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Elkészült a Tiszavirág Sportuszoda
A járványügyi korlátozások feloldásának másnapján nyithat az Etelka sori létesítmény

Botka László polgármester Vári Attilával, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökével és Molnár Tamással, a szövetség alelnökével az új uszodában, a keddi sajtóbejárás során. Fotó: Iványi Aurél

Teljesült a szegediek régi vágya, elkészült a fedett 
uszoda az Etelka soron. Botka László polgármester 
elmondta: a Tiszavirág Sportuszoda már a járványügyi 
korlátozások feloldásának másnapján tudja fogadni 
a vendégeket.

Botka László polgármester az Etelka sori uszoda keddi 
sajtóbejárásán elmondta: lezárult az ország egyik leg-
modernebb és legszebb uszodájának műszaki átadá-

sa, a létesítmény megkapta a használatba vételi engedélyt is. 
A járványhelyzet miatt egyelőre csak versenysportolók hasz-
nálhatják az új uszodát. A vízilabdások, az úszók és a búvár-
úszók egy-két héten belül birtokba vehetik.

A 16 milliárd forintból felépített létesítményt az önkor-
mányzat cége, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. üzemelteti, 
melyhez a város 400 millió forint támogatást biztosít idei 

költségvetésében – közölte a polgármester, és hozzátette: 
– Az uszoda már a járványügyi korlátozások feloldásának 
másnapján fogadni tudja a vendégeket.

Vári Attila, a  Magyar Vízilabda Szövetség kétszeres 
olimpiai bajnok elnöke bejelentette: az új sportuszodában 
február 20-án a magyar és a szerb férfivízilabda-válogatott 
játszik mérkőzést (az azt megelőző héten a két csapat Sze-
geden edzőtáborozik). Bár a meccset most csak a televízión 
keresztül láthatja a közönség, a szövetség tervei szerint 
az uszoda egy újabb rangos összecsapásnak ad helyet, 
azután, hogy nézők előtt is rendezhetők sportesemények. 
Molnár Tamás, a szövetség háromszoros olimpiai bajnok 
alelnöke kifejtette: az új uszodában hosszú évtizedek után 
otthonra találnak a szegedi vizes sportok művelői. A létesít-
mény kiváló hátteréül szolgál majd a Szegeden folyó után-
pótlás-nevelésnek.

A 13,3 ezer négyzetméter alapterületű uszodában egy 
50 méter hosszú, 25 méter széles, 10 pályás, 2,2 méter mély 
versenymedence található, amely egy mozgatható válaszfallal 
2 × 10 sávos, 25 méteresre osztható. A versenyeket 1169 fős 
lelátóról figyelhetik majd a nézők.

A medencecsarnok természetes megvilágítású, sötétít-
hető, és tévéközvetítésre alkalmas sportvilágítást is kiépítet-
tek benne. A versenymedence mellett egy 1,8 méter mély, 
25 × 15 méteres bemelegítő-, egy 0,9 méter mély, 20 × 12,5 
méteres tan-, valamint egy külső-belső lazítómedence is 
az uszoda része. 

Az épületben kondicionálótermek, konferenciaterem, 
egyesületi irodák, gyermekmegőrző, tanulószoba, üzlethe-
lyiségek, büfék és wellnessrészleg is találhatók. A beruhá-
zás kivitelezője a West Hungária Bau Kft. és a Dél-Konstrukt 
Zrt. volt.
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TájékozTaTó
NyilaTkozaT a helyi iparűzési adóról

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes 
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozá-
soknak (amelyeknek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint) a 2021-ben 
végződő adóévben a helyi iparűzési adó mértéke 1%.

Fenti kedvezmény már az adóelőlegek esetében is érvényesíthető, amennyiben az adózó 2021. február 
25-éig (a 2021-ben kezdő vállalkozó 2021. december 31-éig) a NAV-on keresztül elektronikusan eljuttatja 
a feltételek teljesüléséről szóló nyilatkozatát az önkormányzati adóhatósághoz.

A nyilatkozat elérhető:
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_
nav/nyilatkozatok/21NYHIPA.html

Nyilatkozat hiányában a 2021-es adóévről szóló – 2022-ben benyújtott – bevallásban érvényesíthető 
csak a kedvezmény, amennyiben ezen adózó jelöli, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül.

Szeged, 2021. január 26. 
Dr. Martonosi Éva 

jegyző

Engedély nélküli 
koronavírus-vakcinákkal 

is oltatna a kormány
Márciusig maradnak a korlátozások

Március 1-jéig érvényben 
maradnak a járványügyi 
korlátozások – jelentette 
be Gulyás Gergely a janu-
ár 28-i kormányinfón. 

A Miniszterelnökséget 
vezető miniszter el-
mondta: kérni fogják 

az országgyűlést, hogy hosz-
szabbítsa meg a járványügyi 
veszélyhelyzetet. Az intézke-
dések fenntartását február 
második felében felülvizs-
gálják. Megjegyezte: tudják, 
hogy a járvány miatt bezárni 
kényszerült szolgáltatók ne-

héz helyzetben vannak, kü-
lönösen a  vendéglátósok, 
Ezért ha javulnak az adatok, 
ők lesznek az elsők, akiknek 
engedélyezik az újranyitást. 
Amelyik hely viszont a korlá-
tozások ellenére februárban 
kinyit, azt hat hónapra be-
zárhatják, és a tulajdonosát 
megbüntethetik. A vendéglá-
tóhelyek részleges újranyitá-
sát egyébként már nemcsak 
az ágazatban dolgozók köve-
telik egyre hangosabban, ha-
nem több ellenzéki politikus 
is szorgalmazza. A szektor-
ból már 27 milliárd forintos 

támogatási igény érkezett be, 
ám eddig ebből mindössze 
7 milliárd forintot fizettek ki 
a nehéz helyzetben lévő mun-
káltatóknak. 

Az országos gyógyszer-
hatóság engedélye nélkül is 
forgalomba lehet hozni Ma-
gyarországon koronavírus el-
leni vakcinát – erről döntött 
a kormány. Duda Ernő szege-
di virológus a Szeged Televí-
ziónak elmondta: egy gyógy-
szer engedélyezése hosszú, 
sokhetes folyamat, csak ab-
ban a szerben szabad meg-
bízni, amelyik átesett ezeken 

a vizsgálatokon, és a kutatási 
dokumentációja is ismert. 
A virológus azonban a kínai 
vakcinát, amely inaktív vírust 
tartalmaz, semmiképpen sem 
alkalmazná hazánkban. Gu-
lyás Gergely a kormányinfón 
azt is elmondta, hogy a kor-
mány az ellenőrzési folyama-
tot felgyorsítandó úgy döntött: 

minden olyan, a világban al-
kalmazott vakcinát, amellyel 
több mint egymillió embert 
oltottak be, és amely veszély-
helyzeti engedélyt kapott, en-
gedélyez. Minden behozott 
vakcinát –  ez nem változik 
– a felhasználást megelőzően 
a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ külön is ellenőriz.

