniós forráshoz és állami pénzhez jutnak az alapít-
ványi egyetemek.
• Elveszítik közalkalmazotti státuszukat az egyetem dolgozói.

Költségvetési intéz-
ményből egy állami 
alapítású vagyonke-

zelő alapítvány által fenn-
tartott, közhasznú szerve-
zetként működő felsőokta-
tási intézménnyé alakulhat 
át a Szegedi Tudomány-
egyetem. Erről a modellvál-
tási lehetőségről tárgyalt a 
január 18-i rendkívüli ülé-
sén az egyetem szenátusa. 
Döntés azonban nem szüle-
tett az ügyben.

A szeged.hu információi 
szerint az SZTE vezetése – 
Rovó László rektor és Fend-
ler Judit kancellár – az ala-
pítványi forma mellett állt 
ki. Hangsúlyozták: anyagi-
lag rosszul jár az egyetem, 
ha nemet mond a modell-
váltásra, mert az oktatók 
és a diákok a jobb pénzügyi 

Szabó Gábor fizikus a lap 
értesülése szerint arról be-
szélt, hogy nincs más lehe-
tőség, mint az alapítványi 
forma.

A portál információi 
szerint a kari dékánok ál-
talánosságban egyetértően 
szóltak hozzá a vitához, és 
nagyon úgy tűnik, támogat-
ják az alapítványi műkö-
désre való átállást. Ellenvé-
leményt Szajbély Mihály, a 

bölcsészkar professzora, a 
kar korábbi dékánja fogal-
mazott meg, aki szerint pél-
dául „az alapítványi forma 
mézesmadzagjaként ígért 
30 százalékos béremelés-
sel az egyetemi tanársegéd 
nagyjából az ALDI-pénztá-
ros bérét érné el”.

(Szajbély Mihály hozzá-
szólását lapunk 9. oldalán 
olvashatják teljes terjedel-
mében – a szerk.).

feltételek közé kerülő ala-
pítványi egyetemekre men-
nek. Ráadásul a szegedi 
egyetem vezetői szerint a 
modellváltással számta-
lan új forrás és lehetőség 
is nyílik. A korábbi rektor, 

Egyetemi szenátus. Úgy néz ki, nem fordítanak hátat az alapítványi működésnek. Forrás: SZTE 
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Barnák László főigazgató azt reméli,  
hogy nem kell eltemetniük az idei évadot

Egy fergeteges komédiával készülnek a színház újranyitására

Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója 
azt reméli, hogy nem kell eltemetniük a koronavírus-jár-
vány miatt az idei évadot. Most újabb darabot próbálnak, 
Peter Shaffer Black Comedy című művét, amelyben elsza-
badulnak az indulatok a sötétben.

– Covidmentes boldog új 
évet kívánok mindannyiunk-
nak! – ezzel a jókívánsággal 
kezdődött a Szegedi Nem-
zeti Színház első idei olva-
sópróbája. Barnák László 
főigazgató kívánta ezt a je-
lenlévőknek, aki arról is be-
szélt, hogy reméli, nem kell 
eltemetniük az idei évadot, 
és a tavasz második felé-
ben méltó helyére kerülhet-
nek az előadások. A 39 lép-
csőfok, A padlás, a Blue, a 
Dido és Aeneas egyelőre be-
főttnek készült – és a koro-
navírus-járvány miatt egyelő-
re befőzésnek indul a Black 
Comedy is, amelyet egy visz-

szatérő rendezőpáros, Ben-
kó Bence és Fábián Péter ál-
lít színpadra, akik korábban 
a Matyi elszabadul című da-
rabot rendezték.

Barnák László azt is 
megemlítette, hogy a mos-
tani próbán nem egy olyan 
kollégája kezdi el a Black 
Comedyt, akinek elvileg ez 
a darab lenne az idei har-
madik bemutatója, mégsem 
lehetett még színpadon látni 
ezeket az előadásokat.

– Nagyon fontos, hogy 
újradefiniáljuk a színház sze-
repét, a saját munkánkat, 
a hétköznapokban elfoglalt 
szerepünket a koronaví-
rus-járvány alatt. Ha pozitív 
hozadékát keressük ennek 
az időszaknak, az az elmélyült 
munka lehet. Hogy sokkal ala-
posabban tudunk próbálni, 
és a zárt ajtók mögött végzett 
munka meghozza majd a gyü-
mölcsét – mondta Barnák.

– Akkor én is tósztot 
mondok – kezdte köszöntő-
jét Fábián Péter, majd arról 
beszélt, milyen nagy élmény 
volt nekik tavaly, hogy meg-
rendezhették a Matyi elsza-
badul című darabot. – Akkor 
az első olvasópróbán nem 
olvastunk semmit, hiszen a 
műből nem volt meg sem-
mi, a szövegkönyv a próba-
folyamattal párhuzamosan 

született meg. Peter Shaffer 
Black Comedy című művé-
nek szövegkönyve viszont 

1965 óta kész, így zavarban 
is vagyunk egy kicsit emiatt.

A rendező elmondta, 
hogy egy ízig-vérig angol víg-
játékot kell színpadra vinni-
ük, amely nagyon kompakt, 
nagyon szigorú, a legkisebb 
részeket is hihetetlen ala-
possággal dolgozták ki. – 
Épp ezért nagyon könnyű 
nem jól megcsinálni. Nagyon 
sok a csapdahelyzet. Nagy 
koncentrációt igényel a da-
rab, törekszünk arra, hogy 
miközben lubickolunk a 
helyzetkomikumokban, em-
beri történeteket is elmesél-
jünk – hangsúlyozta Fábián 
Péter.

A művel egy dramaturg-
hallgató, Bódi Zsófia is fog-
lalkozik. – A próbafolyamat 
során dől majd el, mennyit 
és hogyan kell hozzányúl-
nunk a darabhoz. Elég sok a 

kötöttség, de elképzelhető, 
hogy egy-egy próba tanulsá-
gait leszűrve mégis lehetsé-
gesek apróbb változtatások. 
Nagyon sok mindent kimond 
a darab, nagyon szorosan 
vezeti a nézőt. De ma már 
sokkal intenzívebben nézzük 
a színházat, sok mindent a 
nézőkre bíznak a művek, ez 

az előadás viszont eredeti-
leg nem ilyen – fogalmazott 
Bódi Zsófia.

Az biztos, hogy elkezdték 
az olvasópróbákat. Hogy mi-
kor lehet majd bemutatni – 
erre ma még senki sem tud 
válaszolni.

Garai Szakács László

A szereplők

Brindsley Miller: 
Ágoston Péter
Carol Melkett: 
Menczel Andrea
Melkett ezredes: 
Szegezdi Róbert
Miss Furnival:  
Borsos Beáta
Harold Gorringe:  
Rétfalvi Tamás
Clea: Csorba Kata
Schuppazigh: Jakab 
Tamás
Georg Bamberge: 
Somló Gábor

A történet

Brindsley Miller, a fiatal szobrász és kedvese, Carol 
kölcsönvesznek a szomszédban lakó Haroldtól – an-
nak engedélye nélkül – néhány értékes, antik bútort, 
hogy jó benyomást tegyenek a művész munkái iránt 
érdeklődő milliomos műgyűjtőre és Carol apjára, Mel-
kett ezredesre. Harold azonban váratlanul betoppan 
– csakúgy, mint Brindsley volt szeretője, Clea. És a sö-
tétben elszabadulnak az indulatok.

Peter Shaffer úgy 
írta meg a darabot, 
hogy a színpadi vi-
lágítás mindig a va-
lósággal ellentétes. 
Sötétben indul az 
első felvonás, és 
amikor néhány perc 
múlva a szereplők 
áramkimaradást 
észlelnek, kivilágo-
sodik a színpad. Ez a 
zseniális trükk a ko-
média kiapadhatat-
lan humorforrása.

Peter Shaffer Black Comedy című művének olvasópróbája a Kisszínházban. Egy ízig-vérig angol vígjátékot állítanak szín-
padra. Fotó: Szabó Luca 

Szeged új díszpolgára: Karikó Katalin 
Személyesen veszi át az elismerést a világhírű tudós a város napján, május 21-én

Karikó Katalint jelölte Szeged város idei díszpolgárának 
Botka László polgármester. Az Amerikában élő profesz-
szor asszony – akinek az első és legmodernebb korona-
vírus-vakcinát köszönhetjük – elfogadta a felkérést, és 
személyesen veszi át a kitüntetést a város napján, május 
21-én. Ahogy a polgármesternek írt válaszlevelében fogal-
mazott: Szegednek mindenkor kitüntetett helye volt az 
életében.