A kormányzati bejelen-
tést követő napon a  kínai 
vakcina is megkapta a ma-
gyar gyógyszerhatóság enge-
délyét. Aznap az állami rádió 
reggeli műsorában Orbán 
Viktor azt is elárulta, hogy 
ő a kínai vakcinával oltatja 
be magát, mert abban bízik 
legjobban. 

Vége a kacsaúsztatónak
Elvezetik a csapadékvizet a Zászló utcából

A Zászló utcai tömbbelsőben élők régi problémáját 
oldja meg az önkormányzat a következő hónapokban. 
Az alacsony fekvésű területet nagy esők alkalmával 
rendszeresen elöntötte a víz.  

A terület rendezése 
azért húzódott el ilyen 
sokáig, mert a szom-

szédos parkolóház építője 

évekkel ezelőtt szerződés-
ben vállalta, hogy rendbe rak-
ja a területet. A kötelességé-
nek azonban nem tett eleget, 

ezért az önkormányzat be is 
perelte, s a bíróság a szerző-
dést szegő vállalkozót kárté-
rítésre kötelezte.

– Néhány éve megemel-
ték a járdát, hogy eső után 
ne zúduljon be a magasab-
ban fekvő utcaszintről a víz, 
de ez nem bizonyult elegen-
dőnek –  mondta a  terület 
önkormányzati képviselője, 
Kovács Tamás.

A város nettó 49 millió 
forintból teszi rendbe a terü-
letet, s ehhez a parkolóház ál-
tal fizetett kártérítés összegét 
is felhasználják. A napokban 
a kivitelező közműfeltárással 
el is kezdte a munkát, amely-
nek része lesz a csapadékvíz 
elvezetése, az átemelő építé-
se és a térburkolat felújítása. 
–  Ezzel nem tekintjük befeje-
zettnek a terület megújítását. 
A második félévben szeret-
nénk megfiatalítani a  zöld-
felületeket, és egy elkorhadt 
falépcsőt is biztonságosra 
cserélni – tette hozzá a kép-
viselő.

A kivitelező közműfeltárással kezdte el a munkát.  
Fotó: Iványi Aurél 

Városi kitüntetések

A szakbizottságok véle-
ményezése után Botka 
László polgármester 

aláírta a közgyűlési határo-
zatot, mely szerint a díszpol-
gári címet Karikó Katalin bi-
okémikus kutató, a Pro Urbe 
Díjat Röst Gergely matemati-

kus és Knezevics Viktor, a BP 
országigazgatója, szegedi iro-
davezetője kapja. Szegedért 
emlékéremmel tüntetik ki 
Grecsó Krisztián írót, Kerek 
Attilát, Szeged MJ Város pol-
gármesteri hivatalának nyu-
galmazott rendezvény- és pro-

tokolltanácsadóját és Török 
Lászlót, a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
alelnökét, a kézműipari tago-
zat elnökét. A díjazottak elő-
reláthatólag a város napján, 
május 21-én veszik át a ki-
tüntetéseket.
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Nagyobbik rossz

Nincs nagyobb baj jelenleg a  Szegedi Tudomány-
egyetem várható „ellopásánál”. Ezt csak azoknak 
mondom, akik az alapítványi működést „kisebbik 

rosszként” emlegetik.
Rögtön a lényeg: van a Palkovics László miniszter által 

belengetett 1500 milliárd forintnyi uniós pénz, amit oda le-
het adni az egyetemeknek a brüsszeli helyreállítási alapból. 
Láthatóan ezt nem szabad NER-hűbéresek felügyelete nél-
kül elkölteni, úgyhogy gyorsan át kellett alakítani a legtöbb 
egyetemet alapítványivá, mielőtt megérkezik a pénz. Mert ez 
a pénz gyorsan jön, hiszen a járvány okozta válságot hivatott 
enyhíteni. Az alapítványi működéssel viszont már sokkal köny-
nyebb lesz a milliárdokat „elhimihumizni”, sokkal gyorsabban 
elhalványulhat a „közpénz jelleg”, egyszerűbb lesz kitalics-
kázni a haveroknak, mondjuk európai szintű megbízási díjak 
formájában. Nagyjából ez a lényeg.

Bizonyára erősödik majd az ideológiai képzés is, és nyilván 
cserélődik az oktatói gárda itt-ott, sőt akár karokat is át lehet 
paterolni például egyházi fenntartású intézménybe. Meglát-
juk. A lényeg az egyetemek végleges elfoglalása, az ottani 
források megszerzése és a tartós fideszesítés, a NER kiter-
jesztése. Erre is jók a kuratóriumok. A módszer nem sokban 
különbözik az Alkotmánybíróságon vagy az Országos Bírósági 
Hivatalban látottaknál.

Amikor Gulyás Gergely a Színművészeti kapcsán több-
ször úgy viccelődött: a kormány örül az értük tüntető hall-
gatóknak, eszembe jutott, hogy ilyen aljas megjegyzést már 
régen hallottam. Aztán rá kellett döbbenem: nem lehet szó 
vegytiszta aljasságról. A Karmelitában egy kicsit már tényleg 
azt hiszik, ők maguk a turultojásból kikelt ezeréves magyar 
állam. Gulyás Gergely a miniszterelnök szolgálata közben el-
felejti, hogy az állami fenntartás egy felsőoktatási intézmény 
esetében valójában nem az Orbán-kormányt, legkevésbé sem 
a Fideszt, és még csak nem is a NER-hűbéreseket jelenti. 
Itt nem értelmezhető a 2 és fél milliós kétharmad, illetve 
a belengetett 30 százalékos béremelés, amiért el lehet adni 
az egyetemi önrendelkezést. 
Az  állam ugyanis, kedves 
Gulyás Gergely, mi vagyunk, 
mindannyian. Ezzel szemben 
amit önök tesznek jelenleg, 
az – maradjunk helyben – a 
Szegedi Tudományegyetem 
elvétele tőlünk, a  magyar 
állam polgáraitól, és átadá-
sa egy bizonyos körnek. Egy 
alapítványnak, az azt vezető 
kuratóriumi tagoknak. Csak 
sejteni lehet, hogy kiknek, 
pontosan nem tudjuk.

Azt viszont látjuk, a nagy-
politikából kik kerültek az ed-
dig alapítványosított egyete-
mek kuratóriumaiba: Lázár 
János, Varga Judit, Szijjártó Péter, Nagy István, mindannyian 
miniszteri szinten szolgálják Orbán Viktort.

Minderről minket, magyar állampolgárokat senki nem 
kérdezett meg. Értik már, mi lenne a lényege az állami fenn-
tartásnak? Még csak nemzeti konzultáció sem volt.