Karikó Katalin a Szegeden szerzett ismeretekkel ala-
pozta meg tudományos pályáját. Az egyetem elvégzé-
se után a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban kezdett 

el dolgozni, majd az Egyesült Államokban teljesedett ki a ku-
tatómunkája. Karikó Katalin és munkatársai áttörést hoztak 
a koronavírus elleni harcban. A világon elsőként engedélyez-

ték az általuk kifejlesztett vakcinát, így nem túlzás azt állí-
tani, hogy ezzel a tavalyi év legnagyobb tudományos sikerét 
érték el.

A kutatóbiológus, biokémikus Szegeden ismerte meg 
férjét, Francia Bélát, itt kötöttek házasságot, és itt született 
meg a kislányuk, Zsuzsanna is. A professzor asszony arról 
is írt a levelében, hogy amikor hazalátogat Magyarországra, 
mindig eljön Szegedre is, hogy a régi barátokkal találkozzon, 
és felkeresse a városban azokat a helyeket, amelyekhez kel-
lemes emlékek fűzik.

Szeged minden évben egyetlen díszpolgárt avat a város 
napján, május 21-én.

Karikó Katalin arról tájékoztatta Botka László polgármes-
tert, hogy személyesen veszi át Szeged város megtisztelő 
kitüntetését.

Karikó Katalin: Szegednek mindenkor kitüntetett helye 
volt az életemben.
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Járgányhelyzet
Mérlegen az ingyenes parkolás

A parkolás ingyenessé tétele eddig nem tapasztalt hely-
zetet okozott a szegedi közlekedésben, hiszen a parkolási 
rendszer 25 éves fennállása óta nem fordult elő ilyen. Mi-
lyen változásokat okoz ez a forgalom rendkívül összetett 
dinamikájában? Mennyire hatékony eszköz ez a járvány-
védelemben? A SASMob Szeged szervezésében rendeztek 
online kerekasztal-beszélgetést a témában, közlekedési 
szakemberek részvételével.

SZegeden 1996 
óta műkö-
dik övezetek-

re osztott, fizetős parkolá-
si rendszer – kezdte Vincze 
Tibor közlekedésmérnök, 
aki szegedikumnak nevez-
te azt a gyakorlatot, hogy a 
város a parkolásból befolyt 
összegeket visszaforgat-
ja a közösségi közlekedés-
be. A szakember nem örült 
annak, hogy a kormány in-
gyenessé tette a parkolást, 
és analógiát is vont. – Né-
hány évig díjmentesen le-
hetett parkolni a rakpar-
ton. Előtte és jelenleg is fi-
zető zónába tartozik a te-
rület. Amikor ingyenes volt, 
reggel 7 órára megtelt au-
tókkal, és napközben alig 
volt mozgás. Pedig az a cél, 
hogy a frekventált területe-
ken forogjanak az autók, és 
akinek muszáj autóval köz-
lekedni, meg tudjon állni – 
hangsúlyozta a közlekedés- 
mérnök.

– Ha mindenki szabá-
lyosan állna le az autójával, 
akkor mintegy négyezer 
autó parkolhatna a belvá-
ros sárga és zöld zónáiban. 

Szegeden az utóbbi övezet-
ben normál időben és hely-
zetben az átlagos parkolási 
idő 42 perc. Azt mondják, 
az a jó, ha ez egy óra alatt 
van. Akkor alakulnak ki a 
legkönnyebben anomáliák 
a belvárosi közlekedésben 
és parkolásban, ha ez az idő 
egy óra felett van – fogalma-
zott Majó-Petri Zoltán, a Sze-
gedi Közlekedési Kft. ügy-
vezető igazgatója. Most úgy 
van tele a belváros autóval 
– folytatta Majó-Petri –, hogy 
sokan home office-ban dol-
goznak, digitálisan oktatnak 
a középiskolákban, és nem 
jönnek sok százan kezelésre 
vagy látogatóba a klinikák-
ra. Ha még ez a forgalom is 
lenne, reggel kilenc körül Ar-
mageddon volna Szegeden, 
nem lehetne bejutni a belvá- 
rosba.

A Szegedi Közlekedési 
Kft. ügyvezetője hungari-
kumnak nevezte, hogy a 
kormány ingyenessé tette a 
parkolást. Ilyen járványügyi 
intézkedést egyetlen euró-
pai országban sem hoztak 
– sőt akadtak olyanok, ahol 
éppen a közösségi közleke-

dést igyekeznek erősíteni 
ezekben a hetekben, hóna-
pokban.

A Magyar Kerékpáros-
klub képviseletében Csüllög 
Imre azt jegyezte meg: fizet-
ne senki sem szeret, ami in-
gyen van, az milyen jó, ehhez 
képest neki az meglepetés, 
hogy sokakból váltott ki el- 
lenérzést, hogy az említettek 
miatt képtelenség parkoló-
helyet találni. – Normál eset-
ben a parkolási díjért cse-
rébe szabad parkolóhelyet 
lehet találni a belvárosban. 
A jelenlegi helyzet viszont 

rámutat arra, mi történik 
akkor, ha nincs ez a szabá-

lyozó eszköz – hangsúlyozta 
Csüllög. Tapasztalata szerint 
az emberek egyharmada 
örül, hogy nem kell fizetni a 
parkolásért, egyharmaduk 
átszervezi a napját, s előbb 
indul otthonról, hogy találjon 

parkolóhelyet, egyharmaduk 
pedig azt mondja, szükség 
van a parkolási díjra.

Majó-Petri szerint sem-
miféle felmérés nincs arra 
vonatkozóan, hogy a közös-
ségi közlekedési eszközön 
való utazással nagyobb 
egészségügyi kockázatnak 
tesszük ki magunkat, mint 
ha például a plázában vásá-
rolunk.

Hogyan alakul át a mobi-
litás a járvány után? – Kíná-
ban, ahol nagyon erős volt 
a közösségi közlekedés, 10 
százalékos visszaesés lát-

szik a tömegközlekedésben 
az autós forgalom javára. 
Ha Kínában így van, akkor 
Európában még erősebb 
lehet a hatás. Magyarorszá-
gon pedig, ahol az ingyenes 
parkolással tudatosan ebbe 
az irányba tolja a kormány, 
még nagyobb lehet az átren-
deződés. Ha a járvány után 
az autózás felé lesz vissza-
rendeződés, akkor a válság 
felülírhatja az elmúlt tíz év 
munkáját. Sajnos ez benne 
van a pakliban – mondta 
Majó-Petri Zoltán.

Sz. C. Sz.

Ha még ez a forga-
lom is lenne, reg-
gel kilenc körül Ar-
mageddon volna 
Szegeden.

Belvárosi helyzetkép. Parkoló autók, ameddig a szem ellát. Fotó: Iványi Aurél 
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Visszabontják a melléképítményeket,
és a helyükön zöldterületeket alakítanak ki

A műemléki jelleg megtartása mellett újítják fel a Felső Tisza parti Sóházat (2. rész)

Szeged városát kiváltságos hely-
zetbe hozta évszázadokkal ez-
előtt a só, melyet raktározni kel-
lett. Még ma is áll az egyik ilyen 
elosztóközpont a Felső Tisza par-
ton. Az egyedi védettséget élvező 
ikonikus épületet, a Sóházat most 
újítják fel, a műemléki jelleg meg-
tartása mellett.

A Sóház hatalmas, tágas ter-
meket magába foglaló Fel-
ső Tisza parti épületei el-

vesztették ugyan eredeti, sóraktá-

rozó szerepüket, de adottságaiknál 
fogva továbbra is a nagy árumeny-
nyiséget mozgató és raktározó ke-
reskedelem helyszíneként szolgál-
nak. A Regio Játék 2014 májusá-
ban nyitotta meg a Sóház épületé-
ben a játékáruházát. Itt korábban 
is játék-, illetve évtizedekkel ez-
előtt diszkontáruház működött. Mi-
vel a főépülethez épített kiszolgáló-
helyiségek nagy része elavult mű-
szaki állapota miatt üresen állt, a 
cég – a műemléki jelleg megtartá-
sa mellett – a Sóház felújításáról  
döntött.

Zöldebb

Ezt támogatta a tervtanács is, 
amelynek állásfoglalásában egye-
bek mellett ez olvasható: „A terület 
nemcsak városképileg, de funkcio-
nálisan is átalakulóban van. A kör-
nyezet jellege és minősége fokozott 
építészeti kihívást jelent, amelyre a 
tervező igényes válaszokat adott. 
Alapvető elvárás a bővítés környe-
zetbe illesztése, simítása a helyi 
védett épület jellegének érvénye-
sülése mellett. Erre az igényre az 
épületbővítés példaértékűen ref- 
lektál, a védett épületrész értékét 
is emeli.”

A szegedi Tér és Forma Építész 

Iroda tervei alapján tavaly novem-
berben kezdődtek el a rekonstruk-
ciós munkálatok, amelyek során a 
főépület homlokzatait meghagyják, 
a melléképítményeket pedig visz-
szabontják, s helyükön zöldterüle-
teket, játszóteret, valamint fákkal 
szegélyezett parkolókat alakítanak 
ki, szem előtt tartva az épület mű-
emlék jellegét.

A Regio Játékáruház részére 
akadálymentes vevőbejárat készül 
a Maros utcai udvar felől. Szintén 

az udvar felől történik a Printker- 
és a Regio-áruház árufeltöltése. A 
felújítás és bővítés után az udvar a 
Felső Tisza part felől is megnyílik, 
ezzel szervezettebbé téve a belső 
udvar használhatóságát.

Tágasabb

A felújítás eredményeként egy mo-
dern, a vásárlókat magas szin-
ten kiszolgáló épületegyüttes jön  
létre.

„Egy-egy áruházunk korszerű-
sítésekor a legfontosabb, hogy a 
mára már alapvető elvárásoknak 
megfeleljünk, például legyen meg-
újuló energiával működő légkondi-
cionálás, akadálymentesített bejá-

rat, pelenkázóval felszerelt mosdó, 
és vásárlóink babakocsival is köny-
nyen tudjanak közlekedni a sorok 
között” – tájékoztatott Gyaraki Jó-
zsef, a Regio Játék ügyvezetője. A 
kényelmes vásárlást biztosító funk-
ciók mellett további cél a játékbolt 
tágas, világos és szabadon bejár-
ható eladóterének kialakítása is.

Só a falon

A tervek szerint a megújuló épület 
homlokzatán a Szeged történeté-
ben kiemelkedő fontosságú só is 
megjelenik majd, mégpedig A só 
című magyar népmese egyik idé-
zete formájában. A teljes rekonst-
rukció várhatóan 2021 októberéig 
tart. A játékáruház az átépítés alatt 
is zavartalanul üzemel.

Szabó C. Szilárd

Hosszú homlokzat, öt-öt ablaktengely, 
fakapus bejárat 

A két utcával is határos telek két átellenes oldalán, a Felső Tisza 
partra, illetve a Maros utcára nézően teljesen megegyező homlok-
zatokat mutatnak a téglaburkolatos, földszintes épületek – írja a 
Sóházról Ozsváthné Csegezi Mónika műemlékvédelmi szakmérnök. 
A hosszú homlokzatot tagoló ívpillérsorok íveibe illeszkednek a szé-
les, szegmentíves ablakok, eredetileg magas parapettel. Mindkét 
utcára nyílóan az öt-öt ablaktengely között található a körablakos 
oromfallal és csúcsdísszel hangsúlyozott, nagy, fakapus bejárat, 
amelyet két oldalról keskeny, félköríves ablakok fognak közre. A 
bejáratok körül érvényesül leggazdagabban a téglaburkolatban al-
kalmazott, finom részletképzés a fejezetes pillérekkel, az oromme-
ző őket összekötő, lépcsőzetes keretezésével és a nyílások besze-
gésével. Sajnálatos, hogy a Maros utca felőli homlokzaton anyag és 
forma tekintetében sok eredeti részlet elveszett.

A teljes rekonstrukció 
várhatóan 2021 októbe-
réig tart.

A Sóház megújuló homlokzata. 
Zajlanak a munkálatok a belső 
udvaron. Fotó: Szabó Luca

A Sóház látványterve. 
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Andóczi Balogh Éva  
beleszeretett Szegedbe

Kitüntetések a magyar kultúra napján:  
Szeged Kultúrájáért díj és Kölcsey-érem

Makóról indult, Szegeden teljese-
dett ki a pályája. Évek óta énekel 
az Állami Operaházban is, de vég-
leg nem hagyná el városunkat. 
Azt mondja, neki Szeged éppen a 
megfelelő méretű és lelkű város, 
ami örökre itt marasztalja. Cseh 
Antal operaénekest nagyon meg-
lepte, hogy ő is az idei díjazottak 
között van.

– Bevallom férfiasan, nem is tud-
tam, hogy létezik ez a díj. Amikor 
megtudtam, hogy én is megkapom, 
utánanéztem, és azt láttam, hogy 
aki eddig a szegedi színházból 
megkapta, mind idősebb volt ná-
lam. Persze nagyon jólesett, hogy a 
színház engem, egy operaénekest 
jelölt, és az is, hogy a város is szá-
mon tartja és értékeli a munkámat 
és a szegedi operajátszást.

Cseh Antal 2005-ben diplomá-
zott a Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Főiskolai Karának 
magánének szakán, Andrejcsik Ist-
ván növendékeként, majd 2006-
ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem operaénekesi szakán, 
ahol Andor Éva és Kovalik Balázs 
voltak a mesterei.

A színházban kóristából lett 
magánénekes, és az utóbbi húsz 
évben szinte nem is állítottak 
színpadra olyan operát Szegeden, 
amiben ne énekelt volna – eddi-
gi pályája során több mint száztíz 
színházi szerepet játszott.

Pályáját olyan fontos szerepek 
fémjelzik, mint Háry János, Figaro 
a Sevillai borbélyban és a Figaro 
házasságában, Anyegin, Reich a 
Windsori víg nőkben, Don Magnifi-
co a Hamupipőkében, Scarpia a 
Toscában vagy Dulcamara a Sze-
relmi bájitalban.

A szegedi színházi munkája 
mellett sokfelé hívják énekelni: Pé-
csett, Miskolcon és Debrecenben 
évek óta rendszeresen fellép, egy 
ideje pedig az Állami Operaházban 
is számítanak a hangjára.

– Azt gondolom, nem haldoklik 
ez a műfaj, Szegeden különösen 
nem, hiszen itt komoly hagyomá-
nyai vannak az operajátszásnak. 

Szerencsére ma már egyre több 
rendező érzi azt, hogy le kell porol-
ni az operákat, és új látásmóddal 
színpadra állítani, hogy a fiatalokat 
is megnyerjük ennek a gyönyörű 
műfajnak.

Szegeden – többek között ép-
pen Cseh Antal közreműködésé-
vel – tesznek is azért, hogy minél 
szélesebb körben megismerjék a 
fiatalok az operát. Jó példa erre a 
járvány előtti utolsó színpadi fellé-
pése, a Così fan tutte, melyet To-
ronykői Attila kifejezetten digitális 
bennszülötteknek állított színpad-
ra; beavató előadásként számos 
fiatalt vonzott a darab, amelyben 
Cseh Antal Don Alfonso szerepét 
énekelte.

– Ma már a rövidebb, pörgős 
és látványos előadásra van igénye 
a közönségnek. Fontos, hogy kine-
veljük az operalátogatók követke-
ző generációját, ezért magam is 
igyekszem sokat tenni. Talán ezért 
is gondoltak rám, amikor díjazták a 
szegedi kultúráért tett erőfeszíté-
seimet.

Cseh Antal hű marad Szegedhez

Cseh Antal: Fontos, hogy kineveljük az operalátogatók következő gene-
rációját. Fotó: Szabó Luca 

Főiskolásként került Szegedre, és azonnal 
beleszeretett a városba. Több mint három 
évtizede dolgozik Szeged kulturális életé-
nek fellendítéséért. Az együttműködés-
ben, a kapcsolatépítésben látja a siker 
egyik titkát. 

– Váratlanul ért, hogy rám is gondoltak, ami-
kor a díjazottakról döntöttek, de végtelenül 
jólesett. Úgy érzem, az elismerés nemcsak 
nekem, hanem a Somogyi-könyvtárnak és az 
egész szakmának szól, hiszen egyedül nem 
sikerült volna eredményt elérni, ahhoz kel-
lett egy jó csapat is – mondta Andóczi Ba-
logh Éva.

A Somogyi-könyvtár PR-munkatársa 
1989-ben a szakma egyik legszebb és leg-
fontosabb részén, a gyermekkönyvtárban 
kezdte, ahol 15 évig dolgozott.

– Magyar–népművelés szakon végez-
tem, a pályám első felében döntően a pe-
dagógiai ismereteimet hasznosítottam. 
Izgalmas játék volt olvasásra csábítani a 
gyerekeket. A történeteknek varázserejük 
van a lélekre. Nagyon jó szellemi műhely volt 
a gyermekkönyvtár, a kétezres évek elején a 
kollégákkal közösen több módszertani köte-
tet is megjelentettünk.

Még ebben az évtizedben kisebb kitérő 
következett az újszegedi Pedagógiai Köz-
pontba, de 2008-ban visszahívták a könyv-
tárba, ahol új feladatokkal bízták meg.  