Lehet beszélni garanciákról, de ne feledjük, az a Rovó Lász-
ló rektor garantálná az alapítványosítás pártpolitika-mentessé-
gét, aki tavaly ősszel körbehaknizta a NER-médiát avval, hogy 
a Fidesz által támogatott polgármesterjelöltre szavaz. De ott 
van „kollégája”, Pál József professzor, a Fidesz egyik szegedi 
alelnöke, aki szerint „kiskorúság” lett volna nemmel szavazni 
a szenátusban, úgy, ahogy a benne megbízó közösség előze-
tesen döntött. Pál József nagykorú inkább igennel szavazott.

Ezek után senki ne próbálkozzon elhitetni velem, hogy ez 
a kisebbik rossz, mert ennek az egésznek egyszer úgyis vége 
lesz. A becsület viszont örök lett volna.

Cservenák Zoltán

VéleményEldőlt: privatizálják az egyetemet

A Szegedi Tudományegye-
tem szenátusa január 29-én 
29 igen és 16 nem szavazat-
tal, 7 tartózkodás mellett 
elfogadta a  felsőoktatási 
intézmény alapítványi egye-
temmé alakítását.

A sorsdöntő ülésen Ro
vó László rektor azzal 
győzködte a szenátust, 

hogy ne „rövid távú karriercé
lok” befolyásolják a döntésü
ket. A rektor szerint tehát rövid 
távú karriercélnak számított 
volna nem hatalomhoz hű 
kurátorok kezébe adni Szent
Györgyi Albert egyetemét. 

A modellváltás azt jelenti, 
hogy a szegedi egyetemet egy 
alapítvány működteti majd, 
amelyet kuratórium felügyel. 
A kuratórium tagjairól egyelőre 
nincs hivatalos információ, de 
korábban Rovó László és Fend
ler Judit mellett felmerült Szabó 
Gábor korábbi rektor, valamint 
Nemesi Pál fideszes polgár
mesterjelölt és Novák Katalin 
családügyi miniszter neve is. 

A rektor azt is kijelentette, 
hogy szerinte a jelenleginél 
több információ akkor sem 
lenne, ha hónapokat készül
tek volna az  átalakulásra. 
A szeged.hu információi sze
rint az  ülésen Rovó László 
többször is a kari pénzforrá
sok elvonásával próbált hatni 
a szenátus tagjaira. Megje
gyezte, hogy az orvoskar 500 
millió forinttal pótolja ki a jogi 
kar költségvetését, ami nem 
lesz, ha a kar delegált tagjai 
nemmel szavaznak az alapít
ványi működésre. A szeged.
hu információi szerint Rovó 
azt mondta Görög Márta 
dékánnak, hogy „ha morális 
okokból nemmel szavaztok, 
tudjál róla, hogy a  támoga
tások, amiket most kaptok, 
nem lesznek”. Az SZTE köz
leményében úgy fogalmazott 
a döntésről: „gyors, de széles 
körű egyeztetéssorozat és tá
jékoztatás jellemezte az SZTE 
döntéselőkészítő folyamatát. 
A Szegedi Tudományegyetem 
modellváltásának előnyeit 

és kockázatait mérlegelve 
tanácskoztak az SZTE veze
tői, a  Dékáni Kollégium és 
az SZTE Szenátusának tagjai. 
A fenntartó ITMmel az egyez

tetést egy ad hoc bizottság is 
segítette. Az SZTE vezetése 
folyamatosan tájékoztatta 
az egyetemi polgárokat, és 
a felmerülő kérdésekre belső 
online platformján válaszolt.”

Beszédes, hogy többen 
elvileg kötött mandátummal 
érkeztek az ülésre, ami azt 
jelenti: teljesen mindegy, 
mit gondolnak ők a modell
váltásról, a kari döntést kell 
képviselniük. Voltak, akik ezt 
komolyan vették – mint a jo
gi kar dékánja –, míg mások 
nem tették meg. A hallgatók 
Veritas Virtus Libertas cso
portjának gyűjtése alapján: 
Jancsák Csaba, a  JGYPK 
szenátora az  egyértelmű 
kari elutasítás ellenére 
igennel szavazott, Pál Jó-
zsef, az Egyetemi Doktori 
Tanács bölcsészettudomá
nyi képviselője  a testület 
egyértelmű elutasítása elle
nére igennel szavazott. Sőt 
a szegedi Fideszben politi

záló, ott alelnöki szerepet 
is betöltő professzor arra 
használta fel a felszólalását, 
hogy arról győzködte a sze
nátust, nincs semmi értel

me a kötött mandátumnak, 
szavazzon mindenki úgy, 
ahogy akar. Hajdú József, 
a  Társadalomtudományi 
Tudományterületi Doktori 
Tanács képviselője az  ál
tala képviseltek elutasító 
véleménye ellenére igennel 
szavazott, Horváth Dezső, 
a  TTIK dékánja és Gácser 
Attila, a TTIK másik szenáto
ra a kari elutasítás ellenére 
igennel szavazott.  Irinyi Ta-
más, a szakdolgozói kama-
ra megyei vezetője is jóvá
hagyta a döntést – korábbi 
álláspontjával ellentétben. 
Ő a szeged.hunak azzal in
dokolt, hogy egyrészt látja 
a biztosítékokat az egyetem 
dolgozóinak beígért 30 szá
zalékos béremelésre, más
részt meggyőzte őt Szabó 
Gábor prorektor, aki arról 
biztosított mindenkit, hogy 
amennyiben nem teljesülnek 
a feltételek, akkor nem lesz 
modellváltás.

A hallgatók Veritas Virtus Libertas (azaz Igazság, Bátorság, Szabadság) csoportja volt az egyik leghangosabb tiltakozó. Fotó: VVL

Példátlan: nem kapott szót

Szajbély Mihály professzor, a bölcsészkar korábbi dékán
ja nem kapott szót az ülésen. A szeged.hunak elmondta: 
szerette volna egyértelművé tenni, hogy ha az általa java
solt garanciák nem érvényesíthetők, a modellváltást nem 
szabadna megszavazniuk. A professzornak a szeged.hu
hoz eljutott felszólalásában többek között ez áll: „A kulcs
kérdést a kuratórium létrejöttének módjában és működési 
feltételeinek a meghatározásában látom. Az elmúlt szená
tuson megneveztem néhány elengedhetetlen garanciát. 
A szerdán kiküldött, majd másnap módosított szenátusi 
határozati javaslat azonban ezeket nem, vagy csak elég
telenül foglalja magában. Az elmúlt napokban a modell
váltás mellett érvként többször elhangzott a bizalom szó. 
Bízzunk abban, hogy a fenntartó őszintén jobb körülmé
nyek közé akar segíteni bennünket, bízzunk abban, hogy 
a kuratóriumban jó és hozzáértő emberek foglalnak majd 
helyet. Ez természetesen nem zárható ki. Nekem azonban, 
aki a Kádárrendszerben szocializálódtam, és majdnem 
negyvenéves voltam a rendszerváltás idején, többször is 
alkalmam volt keserűen megtapasztalni, hogy a hatalom 
puszta ígéreteire botorság építeni.”

Botka: Hajrá, szabad,  
autonóm SZTE!