– A kulturális kapcsolatok építése lett a 
feladatom. Az országban másodikként jött 
létre ilyen munkakör a Somogyi-könyvtár-

ban. A tevékenység ugyan már korábban is 
jelen volt az intézményben, de nekem kellett 
tudatosan felépíteni, hangsúlyosabbá ten-
ni a sajtó- és az intézményi kapcsolatokat. 
Már gyermekkönyvtárosként is foglalkoz-
tatott, hogyan lehet úgy tanítani a gyereke-
ket, hogy közben együttműködésre is ne-
veljük őket, ezért nem volt idegen a feladat  
tőlem.

Andóczi Balogh Éva ma is azt vallja, hogy 
együttműködésekkel sikeresebb pályát írhat 
le egy kulturális intézmény is, mint egyma-
gában. Ezért az elmúlt években jól működő 
kapcsolatokat épített ki többek között a sze-
gedi színházzal, kulturális egyesületekkel, 
fesztiválokkal és a megyei iparkamarával is. 

A kulturális kapcsolatokat erősítő tevékeny-
ségét 2015-ben Csongrád megyei Príma Díj-
jal ismerték el.

Az önkormányzat 2008-ban bízta a So-
mogyi-könyvtárra az Ünnepi Könyvhét szege-
di programjainak szervezését, ami mára az 
ország második legnagyobb könyvünnepévé 
vált. Hetven-nyolcvan kulturális intézmény 

és kiadó munkáját kell ilyenkor összehan-
golni.

– Ez igazi csapatmunkát igényel. Sze-
rencsére már korábban is olajozottan mű-
ködött a rendezvény, én csak ráerősítettem 
arra, amit a kollégáim régebben elkezd-
tek. Ha van érdemem, akkor mindössze  
ennyi.

Andóczi Balogh Éva: A történeteknek varázserejük van a lélekre. Fotó: Szabó Luca 

Kölcsey-érmesek

Lőrincz László blockflőteművész és 
-tanár, Jászay Tamás színikritikus, 
szerkesztő, Pálfi Zoltán, a Szegedi 
Nemzeti Színház színművésze, Ba-
ranyai Krisztián, a Szegedi Nemzeti 
Színház táncművésze, Hajduné Gab-
nai Klára, a Hammido Alapfokú Mű-
vészeti Iskola igazgatója, id. Boros 
Gyula, a Déli-Régió, Nyugdíjasok és 
Civilek Képviselete elnöke, Bárkányi 
Ildikó muzeológus, etnográfus, Széll 
Zoltán, a Tápai Hagyományőrző Egye-
sület elnöke, Sófi József, az SZTE Sófi 
Alapítvány alapítója.
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Radnóti húgának kalaposműhelye volt Nagyváradon
Megjelentek Erdélyi Ágnes írásai

Radnóti-kutatásai révén talál-
kozott Erdélyi Ágnes nevével a 
szegedi irodalomtörténész. Bí-
ró-Balogh Tamásnak szöget ütött 
a fejébe, hogy fordulhat elő, hogy 
ha valakinek egy olyan ismert 
bátyja van, mint Radnóti Miklós, 
miért nem tudunk róla semmit, 
holott ő is jegyzett személy volt 
az irodalomban. 

– Mindig ott volt a háttérben, hiszen 
Radnóti Miklós féltestvére, akiről 
minden szakirodalom megjegyez-
te, hogy ő is írt, és hogy megjelent 
két könyve 1935-ben. Viszont sem-
mi mást nem. Nekem pedig szöget 
ütött a fejembe, hogyan lehet, hogy 
ha van egy ilyen klasszikus érettsé-
gi tétel bátyja, mint Radnóti, akkor 
miért nem tudunk semmit a húgá-
ról, holott ő is jegyzett személy volt 
az irodalomban – mondta a szege-
di iroda-
lomtör té-
nész, Bí-
ró-Balogh 
Tamás. – 
És kide-
rült, hogy 
valószínű-
leg azért 
nem, mert 
a művei 
gyakorla-
tilag hoz-
z á f é r h e -
tet lenek. 
E l ő s z ö r 
és utoljá-
ra ugyanis 
Erdélyben, 
A r a d o n , 
i l l e t v e 
N a g y v á -
radon je-
lent meg 
két köte-
te. Magyarországon nem található 
belőlük példány, csak az Országos 
Széchényi Könyvtárban és a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban. Radnótiné 
Gyarmati Fanni naplójában szintén 
sokat emlegeti Ágit, meg hogy ír, és 
hogy megmutatta a verseit. Radnó-
ti korábban megismert naplójában 
ugyancsak említi. És azt se felejt-
sük el, hogy Radnóti egyetlen fajsú-
lyos szépprózai munkájában, az Ik-
rek havában Ági az a szereplő, aki-
vel kezdődik a regény. Vagyis ez a 
gyerekkori napló félig róla szól. Az 
életrajzáról viszont eddig csak pon-
tatlan adatok keringtek. 

Kerek egész

– Töredék jellege mellett is egész, 
kerek életművet találtam – jegyez-
te meg a kutató. – Egy fiatal író, köl-
tő 21 éves korában kiadott munká-
it lehet most újra kézbe venni, illet-

ve a kéziratban és egyéb helyeken 
hátramaradt verseit, cikkeit. Meg-
lepően érettek, sokrétűek, tartal-
masak az írásai, főleg összehason-
lítva az utóbbi évtizedek kezdő író-
ival. A húszas évei elején járó lány 
nemcsak az érzéseiről ír, de szoci-
ális érzékenységű íróként a versei-
ben és a regényében is érzékenyen 
megjelenítette a szegényeket és az 
elesetteket. A kéziratos rész úgy őr-
ződött meg, hogy Ágnes elküldte 
Miklósnak olvasásra, és a Radnó-
ti-levelezésben fennmaradt. Az Arc-
kép szavakból című mostani kötet 
novemberben jelent meg a Jaffa 
Kiadónál, ebben a szépirodalmi 
rész olvasható. A vírusjárvány miatt 
sajnos nem tudtam Erdélyben ku-
tatóutat tenni, és nem jutottam el 
az ottani nagy könyvtárakba. Ezért 
úgy gondolom, az életmű java meg-
van, de ki lehet még egészíteni va-

lamikor. 
Továbbá 
ebbe a 
kö te t b e 
nem ke-
rült bele 
az újság-
írói mun-
kássága 
– mert 
Ágnes a 
ha rmin -
cas évek 
v é g é t ő l 
újságíró-
ként is 
dolgozott 
partiumi 
és szat-
mári la-
p o k n a k 
–, ez pe-
dig kultúr-
tö r t é n e -
ti adalék 

mind a romániai magyar művelő-
déstörténet számára, mind Erdé-
lyi Ágnes és közvetve Radnóti élet-
rajzához. Ha folytatjuk az életmű 
kiadását, ez is mindenképp megér-
ne majd egy kötetet. 

Két nézőpontból

– Erdélyi Ágnes munkái elé beve-
zető tanulmányt írtam, amelyben 
felvázoltam életútját és életmű-
vét, illetve kapcsolatát Radnótival. 
Azt is, hogy az életmű önálló, ám 
az együttelemzések sokat elárul-
nak, hiszen vannak olyan témák, 
amelyeket mindketten megírtak. 
Így például az Ikrek hava című Rad-
nóti-kisregényben van egy nagyon 
expresszív jelenet, amikor a gyere-
kek 1919 körül odasodródnak Bu-
dapesten egy kivégzéshez. Nem ér-
tik a dolgot, azt látják, hogy a Par-
lament árkádjai alatt a lépcsőkön 

agyonlőnek egy embert, aki össze-
esik, és nagy tömeg gyűlik köré. Ezt 
a jelenetet Erdélyi Ágnes is megírta 
egy hosszú önéletrajzi versében. A 
hasonlóságok és különbségek na-
gyon beszédesek, ki mit tart fon-
tosnak abból, amit együtt láttak – 
fűzte hozzá Bíró-Balogh Tamás. 

Miklós és Ágnes 1921-ig egy 
családban élt. Radnóti 1909-ben 
született, a húga 1914-ben, és 
hosszú éveken át azt hitték, hogy 
egész családot alkotnak. Egyikük 
sem tudott a családjuk történe-
tét korábban övező tragédiákról. 
Radnótinak nem árulták el, hogy 
nevelőanya neveli, mert az édes-
anyja a születésekor az ikertest-
vérével együtt meghalt; Erdélyi 
Ágnes pedig nem tudott arról, hogy 
Miklós csak a féltestvére, és neki 
is volt egy testvére, aki csecsemő-
korában hunyt el. A kor szokásai-
nak megfelelően ezeket a koráb-
bi családi tragédiákat titkolták a 
gyerekek előtt. Csak amikor közös 
édesapjuk, Glatter Jakab meghalt, 
akkor árulták el nekik a rokonok, 
merthogy ekkor kellett szétválnia 
a családnak. A csonka családot 
ugyanis nem tudták egyben fenn-
tartani. Molnár Ilona, Miklós ne-
velőanyja, Ágnes édesanyja visz-
szament Nagyváradra, mert onnan 
származott, és magával vitte a hét- 
éves kislányt, Miklós pedig a nagy-
bátyjához, Grosz Dezsőhöz került, 
aki a gyámja lett. 

A két Glatter

Ágnes végig megtartotta az eredeti 
Glatter vezetéknevet, csak szerzői 
névként vette fel az Erdélyit. 1933-
ban még Glatter Ágnesként kez-
dett publikálni, ugyanúgy, ahogy 
Miklós is Glatterként élt és jegyez-
te első írásait. Az Erdélyi név nyil-
ván az identitása részét képezte, 

hiszen Ágnes ott, az elszakított or-
szágrészben szocializálódott. Több 
évig élt a férjével annak szülőhe-
lyén, Szilágysomlyón, illetve három 
évet töltött Bukarestben. A román 
fővárosba a jobb megélhetés re-
ményében költöztek. Ez meg is je-
lenik a Kovácsék című regé-
nyében, mert Románia 
is ugyanolyan víz-
fejű ország, mint 
Magyarország, 
minden a fő-
városba kon-
centrálódik, 
az elszegé-
nyedett em-
berek oda 
m e n n e k 
megélhetést 
keresni. Ez Ág-
nesék esetében 
is működött egy 
ideig, de a bukares-
ti éveik válással 
végződtek. A ro-
mán fővárosban 
csatlakozott a 
baloldali moz-
galmakhoz, majd visszatért Nagy-
váradra. 

Kalapok és sapkák

Erdélyi Ágnes nem élt meg az írás-
ból. Kalaposműhelye volt Nagyvá-
radon, kalapokat és sapkákat ké-
szített, a kötet borítóján is egy ilyen 
sapkában látható. Kalapszalonja 
egyben irodalmi összejöveteleknek 
is színhelyéül szolgált. 1944-ben a 
nagyváradi gettóból hurcolták el, 
az édesanyjával együtt, és mind-
ketten Auschwitzban haltak meg. 
Ekkor Miklós az utolsó munkaszol-
gálatát töltötte, nem tudott a sor-
sáról. Pár hónappal később őt is 
megölték. 

A két testvér, amíg csak lehe-

tett, tartotta egymással a kapcsola-
tot. Miklós naplójából kiderül, hogy 
főleg fiatalabb korában többször 
nyaralt Nagyváradon és környé-
kén. A harmincas években is több-
ször meglátogatta testvérét, 1935 
után viszont, amikor összeházaso-

dott Gyarmati Fannival, már 
csak Ágnes látogatott 

Budapestre. Töb-
bek között 1935-

ben, a nászút-
ján is – akkor 
elég sok időt 
t ö l t ö t t e k 
együtt. 

Fanni 
kedvelte

Gyarmati Fan-
ni emberként 

kedvelte Ágnest, 
de persze ahogy 

másokról, róla is 
őszintén megírta 
véleményét a nap-
lójában. Rögtön 
az első találkozás 

után hosszasan elemezte példá-
ul, hogy rosszul házasodott, ami 
utóbb be is igazolódott. A sógor-
nő inkább az irodalmi működését 
illette kritikával. Mindenkiről szi-
gorú véleményt alkotott, és akiket 
kedvelt, azokról még szigorúbbat. 
Ágnes is megkapta tőle a magáét, 
Radnótiné egyszer még azt is meg-
említette, hogy kell-e Ágnesnek 
egyáltalán folytatnia az írást, vagy 
sem. Ágnes erre azt felelte: ez nem 
szándék kérdése, neki ez a dolga. 

A testvérek, barátaik társasá-
gában, az utolsó szilveszterüket is 
együtt töltötték, 1943–44 fordu-
lóján – ezen az estén olvasta fel 
Radnóti Miklós először Nem tud-
hatom című versét.

Dombai Tünde

A megjelent kötet borítója. Erdélyi Ágnes ezt 
a sapkát is saját maga készítette. 

Miklós, Molnár Ilona és Ágnes. Fotó az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattárának engedélyével

Ágnes. Fotó az MTA Könyvtár 
és Információs Központ Kézirat-
tárának engedélyével
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Szajbély Mihály a modellváltásról:
Rózsaszínre festik az alapítványi jövőt

Szajbély Mihály, a Szegedi Tudo-
mányegyetem szenátusa bölcsész-
kari képviselőjének, intézetvezető 
egyetemi tanárnak, a bölcsészkar 
korábbi dékánjának hozzászólása 
az SZTE szenátusának január 18-i 
ülésén hangzott el.

„Sikeres országokban az állam 
tartja fenn az oktatási rendszer 
alapműködését, az általános isko-
láktól kezdve az egyetemekig, az 
infrastruktúra és a működési költ-
ségek biztosításától a megfelelő 
bérezésig. Az egyéb – pályázati és 
piaci – forrásokat ezeknek az intéz-
ményeknek nem napi (működési) 
költségeik biztosítására kell meg-
szerezniük, hanem a kiválóságu-
kat biztosító tudományos és okta-
tási innovációik fedezésére. Az ala-
pítványi intézményeket jellemzően 
nem az állam hozza létre.

A magyar felsőoktatás már a 
Kádár-rendszerben is alulfinanszí-
rozott volt, és ezen nem történt 
változás a rendszerváltás után, sőt 
előbb a Bokros-csomag, majd a 
Széll Kálmán Terv nyomán forráski-
vonások történtek. Az állami finan-
szírozás léte azonban sokáig nem 
kérdőjeleződött meg. A 2016-os 
Fokozatváltás a felsőoktatásban 
címet viselő szakpolitikai straté-
gia viszont alapvető – és vélemé-
nyem szerint helytelen – fordulatot 
hozott: a piaci szemléletet és a 
gazdaságosság kérdését tette köz-
ponti elemmé, és az egyetemeket 
az önfenntartás irányába terelte. 
Ez a sok tekintetben megkérdője-
lezhető elgondolás már csak azért 
is elhibázott, mert a gazdaságos 
képzés tömegképzést feltételez, 
miközben a kis létszámú, minőségi 
képzések szenvednek.

Az üzleti alapú felsőoktatási 
modell működésének akadálya az 
a törvényi környezet, amely jelen-
leg az állami fenntartású intézmé-
nyek működését meghatározza. 
Ezt az anomáliát érzékelte a fo-
kozatváltás-anyag is. A megoldást 
azonban a kormányzat ma nem az 
állami intézményekre vonatkozó 
törvényi környezet megváltoztatá-
sában, hanem a felsőoktatás más 
jogszabályok szerint működő ala-
pítványokba való kiszervezésében 
keresi.

Kétségtelen: az alapítványi mű-
ködés az egyetemek piaci alapú 
– véleményem szerint, ismétlem 
nyomatékkal, hibás koncepción 
alapuló! – működése elől képes 
lehet elhárítani az akadályokat. Já-
rulékos következményei azonban 
finoman fogalmazva is óvatosság-
ra intenek. A szombaton kiküldött 
szenátusi tájékoztató az alapítvá-

nyi forma legfőbb áldásaként az 
egyetem autonómiájának növeke-
dését említi. Mondhatnám azt is: 
sulykolja, hiszen összesen 7 al-
kalommal használja az átalakítás 
melletti érvként. 

Az alapítványi forma azonban 
valójában nem az egyetem auto-

nómiáját, hanem a fenntartó sze-
repét átvevő kuratórium (illetve a 
felügyelőbizottság) autonómiáját 
biztosítja. Mégpedig mind a felülről 
érkező mindenkori kormányzati, 
mind az alulról, azaz az egyetem 
karairól és egyéb szervezeti egysé-
geitől érkező kezdeményezésekkel 
szemben. A kuratórium bebeto-
nozott szervezet, tagsága örökös, 
csak lemondás vagy elhalálozás 
esetében újítható meg, a helyek 
betöltéséről a kuratórium maga 
dönt. A kuratórium – hacsak nem 
sikerül az alapítvány alapító okira-

tában kellő garanciákat beépíteni 
– önhatalmúlag működtetheti a 
minden autonómiájától megfosz-
tott egyetemet.

Véleményem szerint az átala-
kulás legfőbb kockázata itt rejlik, 
és nagyon sajnálatosnak tartom, 
hogy a szenátus tagjai számá-
ra készült tájékoztató anyag ezt 
meg sem említi. Ehelyett könnyen 
kezelhető kockázatokról beszél, 
és rózsaszínre igyekszik festeni 
az alapítványi jövőt. Nem beszél 
az átalakulás rendkívül feszített 
menetrendjéről sem, pedig az 
ITM-anyag nyilván ismert volt Sze-
geden is. Ennek a menetrendnek 
az ismeretében a mai szenátusi 
ülésen nem tájékozódnunk kel-
lene, hanem krízishangulatban 
azokról a garanciákról (minimális 
feltételekről) döntenünk, amelyek 
valóban az egyetem autonómi-
áját biztosítják a kuratóriummal  
szemben.