Az ellenzők mellé állt Botka László polgármester is. Face
bookoldalán a döntés előtt azt írta: „Ma néhány bátor kar 
tanácsa véleményt nyilvánított. A Gazdaságtudományi Kar 
Tanácsa egyhangúlag elutasította a fideszes privatizációt. 
A Jogi Kar tanácsa óriási többséggel utasította el a köz
pénzek magánosítását jelentő javaslatot. A közgazdászok 
és a jogászok elutasítják azt a javaslatot, hogy a köztulaj
donban működő 100 éves SZTE elveszítse köztulajdoni, 
évi 100 milliárdos költségvetése pedig a közpénz jellegét! 
A Fidesz jogi és gazdasági hasznossággal indokolja az át
alakítás célját. Ez hazugság! A közgazdász és jogászpro
fesszorok tiltakoznak ellene. Holnap nemcsak az SZTE, 
de egész Szeged hosszú távú jövőjét meghatározó döntés 
születik, remélem, az SZTE szenátusának minden tagja 
tisztában van személyes felelősségével! Hajrá, szabad, 
autonóm Szegedi Tudományegyetem!”

A lényeg az  egye-
temek végleges el-
foglalása, az ottani 
források megszer-
zése és a tartós fi-
deszesítés, a  NER 
kiterjesztése. Erre 
is jók a  kuratóri-
umok. A  módszer 
nem sokban kü-
lönbözik az  Alkot-
m á ny b í r ó s á g o n 
vagy az  Országos 
Bírósági Hivatalban 
látottaknál.
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73 millió forintról 1,8 milliárd forintra
emelte a kormány Szeged szolidaritási adóját
A járvány elleni védekezésre hivatkozva soha nem látott 
mértékű kormányzati elvonás sújtotta a magyar váro-
sokat, köztük Szegedet is. A kormány több mint 10 mil-
liárd forintos forráselvonása miatt idén a túlélés költ-
ségvetéséből kénytelen gazdálkodni Szeged városa, 
mely ennek ellenére is megőrzi működőképességét és 
szociális vívmányait. Nem állnak le a fejlesztések sem. 
Az önkormányzat cégeinél azonban alaposan meg kell 
húzni a nadrágszíjat, de minden munkahely megmarad.

A kormány a  2021-es 
költségvetésben jelen-
tős átrendezést hajtott 

végre a központi és az önkor-
mányzati bevételek között, 
az önkormányzatok kárára. 
Ez alapvetően meghatároz-
ta Szeged ez évi büdzséjét is.

Míg városunk tavaly 91,4 
milliárd forintból gazdálkodha-
tott, addig idén költségvetésé-
nek bevételi és kiadási oldalán 
is 84,4 milliárd forint szerepel. 
Így Szeged – a gazdasági ne-
hézségek ellenére – továbbra 
is hiány nélkül gazdálkodik. 

A járvány okozta bevé-
telkiesések és a drasztikus 
kormányzati elvonások miatt 

az idei költségvetés főössze-
ge 7 milliárd forinttal kisebb 
a tavalyinál. Ez a város hétévi 
teljes szociális kiadásainak 
megfelelő összeg.

A város működési bevéte-
leinek alakulása is azt mutatja, 
hogy a kormány egyre inkább 
igyekszik kivéreztetni az önkor-
mányzatokat, a járvány elleni 
védekezésben is teljesen ma-
gára hagyva a településeket.

A járványt megelőző ki-
lenc évben több mint 9 mil-
liárd forinttal – 15-ről 6 mil-
liárdra – csökkent az állami 
támogatás összege, s ez 
a tendencia a veszélyhelyzet 
idején felerősödött. 

2021-ben Szeged összes 
működési bevételeinek mind-
össze 23 százalékát fedezi 
már csak az állami támoga-
tás, 77 százalékát a város-
nak saját magának kell előte-
remtenie javarészt hivatalai 

és intézményei bevételeiből, 
valamint a tulajdonában lévő 
vagyontárgyak hasznából. 

Nem változik viszont ér-
demben a kiadások szerkeze-
tének összetétele: a legtöbb 
forrást, több mint 38 milliárd 

forintot idén is beruházá-
sokra és fejlesztésekre költi 
az  önkormányzat. Igaz, ez 
a tavalyi 45,8 milliárd forint-
nál 4 százalékkal kevesebb, 
de Szeged még így is a leg-
dinamikusabban fejlődő vá-
rosok között foglalhat helyet. 
Városunk tehát a nehéz gaz-
dasági körülmények dacára 
sem éli fel jövőjét, ám tarta-
lékai alaposan megcsappan-
nak.

A város működésére vi-
szont – a bevételkiesések miatt 
– a tavalyinál 4 százalékkal töb-
bet, összesen 32,8 milliárd fo-
rintot lehet majd idén elkölteni. 

A járvány elleni védeke-
zésre hivatkozva soha nem 
látott kormányzati elvonás 
sújtotta a magyar városokat. 
Szegednek jóval nagyobb kárt 
okoztak a kormányzati elvo-
nások, mint maga a járvány. 

Miközben az önkormány-
zat tavaly 415 millió forin-
tot fordított a  védekezésre 
önerejéből, a kormány több 
mint 4 milliárd forintos el-
vonással sújtotta a  várost: 
többek között elvették a gép-
járműadó korábban még 
helyben hagyott részét, és 
a parkolás ingyenessé téte-
le is százmilliókat emelt ki 
a város zsebéből. Ezt tetézte 
még, hogy az önkormányzati 
cégek több mint 4 milliárdos 
bevételkiesést szenvedtek el 
a járvány miatt.

Az önkormányzatok ki-
véreztetése idén tovább 
folytatódik. 2021-ben újabb 
6 és fél milliárd forintos mí-
nuszt jelentenek Szegednek 
a kormányzati intézkedések, 
miközben a költségvetésben 
az  elhúzódó járvány miatt 
a város cégeinek további 2,8 
milliárd forintos bevételki-

eséssel kell számolniuk. Vé-
dekezésre, a helyi vállalkozá-
sok megsegítésére, valamint 
munkahelyek megőrzésére 
az önkormányzat további 175 
milliót volt kénytelen elkülö-
níteni.

Szolidaritási hozzájárulást 
először tavaly kellett fizetnie 
a városoknak, akkor ez Sze-
gednek 73 millió forintos ter-
het jelentett. Az  elfogadott 
központi költségvetés szerint 
2021-ben ez az összeg a hu-
szonötszörösére, azaz 1,8 

milliárd forintra emelkedik.
Mindeközben az állam ki-

vonult a közösségi közlekedés 
működtetéséből, ami újabb 
328 milliós kiesést jelent. Egy 
kormányrendelet értelmében 
a településeket még a helyi 
iparűzési adó jelentős részé-
től is megfosztják.

Az elvonások miatt je-
lentősen csökken a  város 
mindennapi működtetésére 
fordítható összeg, és idén 
az  önkormányzati cégek is 
kevesebb pénzből gazdálkod-
hatnak; tíz százalékkal csök-
ken a polgármesteri hivatal 
költségvetése, és a saját erős 
beruházásokat is vissza kell 
fogni.