Ilyen minimális feltételek véle-
ményem szerint:

– a kuratórium kétharmadát a 
szenátus választja;

– a kuratórium elnökét a szená-
tus és az ITM konszenzusos alapon 
bízza meg;

– a szenátus által választott tag 
lemondása vagy elhalálozása ese-
tén helyét ismét a szenátus töltheti 
be;

– a kuratórium elnökének le-
mondása vagy elhalálozása esetén 
helye ismét csak konszenzusos 
alapon tölthető be;

– a szenátus jogosult a kura-
tórium tevékenységét évente érté-
kelni;

– a szenátus jogosult az általa 
megbízott kuratóriumi tagokat 5 
évente megerősíteni vagy vissza-
hívni, és a visszahívottak helyébe 
újakat delegálni.

A garanciarendszer finomítható 
és bővíthető, például a szakszer-
vezetnek az egyetem honlapján 
közzétett állásfoglalásának figye-
lembevételével, képviseletéhez 
azonban a rektori vezetés elkötele-
ződése szükséges. Javaslom, hogy 
a szenátus a mai ülésen nyilvá-
nítsa ki azt a véleményét, hogy az 
átalakulást csak megfelelő garan-
ciarendszer birtokában támogatja, 

és ezzel adjon erős, ugyanakkor 
kötött mandátumot a rektori veze-
tés kezébe.

A bevezetőben elmondottak 
alapján mindez persze csak kár-
mentés. Tény azonban, hogy a fel-
sőoktatás megfelelő állami alapfi-

nanszírozást biztosító modelljének 
a bevezetésére ma nincsen lehe-
tőség. Itt jegyzem meg, hogy az 
alapítványi forma mézesmadzagja-
ként ígért 30%-os béremeléssel az 
egyetemi tanársegéd nagyjából az 
ALDI-pénztáros bérét érné el. Ah-
hoz, hogy a felsőoktatásban dolgo-
zók az orvosok bérrendezését kö-
vető bértáblának csak a nyomába 
is érjenek, minimálisan 100%-os 
azonnali és általános béremelésre 
lenne szükség.

Visszatérve azonban a garanci-
ákhoz: abban az esetben, ha azok 
nem érvényesíthetők, úgy élnünk 
kell azzal az ITM által felkínált lehe-
tőséggel, hogy döntésünk minden 
rövid távú kedvezőtlen következ-
ményét vállalva visszautasítjuk az 
alapítványi formára való áttérést. 
Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 
miniszterek és kormányok jön-
nek-mennek – előbbiek gyakrab-
ban, utóbbiak ritkábban –, így ami 
rövid távon az egyetlen jó lépésnek 
tűnik, az hosszabb távon ballépés-
nek bizonyulhat. 

Meggyőződésem, hogy valódi 
biztonságot az egyetem számára 
nem adhat más, mint a valódi au-
tonómiájához való ragaszkodás. 
Ebből a rendszerváltáskor kiala-
kult és törvénybe foglalt autonó-
miából – változó kormányok alatt 
– már sokat veszítettünk, de most 
a maradékot is könnyen elveszít- 
hetjük.

Szeretném szenátortársaim 
figyelmét felhívni a felelőssé-
günkre: a döntés, amelyet majd 
meghozunk, nemzedékek tanulá-
si, oktatási, kutatási lehetősége-
it határozza meg, így döntésünk 
egyértelműen történelmi, és a tör-
ténelem ítélőszéke előtt tartozunk 
felelősséggel érte.

Ennek tudatában foglaltam a 
most elmondottakat írásba. Ké-

rem hozzászólásom szövegének 
a szenátus jegyzőkönyvéhez való 
csatolását, továbbá jelezni szeret-
ném, hogy azt a bölcsészkar okta-
tóinak, akiknek én választott kép-
viselőjük vagyok, tájékoztatásul el 
fogom küldeni.”

Az alapítványi forma va-
lójában nem az egyetem 
autonómiáját, hanem a 
fenntartó szerepét átve-
vő kuratórium (illetve a 
felügyelőbizottság) au-
tonómiáját biztosítja. 
Mégpedig mind a felülről 
érkező mindenkori kor-
mányzati, mind az alulról, 
azaz az egyetem karairól 
és egyéb szervezeti egy-
ségeitől érkező kezdemé-
nyezésekkel szemben. 

Meggyőződésem, hogy valódi biztonságot az egyetem 
számára nem adhat más, mint a valódi autonómiájához 
való ragaszkodás. Ebből a rendszerváltáskor kialakult 
és törvénybe foglalt autonómiából – változó kormányok 
alatt – már sokat veszítettünk, de most a maradékot is 
könnyen elveszíthetjük. Szeretném szenátortársaim fi-
gyelmét felhívni a felelősségünkre: a döntés, amelyet 
majd meghozunk, nemzedékek tanulási, oktatási, kuta-
tási lehetőségeit határozza meg, így döntésünk egyér-
telműen történelmi, és a történelem ítélőszéke előtt tar-
tozunk felelősséggel érte.

Szajbély Mihály: Garanciák nélkül az alapítvány kuratóriuma önhatalmúlag működtetheti az egyetemet. 
Fotó: Szabó Luca
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JEGYET VEGYENEK! Elindult 
a jegyértékesítés a jövő januá-
ri, magyar–szlovák közös ren-
dezésű férfi kézilabda Euró-
pa-bajnokság budapesti mér-
kőzéseire. A szervezők napije-
gyekkel, családi jegyekkel és 
bérletekkel is készülnek, első 
körben pedig a nyitónapi na-
pijegy, a budapesti csoport-
bérlet, a Budapest Aréna-bér-
let és a Final Weekend-bérlet 
nevű belépők váltak elérhető-
vé, illetve az élménycsomagok 
értékesítése is elkezdődött. A 
nyitónapra – az extra progra-
mokkal – már 7900 forinttól 
lehet normál, 5900 forinttól 
pedig családi jegyet venni. A 
vásárlásra a watchgamesse-
emore.com honlapon és az 
okostelefonos alkalmazás-
ban van lehetőség. A 24 csa-
patos viadal 2022. január 
13-án kezdődik, és 30-án ér 
véget. Öt helyszínen – Buda-
pest, Szeged, Debrecen, Kas-
sa, Pozsony – 65 mérkőzés-
re kerül sor. A nyitómeccset 
az új népligeti csarnokban a 
magyar válogatott játssza. A 
középdöntős csoportoknak 
Pozsony és Budapest ad ott-
hont, az elődöntőket, a bronz-
mérkőzést és a finálét a ma-
gyar fővárosban rendezik. A 
hazai helyszínek kapcsán ki-
fejtették, hogy a debreceni Fő-
nix Csarnok komplett ráncfel-
varráson esik át, Szegeden új 
aréna épül, Budapesten pedig 
már készen van az új multi-
funkcionális aréna teljes váza.
AZ M4 SPORT KÖZVETÍT. Az 
M4 Sport 2025 decemberé-
ig kizárólagos közvetítője lesz 
az összes női és férfi világese-
ménynek kézilabdában. A kö-
zelmúltban az Európa-bajnok-
ságokról is megkötött meg-
állapodás értelmében ezen 
időszak alatt a közszolgálati 
sportcsatornán látható három 
női és három férfi vb, valamint 
két-két Eb. Mindez különös je-
lentőséggel bír, hiszen 2022-
ben – részben Szegeden – a 
férfi, 2024-ben pedig a női 
kontinenstorna társrendezője 
lesz hazánk.
NYOLC MEGHÍVÓ. A Pick 
Kézilabda Akadémia nyolc já-
tékosa került be a korosztá-
lyos válogatottakba. A serdü-
lőkkel gyakorol Pedersen Ben-
jamin, Halász Henrik és Fe-
kete Gellért, az ifjúságiakkal 
Rea Barnabás, Varga Mihály 
és Szilágyi Benjamin. Utóbbi 
együttes szövetségi kapitánya 
az akadémia szakmai vezető-
je, Kárpáti Krisztián. A junior-
válogatottnál Bajus Bruno és 
Kecskés Dániel került a ke-
retbe.

Sport

Jákó a felnőttek  
között is remekelt 

Az első szegedi  
a jégkorong-válogatottban

Sok gratulációt kapott Dézsi Bence

Első szegedi nevelésű jég-
korongozóként kapott lehe-
tőséget a felnőtt magyar vá-
logatottban Dézsi Bence, a 
Fehérvári Titánok támadója. 
A 20 éves játékos a lengye-
lek elleni felkészülési mecs-
cseken (1–2, 3–1) mutatko-
zott be a címeres mezben.