(A városi költségvetés-
ről szóló cikkünk következő 
részé ben részletesen ismer-
tetjük a  helyi adóbevételek 
alakulását, a tömegközleke-
dés finanszírozását, a terve-
zett fejlesztéseket és a szoci-
ális intézkedéseket.)

Rafai Gábor

A kormány egyre 
inkább igyekszik 
kivéreztetni az ön-
kormányzatokat.
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Botka László: Szeged ellenáll
Szeged polgármestere a kormányzati elvonásokról, a költségvetésről, a szabadtéri és a színház összevonásáról

A kormány brutális, több mint 10 milliárd forintos elvo-
nása miatt válságköltségvetést állított össze és foga-
dott el Szeged város önkormányzata, mely a szabadtéri 
igazgatójának lemondása után májusban összevonja 
a Szegedi Szabadtéri Játékokat a Szegedi Nemzeti 
Színházzal. Interjú Botka László polgármesterrel.

– Pokoli nehéz éve volt 
és nehéz éve lesz az  ön-
kormányzatnak a  járvány, 
a válság és a kormányzati 
elvonások miatt. Mekkora 
veszteséget szenvedett el 
tavaly március óta Szeged 
városa?  

– A  korlátozások beve-
zetése óta –  bő egy évvel 
számolva – összesen 17,3 
milliárd forint veszteség ér-
te Szeged városát, amelyből 
10,5 milliárd a kormányzati 
elvonás, 6,8 milliárd pe-
dig a  járvány okozta hatás, 
az önkormányzati cégek és 
intézmények bevételkiesé-
se, valamint a  vírus elleni 
védekezés költsége. Emiatt 
válságköltségvetést kellett 
összeállítanunk, melynek 
elfogadását előre kellett 
hoznunk. A képviselők onli-
ne szavaztak a költségveté-
si rendeletről, amely febru-
ár elsején lépett hatályba. 
Mindenki tapasztalhatta 
az elmúlt hónapokban, hogy 
a kormány kétfrontos harcot 
folytat: a vírus és az önkor-
mányzatok ellen. Szeged vá-
rosában nagyobb kárt okoz-
tak a kormányzati elvonások, 
mint a járvány. A Fidesz így 
akar bosszút állni a 2019-es 
önkormányzati választáson 
elszenvedett kudarcáért, de 
az elvonásokkal nem az ön-
kormányzatokon áll bosszút, 
hanem a lakosságot sújtja. 
Szeged azonban ellenáll. 

– Hogyan lehet kom-
penzálni a  2021-es városi 
költségvetésben a brutális 
kormányzati elvonást?

– A veszteség miatt a vá-
ros feléli a jövőbeni fejleszté-
sekre elkülönített tartalékait. 
Jelentősen csökken a város-
üzemeltetés és az  önkor-
mányzati cégek támogatása, 
tíz százalékkal csökken a pol-
gármesteri hivatal költség-

vetése, valamint kevesebb 
pénz jut az önerős beruházá-
sokra. Így például míg tavaly 
az útalap egymilliárd forint 
volt, addig idén ez csak 500 
millió.

– Mi lesz Szeged szociá-
lis ellátórendszerével, ame-
lyet lépésről lépésre épített 
fel a  város, azt követően, 
hogy a Fidesz-kormány hat 

éve teljesen kivonult a szo-
ciális segélyezésből?

– Prioritásokat fogalmaz-
tunk meg a  2021-es költ-
ségvetés összeállításakor. 
Biztosítjuk a kötelező felada-
tainkat, biztosítjuk az önkor-
mányzati intézményekben és 
cégeknél dolgozó több mint 
négyezer alkalmazott munká-
ját, akik közül senkit sem bo-
csátottunk el a válság alatt. 
Biztosítjuk az uniós fejlesz-
tések önrészét, így minden 
EU által támogatott beruhá-
zás megvalósul Szegeden. 
Biztosítjuk és fenntartjuk 
az országban is egyedülálló 

szociális ellátórendszerünket. 
Az  előző évhez hasonlóan 
idén is 1 milliárd 50 millió 
forint Szeged város szociális 
alapja. Ennek megfelelően 
a több ezer szegedi rászoruló 
idén is megkapja a lakás- és 
gyógyszertámogatást, a rend-
szeres vagy eseti szociális 
segélyt, csakúgy, mint a 35 
ezer nyugdíjas és a 11 ezer 
általános iskolás családja 
a tízezer forintos önkormány-
zati támogatást. Továbbra is 
támogatjuk a kiemelt sport-
egyesületeket, és megmarad 
a huszonöt százalékkal csök-
kentett sporttámogatási alap, 
ami azért kiemelkedő az or-
szágban, mert a legtöbb he-
lyen ezzel takarékoskodnak. 
A  kulturális és az  idősügyi 
keret összege a tavalyi szin-
ten marad.

– Lemondott a Szegedi 
Szabadtéri Játékok igazga-
tója. Mi lesz a szabadtéri-
vel? Mennyiben befolyásolja 
ez az idei évadot?

– A képviselők szavaztak 
a Szegedi Nemzeti Színház és 
a Szegedi Szabadtéri Játékok 
összevonásáról is, amelyek 
2004-ig egy intézményként 
működtek, akkor választot-
tuk szét őket. Az elmúlt évek 
tapasztalata azonban bebi-
zonyította: sokkal gazdasá-
gosabban és hatékonyab-
ban lehet úgy működtetni 
mindkettőt, ha egyesülnek. 
Megszűnnek a párhuzamos-
ságok, nem kell külön gaz-
dasági apparátust fenntar-
tani. A képviselők szavazata 
alapján a lemondott Herczeg 
Tamás helyére a színház fő-
igazgatóját, Barnák Lászlót 
neveztük ki a Szegedi Sza-
badtéri Játékok és Fesztivál 
Szervező Nkft. élére. Május 
elsejével egyesül a  két in-
tézmény. Arról is határoztak 
a képviselők, hogy az állam-
háztartási törvénynek meg-
felelően a szabadtéri teljes 
vagyonával, személyi állomá-
nyával és kötelezettségeivel 
beolvad a Szegedi Nemzeti 
Színházba. Az egyesülés nem 
befolyásolja a szabadtéri idei 
évadát. Reményeim szerint 
színvonalasabb és költség-
hatékonyabb lesz a szabad-
téri, és a szegedi művészek 
nagyobb szerepet kapnak 
a nyári játékokon, amelynek 
sikeres előadásai tovább 
játszhatók majd a színház-
ban.

– Miután a  kormány 
megfelezte a helyi iparűzé-

si adót, karácsonyi ajándék-
ként 1 milliárd 380 millió 
forint működési támogatást 
adott a  fideszes vezetésű 
városoknak. Ugyanakkor 
megígérte, hogy a 25 ezer 
fő feletti települések ön-
kormányzataival egyeztet 
a  kompenzációról. Azóta 
több mint egy hónap telt el. 
Megkereste már a kormány 
Szeged város önkormányza-
tát?