– A szövetség munkatársa 
írt, hogy adjam meg az e-ma-
il-címemet, illetve a telefon-
számomat. Fél órával később 
kaptam egy hivatalos levelet, 
amelynek tárgya a felnőtt vá-
logatottba szóló meghívót je-
lezte. Nagyon meglepődtem, 
fel sem fogtam, mi történik 
velem. Megnéztem a kere-
tet, amelyben akadt olyan já-

Olyan már előfordult, hogy 
a szegedi jégkorongcsapat já-
tékosa kapott meghívót, sze-
gedi születésű és nevelésű 
hokis viszont még soha nem 
léphetett jégre a felnőtt nem-
zeti csapatban.

– A kerethirdetés óta ren-
geteg üzenetet, gratulációt 
kaptam Szegedről; nevelő-
edzőm, Csiki Csaba is írt, 
neki sokat köszönhetek. Bár 
2014-ben Székesfehérvárra 
igazoltam, tartom a kapcso-
latot a szegedi játékosokkal, 
a jelenlegi OB II-es keretből 
Csanády Zsomborral, Becsei 
Bonival, Pallós Petivel és a 
Sebők testvérekkel is együtt 
játszottam – tette hozzá Dézsi 
Bence.

Újra sportolókkal népesül be a Maty-ér
Szeged 2021-ben is rangos eseményeket rendezhet kajak-kenuban

Minden eddiginél moz-
galmasabb szezon vár a 
gyorsasági kajak-kenu 
válogatottra 2021-ben. A 
koronavírus-járvány miatt 
egy évvel elhalasztott to-
kiói olimpia mellett szep-
tember közepén vb is lesz, 
de a szakmai prioritások 
szerint az ötkarikás játé-
kokat megelőző szegedi 
pótkvalifikációs verseny, 
az Európa-bajnokság és a 
világkupák idén a vb-nél 
nagyobb hangsúlyt kap- 
nak.

Az eddig bezsebelt 
kvóták szempontjá-
ból semmi sem válto-

zott az előző évben: a tokiói 
olimpiára megszerezhető 18 
indulási jogból 13-at gyűj-
tött be a Hüttner Csaba ve-
zette gyorsasági kajak-kenu 
válogatott 2019 augusztu-
sában, a szegedi kvalifikáci-
ós vb-n. Ennyi hellyel a sport-
ág az alapvető elvárásoknak 
megfelelve több olimpiai ér-
met szerezhet, s a világ köz-
vetlen élvonalában marad- 
hat. 

Ennek ellenére a cél az, 
hogy a májusi pótkvalifiká-
ciós eseményeken további 
kvótákat gyűjtsön a váloga-
tott – erre pedig jó esélyt 
kínál, hogy a Tokió előtti 
utolsó európai kvótaszer-
zőt (sportdiplomáciai sikert 
elérve) a magyar szervezők 
rendezhetik meg Szege-

den, amennyiben a koro-
navírus-helyzet közbe nem  
szól.

Ebből a szempontból 
biztató, hogy a gyorsasági 
szakágban tavaly a világon 
egyedüliként a Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség szerve-
zett nemzetközi viadalt. A 
szövetség honlapja megírta: 
az utánpótlásnak rendezett 
olimpiai reménységek ver-
senyén, valamint a szep-
tember végi felnőtt világku-
pán azt tapasztalták, hogy 
a szabályok betartásával és 
betartatásával minimálisra 
csökkenthető a fertőzés ve-
szélye.

Az európai pótkvalifikáci-

ós versenyt az egyeseknek 
és a párosoknak az első 
világkupával együtt május 
közepén rendezik meg Sze-
geden, de egyes számok-
ban további kvótákat is ki-
osztanak az idei második 

világkupán, május 20. és 
23. között, az oroszországi 
Barnaulban. A májusi pót- 
kvalfikiációs eseményeken 
azok a magyar egységek 
állhatnak rajhoz, amelyek 
jól szerepelnek az itthoni, 

május 5–6-án rendezett pót- 
kvalifikációs válogatón. Ott 
azokban az olimpiai számok-
ban lesz verseny, amelyek-
ben még nem szereztünk 
kvótát, vagyis férfi K1 200 
és K2 1000 méteren, továb-
bá női C1 200, férfi C1 és 
C2 1000 méteren. A tavalyi 
tesztversenyek és az orszá-
gos bajnokság, valamint az 
évzáró világkupa eredmé-
nyei alapján úgy tűnik, hogy 
ezekben a számokban lehet 
esély a kvótaszerzésre – C1 
200 méteren épp a szege-
di Nagy Bianka harcolhat a  
helyért. 

Az olimpiai csapatba ke-
rülésről általánosságban a 
május 4. és 6. között meg-
tartott első, a május 28. és 
30. között zajló második 
olimpiai válogató, valamint 
az európai pótkvalifikációs 
versenyen, a világkupákon 
és az Európa-bajnokságon 
való szereplés dönt. A vb-
re az olimpiai számokban 
azok az egységek utazhat-
nak, amelyek részt vettek a 
játékokon, illetve vállalják 
a további öthetes felkészü-
lést szeptember közepéig. A 
nem olimpiai számokban az 
augusztus 20. és 22. között 
szintén Szegeden megren-
dezésre kerülő felnőtt ma-
gyar bajnokságon kell ahhoz 
jól szerepelnie a versenyzők-
nek, hogy bekerüljenek a 
vb-csapatba. 

Az idei program
Május 4–6.: első olimpiai válogató, Szeged, má-
jus 5–6.: pótkvalifikációs válogató, Szeged, május 
12–16.: európai pótkvalifikációs verseny és első vi-
lágkupa, Szeged, május 20–23.: második világkupa, 
Barnaul, május 28–30.: második olimpiai válogató, 
Szeged, június 3–6.: Európa-bajnokság, Duisburg, 
augusztus 2–7.: olimpiai versenyek, Tokió, augusz-
tus 20–22.: magyar bajnokság, Szeged, szeptember 
15–19.: világbajnokság, Koppenhága.

A szegedi Nagy Bianka is harcban van még az olimpiai indulásért. Fotó: MTI

A felnőtt női pisztolyos mezőnyben a mindössze 16 éves 
Jákó Miriam nyerte a sportlövők első válogatóját a 10 
méteres Európa-bajnokságra, amelyen még osztanak 

kvótát a tokiói olimpiára. A februárra kiírt eseményt várhatóan 
május végére halasztják, így minden bizonytalan, de az eredeti 
tervek szerint a három válogatóból a két legjobb eredményt ve-
szik majd számításba az összesítésnél. A Cél-Tudat SE ígérete, 
a Vedres István Technikum tanulója a Savaria-kupán 568 körrel 
második helyen kvalifikált a döntőbe, ahol 237,6 körrel nyert.

– A verseny jól indult, biztatóan lőttem, aztán jött egy kis 
probléma – mondta az utanpotlassport.hu-nak Jákó, arra utal-
va, hogy a sűrített levegős tartályát cserélnie kellett. – Ez kizök-
kentett, bár a következő sorozaton még nem látszott. A végére 
el is fáradtam, így az akkor mutatott teljesítményemmel már 
nem lehetek megelégedve. A szezon még csak most kezdődik, 
sokat kell gyakorolni.

Jákó debütált a felnőttválogatottban is: a lengyelek ellen 
megnyert barátságos mérkőzésen megbízható tagja volt a ma-
gyar együttesnek. Az eredményeit azonban igyekszik a helyén 
kezelni.

– Ha sikerülne az Eb-csapatba kerülnöm, egy ilyen nagy ver-
seny kiváló lehetőség és tapasztalatszerzés lenne számomra. Ha 
a junioroknál tudok helyet kivívni magamnak, az Eb-döntő lehet 
a célom, hiszen oda eddig még nem jutottam be – tette hozzá.

tékos, akiért nemrég még a 
tévé előtt szurkoltam, most 
pedig egyszerre szerepelhet-
tünk a nemzeti csapatban. A 
barátnőmnél voltam, így elő-
ször vele osztottam meg a 
hírt, majd anyáékat hívtam. 
Mondanom sem kell, meny-
nyire örültek, gyerekkorom óta 
támogatták a fejlődésemet – 
mondta Dézsi.

Dézsi Bence immár váloga-
tott játékos. Fotó: Fehérvári 
Titánok
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Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditu-
kormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: január 27. 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: Híres volt 
Szivessy Mária szegedi művészszalonja. A nyertes: Varga Margit. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK ja-
nuár 8-án: Tóth Ádám és Bakacsi Szilvia, 
Szijártó Gábor és Bánki Bernadett Anna; ja-
nuár 9-én: Németh Péter Roland és Simon 

Renáta Mária, Szilasi László Csaba és Ilyés  
Beatrix.  

GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: 

Szabó C. Szilárd 
Nyomás: Mediaworks Zrt.

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

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
változékony idő  

Január 23.
szombat

 

Január 24.
vasárnap

 

Január 25.
hétfő

  

Január 26.
kedd

   

Január 27.
szerda

 

Január 28. 
csütörtök

Január 29.
péntek

Eső, viharos 
széllel 
12/6

Zelma, 
Rajmund

Eső

8/1

Timót, 
Ferenc

Havas
eső
4/1

Pál, 
Henrik

Közepesen
felhős
5/1

Vanda, 
Paula

Hószál-
lingózás

5/–2

Angéla, 
Angelika

Havas
eső
6/1

Károly, 
Karola

Havas
eső
6/1

Adél,  
Valér

JANUÁR  27., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A 
jelzett időponton belül elérhető  a 30/963- 

Képviselői fogadóóra
8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu  címen.)
JANUÁR 30., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a 30/510-1774 te-
lefonszámon.)
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SZÉCHENYI TÉR. 1935 JANUÁRJÁBAN A KORABELI TUDÓSÍTÁSOK 
SZERINT FOKOZÓDOTT A HIDEG, MAJD A HÓ ALIG NÉHÁNY ÓRA 
ALATT FEHÉRRÉ VARÁZSOLTA SZEGEDET. Olyannyira, hogy a havazás 
miatt 350 hómunkást kellett munkába állítani. Hogy mi történt még azon a 
télen Szegeden? A Belvárosi moziban a Panoptikum című Grand Guignol-fil-
met vetítették, Lionel Atwill főszereplésével; a Széchenyi mozi január 8-ai, 

ötórás előadásán, a középülés 2. sor 3. székén ülő hölgy tévedésből elvitte 
valakinek az ernyőjét, s az illető újsághirdetésben kérte a hölgyet, hogy okvet-
lenül és sürgősen adja vissza neki; Pálfy József polgármester pedig sürgős fel-
terjesztést intézett a kultuszminiszterhez, amelyben kérte a megfelelő állam-
segély kiutalását, hogy a város minél gyorsabban megtehesse a szükséges 
intézkedéseket a Kultúrpalota kibővítésére. Fotó: Fortepan/Plesovszki Ákos

KOS (III. 21–IV. 
20.)  Ne halogassa to- 
vább az önt nyomasztó 

magánéleti gondok megol- 
dását, különben minden 
rosszra fordulhat. Emiatt sok 
áldozatot kell hoznia, ami 
hatással lehet a munkájára. 

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Továbbra is rengeteg ön 
körül a feladat, de a meg- 

oldásukhoz sok helyről kap- 
hat segítséget. Érzelmi élete 
megújulhat, s ismét olyan 
szerelmesnek érzi majd magát 
a párjába, mint kapcsolatuk 
elején. 

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Amennyiben élni mer 
a tehetségével, remek 

teljesítményre lehet képes 
a munkájában. De ehhez az 
kell, hogy kevésbé foglalkozzon 
más emberek problémáival. 

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
A következő napokban fel- 
tétlenül cselekedjen va- 

lami olyat, ami sokak ja- 
vára válhat. Meg fogják hálálni, 
bár lehet, hogy csak hosszú 
idő múlva. Ne vigye haza a 
munkahelyi problémáit!

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Sok izgalmas 
ötlet fogalmazódik meg 
önben a következő na- 

pokban, s ezek közül legalább 
egyet sikerül is megvalósítania. 
S ha jobban koncentrál, egy 
olyan régi vágya is teljesülhet 
a magánéletében, amelyről 
szinte már lemondott.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  Önnek különösen 
fontos lehet a következő 
napokban, hogy (lehető- 

leg egyedül) sokat tartóz- 
kodjon a szabadban. Ez segít- 
het átlendülni a nyomasztó mun- 
kahelyi és magánéleti gondokon.

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) A következő napok- 
ban nehezen tud majd 
uralkodni az indulatain 

(főleg a magánélet terü- 
letén). Ám szép szóval sokkal 
hamarabb megoldhatja a 
problémákat – ehhez azonban 
relaxációra lesz szüksége. 

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) A következő na- 
pok kulcsszava az ön 
számára a türelem. A mun- 

kahelyén csak kisebb sikerek 
várhatók, de most elégedjen 
meg ezekkel is. Odahaza 
némi feszültség várható, párja 
érzékenyebb, mint máskor, 
szenteljen neki több figyelmet. 

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Megeshet a követ- 
kező napokban, hogy 
egyedül nem tudja meg- 

oldani a munkahelyi prob- 
lémáit. De ne csüggedjen, párja 
és barátai nem tagadják meg 
öntől a segítséget – forduljon 
hát hozzájuk bizalommal!  

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Szeretteivel akadhatnak 
kisebb nézeteltérések, 
ám ezek türelemmel 

megoldhatók. Szabad idejében 
csinosítsa otthonát, ezzel a 
családnak is örömet fog okozni. 
A munkahelyén okosabban 
ossza be az idejét.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Befektetési lehetőséggel 
találkozhat a napokban, 
de alaposan gondolja 

végig, milyen feltételekkel 
vág bele! Ismerősei révén 
hasznos információkhoz juthat, 
amelyeket a munkájában is fel 
tud használni.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Több váratlan változás 
zavarhatja meg hétköz- 
napjait. A megoldás: se- 

gítsen valakinek egy prob- 
lémája megoldásában, s ezáltal 
ön is feltöltődhet. Családjától 
több figyelemre lesz szüksége, 
amit valószínűleg meg is kap.

Horoszkóp Szeged régen

Programsorozattal ün-
neplik a szegedi köz-
művelődési intézmé-

nyek a Magyar Kultúra Nap-
ját. A KultúrKörKép nagy 
része közösségimédia-felü-
leteiken (Facebook és You-
Tube) és honlapjaikon elér-
hető. Január 23-án, szom-
baton pódiumbeszélgeté-
sen mutatja be az egyik 
Kölcsey-érmest a Petőfi-te-
lepi Művelődési Ház. Janu-
ár 24-én, vasárnap a Do-
rozsmai Füzetek helytörté-
neti kiadvány legfrissebb 
részéről, az Emlékőrző kül-
téri alkotásokról beszélget a 
szerző, Szentes Bíró Ferenc 
és Vass József lokálpatrió-
ta, a Dorozsmai Petőfi Sán-

dor Művelődési Ház ajánlá-
sával. 

A Somogyi-könyvtár ün-
nepi kínálata közösségimé-
dia-felületein (Facebook, 
YouTube) és honlapján 
(www.sk-szeged.hu), illetve 
a feliratkozottak számára 
hírlevélben (http://www.
sk-szeged.hu/hirlevel) érhe-
tő el. Az idei másik Szeged 
Kultúrájáért díjas a könyvtár 
munkatársa; Andóczi-Balogh 
Évával január 25-étől látha-
tó beszélgetés. Összefogtak 
a megyei könyvtárosok, és 
közösen szavalják el a Him-
nuszt, amelyet videón tettek 
közzé. A különleges előadás 
január 31-éig látható. 

Január 24., vasárnap es-

tig online színházi élményt 
kínál a Szegedi Szabadtéri 
Játékok – az Úrhatnám pol-
gár című Molière-darab be-
lépőjeggyel tekinthető meg 
(www.szegediszabadteri.hu). 

Szabadtéri és online prog-
ramot kínál az Agóra. Az in-
tézmény rajzpályázatot hirde-
tett Mit jelent Neked a magyar 
kultúra? címmel alsó és felső 
tagozatos diákok, középisko-
lások, valamint felnőttek szá-

mára. A legjobban sikerült al-
kotások már láthatók az in-
tézmény honlapján (www.ag-
oraszeged.hu), és a Szegedi 
Városkép és Piac Kft. támo-
gatásának köszönhetően a 
Kárász utcán kinyomtatva is 
megtekinthetők.  

A Szegedi Nemzeti Szín-
ház rövid produkcióval ün-
nepel Facebook-oldalán és 
YouTube-csatornáján: Karin-

thy Frigyes Előszó című ver-
sét adja elő Borovics Tamás 
színművész, közreműködik 
Stefanik Kata táncos.

A Móra Ferenc Múze-
um ajánlásával Peregi Dóra 
mondja el Dsida Jenő Búto-

rok című meg-
rázóan szép 
versét a be-
zárt közműve-
lődési palota 
falai közt és 
ki látójában, 
az intézmény 
YouTube-csa-
tornáján. 

F e b r u á r 
10-ig Kulturá-
lis kukucská-
ló sétára hív-

ja a családokat és baráti tár-
saságokat az Agóra. A prog-
ramfüzet letölthető az Agóra 
honlapjáról (www.agorasze-
ged.hu), vagy elérhető az in-
tézmény portáján, és oda is 
kell visszavinni.

KultúrKörKép online és a szabadban