– Tizenhárom fideszes 
város kapott településen-
ként 1 milliárd 380 millió 
forint kompenzációt, miután 

kettőről egy százalékra csök-
kentette a kormány a helyi 
iparűzési adót. A tíz ellenzé-
ki vezetésű város egyetlen 
fillér működési támogatást 
sem kapott. Szeged város 
2021-es költségvetésében 
szerepeltetjük a bevételi ol-
dalon az 1 milliárd 380 mil-
lió forintot. Bár a  kormány 
megígérte, még nem keres-
tek meg bennünket. Levelet 
írtam a belügyminiszternek 
és a  pénzügyminiszternek, 
amelyben közöltem, milyen 
veszteségeket okoztak Sze-
ged városának a kormányza-

ti intézkedések, és tárgyalást 
kezdeményeztem a kompen-
zációról. Még nem érkezett 
válasz a levelemre.

Garai Szakács László 
– Szabó C. Szilárd

Botka László: Szeged városában nagyobb kárt okoztak a kormányzati elvonások, mint 
a járvány. Fotó: Iványi Aurél 

Mindenki tapasz-
talhatta az  elmúlt 
hónapokban, hogy 
a kormány kétfron-
tos harcot folytat: 
a vírus és az önkor-
mányzatok ellen. 
Szeged városában 
nagyobb kárt okoz-
tak a kormányzati 
elvonások, mint 
a járvány. A Fidesz 
így akar bosszút 
állni a 2019-es ön-
kormányzati vá-
lasztáson elszen-
vedett kudarcáért, 
de az elvonásokkal 
nem az önkormány-
zatokon áll bosz-
szút, hanem a  la-
kosságot sújtja.

Karácsonykor tizenhárom fideszes város ka-
pott településenként 1 milliárd 380 millió 
forint kompenzációt, miután kettőről egy 
százalékra csökkentette a kormány a he-
lyi iparűzési adót. A tíz ellenzéki vezetésű 
város egyetlen fillér működési támogatást 
sem kapott. Szeged város 2021-es költség-
vetésében szerepeltetjük a bevételi oldalon 
az 1 milliárd 380 millió forintot.

Idén is megkapja 
a  35 ezer szegedi 
nyugdíjas és a  11 
ezer általános is-
kolás családja 
a  tízezer forintos 
önkormányzati tá-
mogatást.
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A veje tanította meg gobelinezni 
a tápai Józóné Rózsika nénit

Egy percig sem ül tétlenül a 82 éves asszony

Ürességérzés fogja el Józóné Ró-
zsika nénit, ha egy percig tétlenül 
ül. Mindig el is foglalja magát, 
még tévénézés közben is rázza a 
kezét, ahogy a családja tréfásan 
mondja. Tizennyolc éve kezdett 
gobelinezni, a veje tanította meg 
rá. Azóta kitalálta már azt is, ho-
gyan lehet két kézzel varrni. A tá-
pai asszony azt mondja, ez a leg-
jobb időtöltés ilyen bezártságban, 
és szellemileg is frissen tartja. 

– Míg lehetett, az idősek klubjá-
ba jártunk, kanasztázni és römiz-
ni szeretünk leginkább. Négyen 
azóta is összejövünk. Szeretem a 
történelmi tárgyú könyveket, utol-
jára Szent István felesége, Gizella 
életét olvastam. Keresztrejtvényt 
is fejtek, a szudokut is kedvelem 
– mesélte a tápai Józóné Rózsika 
néni, aki január elején ünnepelte a 
82. születésnapját. 

Van képe az ismerőseinél kint 
Angliában, Romániában, idehaza 
Bélapátfalván négy is. Ez a most 

készülő a nyolcvanhatodik. A rö-
vidáruboltban veszi meg hozzá az 
előrajzolt mintát, a megadott szá-
mok alapján összeválogatja a szí-
nes fonalakat, és a veje által készí-
tett rámán hímezi ki a képet, hogy 
egyenletesek maradjanak a sze-
mek. Végül bekeretezteti. Előfordul 
azért, hogy változtat a színeken, de 
eddig mindenki meg van eléged-
ve az ízlésével. Olyan is előfordul, 
mint a Téli tájjal vagy a Csónakázó 
lánnyal legutóbb, hogy megtetszett 
a lányának, és neki is kivarrta. A 
Téli táj nagy méretű, azt három 
hónapig készítette, de a barátnője 
ugyanazt fél év alatt se fejezte be. 
Rózsika néninek az a titka, hogy 
két kézzel varr, és úgy lényegesen 
gyorsabban halad, mert nem kell 
forgatnia a kézimunkát. Mivel a 
jobb keze az ügyesebb, azzal ölt 
alulról, a ballal meg fölülről. Ezt a 
technikát ő találta így ki. 

– Gobelinezni a vejem taní-
tott meg. Amikor tizennyolc évvel 
ezelőtt meghalt a férjem, sokat 

voltam magányos. A rákövetkező 
évben Valentin-napon hazajött a 
János, és azt mondta, nemcsak a 
szerelmeseket kell ezen a napon 
köszönteni, hanem azokat is, aki-
ket szeretünk. Akkor hozta nekem 
az első képet, a Két cicát. Azt se 
tudtam, jobbról vagy balról fogjak 
hozzá, de biztatott, hogy majd ő se-
gít. Korábban János hímezett, még 
kötött is, megmutatta a gobelin 
csínját-bínját – nevet egymásra Ró-
zsika néni és a veje, Lévai János. 
Azóta az asszony ontja a szebbnél 
szebb alkotásokat, és most már ő 
mutatja meg a vejének a különle-
ges öltéseket. 

Rózsika néni korábban kalo-
csait hímezett, aztán, mert meg-
unták otthon, csipkére váltott, 
egyhuzamban hetvenhat kisterítőt 
horgolt ki csak a lányáéknak, majd 

saját magának. Aztán jött a gobe-
lin, de hogy azt se unja meg telje-
sen, pihenésképpen horgol is. Nézi 
a tévét, és „rázza” a kezét, ahogy 
a családja tréfásan megjegyzi. Ha 
megnézi a mintát, utána már fej-
ben számolja az öltéseket. Sokan 
nem hiszik el, pedig így van. Nincs 
notesze, pontosan emlékszik a dol-
gokra, amiket megbeszél valakivel, 
anélkül hogy felírná. Azt mondja, 
nem olcsó foglalatosság a gobelin, 
egy nagyobb képhez való alap hat-
ezer forint körül van, ugyanannyi 
a fonál, és hasonló a kereteztetés 
ára is. 

– A Szent Család képét külön-
leges technikával, tűgobelinnel 
csináltam, ezen a legkisebbek és 
legfinomabbak az öltések. Ettől 
lett élethűbb a kép. Más képeken 
is hasonló technikával hímezem 

az arcokat és az apróbb mintákat, 
mégpedig úgy, hogy egy lyukba 
négyszer öltök. Nagyon oda kell rá 
figyelni – mutatja.

– Hajszálra pontosan olyan va-
gyok, mint az anyai nagyanyám, ő 
szeretett kézimunkázni. Nem is 
tűrte, ha gyerekkorunkban ölbe 
tett kézzel leültünk egy percre. 
Mindjárt megkérdezte, nincs-e 
munkánk, és ha azt találtuk mon-
dani, hogy nincs, keresett nekünk 
tennivalót. Akkoriban még minden 
fehérneműnket, zokninkat kötöt-
tük. Ha kicsámpásodott a zokni 
sarka, nagyanyám lebontatta és 
újraköttette. Annyira megszoktam 
a kézimunkát, hogy azóta se bírok 
tétlenül ülni. Valahogy olyan üres-
ségérzés fog el – mosolyog Rózsika 
néni. 

Dombai Tünde

Rózsika nénit a veje, Lévai János tanította meg gobelinezni. Fotók: Szabó Luca

A Szent Család című kép különleges technikával, tűgobelinnel ké-
szült, ezen a legkisebbek és a legfinomabbak az öltések. Ettől élet-
hűbb a kép.

Az egyik legnagyobb méretű kép: a Téli táj.

Két kézzel hímez Rózsika néni, így gyorsabban halad. Ez a nyolcvanha-
todik képe.
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Barnák László a színház és a szabadtéri
egyesítéséről: Nagyon vagány kihívás! 

Május elsejével egyesül a Szegedi Nemzeti Színház és 
a Szegedi Szabadtéri Játékok. A 2,5 milliárdos gigain-
tézményt Barnák László, a színház jelenlegi főigazga-
tója vezeti majd. Vele beszélgettünk az új feladatáról. 

– Szeged közgyűlése is sza-
vazott arról, hogy a Szegedi 
Szabadtéri Játékok és Fesz-
tivál Szervező Nkft. megszű-
nik, és feladatait a Szegedi 
Nemzeti Színház veszi át. Mi-
kor és hogyan értesült erről? 
Felkérés volt ez? Feladat, 
amelyet meg kell oldani? 
Mit mondott Botka László 
a két intézmény újraegyesü-
léséről?

– Január közepén egyez-
tető beszélgetésre voltam hi-
vatalos a városházára. Ezen 
vázolta fel Botka László, ho-
gyan látta a tulajdonos önkor-
mányzat az elmúlt két évben 
a  szabadtéri működését, 
elsősorban gazdasági szem-
pontból. Arról is beszélt a pol-
gármester, hogy a koronaví-
rus-járvány és a kormányzati 
intézkedések milyen helyzet-
be hozták Szegedet. Úgy lát-
ta, látja a polgármester, hogy 
költséghatékonysági és mű-
vészeti szempontból is érde-
mes lenne összevonni a két 
intézményt, a  színházat és 
a szabadtérit. Ez váratlanul 
ért. Bevallom, egészen másra 
számítottam.

– Mire?
– Arra, hogy a nehéz hely-

zet miatt a  színház anyagi 
támogatásáról egyeztetünk. 
Azt tudtam, hogy tavasszal 
a város a járvány miatt leál-
líttatta a szabadtéri játékok 
megrendezését. A szabadté-
ri vezetése úgy döntött, ha 
csökkentett módban is, de 
megtartják a fesztivált. Ehhez 
pályázati támogatást szerez-
tek. Ennek az  időszaknak 
a végén valamifajta veszte-
séget könyvelt el a szabad-
téri. És az is felmerült, hogy 
a korábbi összevonás, amely 

2000 és 2004 között volt, 
és amelyet Székhelyi József 
igazgatása alatt éppen Botka 
László szüntetett meg, még-

is működőképes lehet. Az is 
szerepet játszott az  önkor-
mányzat döntésében, hogy 
a Szegedi Nemzeti Színház 
az  elmúlt két és fél évben 
nagyot tudott fejlődni néző-
szám és bevétel tekintetében 
is. Elindult egy olyan fejlődés 
és változás, ami a szabadtéri 
játékokat is jellemezte.

– Beszéljünk először 
a pénzügyi, anyagi dolgok-
ról. A színház költségveté-
si intézmény, a szabadtéri 
pedig gazdasági társaság, 
a  versenyszférában telje-
sített. Hogyan lehet ebből 
a szempontból összefésülni 
a két intézményt?

– Még nagyon az elején 
járunk mindennek. Sok infor-
mációt kell még összegyűj-
tenem a  szabadtéri műkö-
déséről, amely teljesen más 
jogi és gazdasági feltételek 
között működött, mint ahogy 
mi. A szabadtéri például sok-
kal szabadabban gazdálkod-
hatott. Volt egy eredménytar-
taléka, amihez hozzá lehetett 
nyúlni. A színházban a fenn-

tartói támogatás havi össze-
ge alapján tudunk tervezni, 
ahhoz kell igazodnunk. Ez 
a működési formából adódik, 
mások a jogszabályok. Ezt na-
gyon alaposan át kell nézni. 
Ebben sok segítséget kapok 
az  önkormányzattól, amire 
szükség is van. Két ekkora 
léptékű intézmény összeol-
vasztása ugyanis nagyon sok 
buktatót rejthet magában. 
Míg művészetileg nagyszerű 
kihívás például az, hogy a mű-
sor összeállításánál hogyan 

használjuk ki a helyszíneket, 
esetlegesen még tovább 
tágítva a  horizontot, ahol 
a  szabadtéri mozgott, ám 
a pénzügyi, jogi procedúrák 
miatt nagyon óvatosnak kell 
lennünk. A Reök-palota, mint 
ingatlan kezelését is meg kell 
oldanunk. Emellett nyaranta 
több száz időszakos mun-
kavállaló kapcsolódik a Sze-
gedi Szabadtéri Játékokhoz. 
Az téves elgondolás, ha vala-
ki úgy tekint erre az egészre, 
hogy a  szabadtérit nyáron 
kell csinálni, a kőszínházat 
pedig ősztől tavaszig. Ennél 
ez sokkal bonyolultabb, ösz-
szetettebb feladat. Egészen 
máshogy kell gazdálkodni, 
hirtelen kell egy-egy nagy-

szabású produkciónál komo-
lyabb összegeket kifizetni, hi-
szen például direkt az adott 
estékre készülnek a  jelme-
zek, díszletek és koreográfiák 
– mások a léptékek. Ezért is 
fontos az önkormányzati tá-
mogatás és segítségnyújtás 
az átláthatóságban. Két és fél 
hónapunk lesz arra, hogy el-
végezzük ezt a munkát. Az a 
legfontosabb, hogy az össze-
olvadás egyik intézménynek 
se váljon kárára. Erre nagyon 
igyekszünk odafigyelni.

– Eddig jellemzően 
a  pénzügyi, jogi dolgok-
ról beszéltünk, de a nézőt 
a színpad érdekli. Mi és ho-
gyan változik, ha változik 
a deszkákon?

– A  szabadtérin estén-
ként négyezer nézőt kell 
bevonzani a  Dóm térre. 
Közülük minden második 
vidékről érkezik: Szegeden 
nyaral, és megnézi az aktuá-
lis darabot, vagy kifejezetten 
az  adott előadásért utazik 

a városba. Épp ezért mindig 
olyan darabokat kell bemu-
tatni, amelyekben az  alko-
tók és a szereplők személyét 
nagy érdeklődés övezi. Mi 
egész évadban próbálunk, 
játszunk, ezért ismernek 
bennünket a  városban. 
A szabadtéri előadásainak si-
keréhez – és a telt házakhoz 
– az is hozzátartozik, hogy 
országosan ismert művészek 
lépnek színpadra. Az minden-
képpen fontos lesz ezután is, 
hogy ilyen előadások legye-

nek a Dóm téren. A  tavalyi 
évről az idei évadra áthozott 
műsor izgalmas, sokrétű és 
színvonalas. Nem egyszerűen 
arról van, lesz szó idén, hogy 
menedzseljük a tervezett mű-
sort. Ez az évad készen van, 
a járványon múlik, sikerül-e 
és hogyan sikerül bemutatni 
az előadásokat. A legmaga-
sabb szintű produkciókat kell 
biztosítanunk a  nézőknek. 
Azt vallom, ahogy a  szín-
házba, úgy a szabadtérire is 
a legjobbakat kell megnyerni 
színészként, rendezőként is.

– Mondhatjuk úgy, hogy 
a szabadtéri – éppen a lép-
tékek miatt – egyfajta ta-
gozatként működik majd 
az összevonás után? 

– Biztos, hogy nem lenne 
jó irány teljesen összemosni 
a  most még különálló két 
intézményt. Valóban szük-
ség lesz arra, hogy külön 
„tagozatként”, külön lábként 
álljon meg a szabadtéri. Ne 
feledjük azt sem, hogy telje-
sen más brand a színház és 
a szabadtéri. De ez így van 
jól. Bár a  Szegedi Nemzeti 
Színház az utóbbi években 
visszakerült az országos szín-
házi térképre, mégis elsősor-
ban helyben erős brand, míg 
a Szegedi Szabadtéri Játékok 
országosan ismert márka. Ezt 
mindig szem előtt kell tartani 
művészeti, kommunikációs 
és minden más szempont-
ból is.

– Hogyan lehet bármit is 
tervezni ebben a rendkívüli 
járványhelyzetben?

– Nagyon megnehezíti 
a tervezést a járványhelyzet. 
Hónapok óta mást sem csi-
nálunk, mint mindent újrater-
vezünk. Ez hónapról hónapra 
hatalmas kihívás. Ehhez jön-
nek most már a szabadtéri-
vel kapcsolatos kihívások is.

– Milyen ez a  kihívás? 
Örömteli? Felelősségteljes?

– Nagyon vagány kihí-
vás! És ahogy már korábban 
mondtam, közben nagyon 
óvatosnak kell lennünk. Szá-
mos kérdés van, amit ala-
posan meg kell beszélnünk. 
Ugyanakkor abba belegon-
dolni, hogy mennyi nagy ívű 
tervet lehet megvalósítani 
a Szegedi Nemzeti Színház 
működésén kívül is, az azért 
mosolyt tud csalni az arcom-
ra. De mindent csak körülte-
kintően lehet csinálni. Egy 
két és fél milliárdos gigain-
tézményt fogok vezetni má-
justól. Itt tényleg figyelni kell. 
A Szegedi Nemzeti Színházról 
és a Szegedi Szabadtéri Já-
tékokról is van egy kialakult 
kép az emberek fejében. Egy 
sikeres intézménnyel egye-
sülünk, ami nagyon komoly 
felelősséggel jár.

Garai Szakács László

Abba belegondol-
ni, hogy mennyi 
nagy ívű tervet le-
het megvalósítani 
a  Szegedi Nem-
zeti Színház mű-
ködésén kívül is, 
az  azért mosolyt 
tud csalni az  ar-
comra.

Két és fél hónapunk 
lesz arra, hogy elvé-
gezzük a  munkát. 
Az a legfontosabb, 
hogy az  összeol-
vadás egyik intéz-
ménynek se váljon 
kárára. Erre nagyon 
igyekszünk odafi-
gyelni.

A legmagasabb 
szintű produkciókat 
kell biztosítanunk 
a nézőknek.

Barnák László: A legmagasabb szintű produkciókat kell biztosítanunk a nézőknek. Fotó: Szabó Luca 
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Megörökítették,  
mit láttak 2020-ban

Idén mások képeit is várják a télről

Szeptember végén Nap-Fény Senior 
Nyugdíjas Fotókör vezetősége belső 
fotópályázatot hirdetett a  tagoknak 

természetfotó témában, táj-, növény- és ál-
latfotó kategóriában. A járványhelyzet miatt 
keveset találkoztak, s az egyéni sétáik alkal-
mával készített képek bemutatását szolgálta 
a pályázat, hiszen csak 2020-ban készült fo-
tókkal lehetett nevezni. A bírálat is megmoz-
gatta a tagságot, mert az anonimizált képe-
ket kategóriánként albumba rendezve tették 
fel a Facebookon lévő zárt csoportjukba, és 
a tagok szavazhattak a fotókról. A korlátozá-
sok miatt a nyertes és dobogós képeket nem 
tudták kiállítani, ezért azokat nyílt oldalukon 
(Nap-Fény Nyugdíjas Fotókör) mutatták be, 

a helyezés, az alkotó neve és a kép címe fel-
tüntetésével. Helyezettek állatfotó kategóriá-
ban: 1. és 3. Tarsoly Enikő, 2. Pintér Tiborné. 
Növényfotó: 1. és 2. Tarsoly Enikő, 3. Nagy 
Emőke. Tájfotó: 1. Huszár Imréné, 2. és 3. 
hely is megosztva Pintér Tiborné és Kóbor 
Éva. A belső fotópályázat kedvező fogadta-
tása miatt arra gondoltak, hogy Mit láttunk 
télen? címmel nyilvános pályázatot hirdet-
nek, fotózni szerető nyugdíjasok számára. 
Kategóriák: téli hagyományok, városunk té-
len, szépséges téli táj, egyedi szemléletű téli 
táj. Pályázatukat közzétették a Facebookon, 
és eljuttatták valamennyi szegedi nyugdíjas-
egyesület vezetőjéhez. A versenyfotókat már-
cius végéig lehet beküldeni. 

A Fenyőrigó az állatfotó kategória győztese. Fotó: Tarsoly Enikő.

Vadszőlő. Fotó: Nagy 
Emőke.

Mozgásban a hídon. Fotó: Pintér Tiborné.

Én is felkeltem, éhes vagyok. Fotó: Tarsoly Enikő

ÁllÁshirdetÉs
szeged MJV Polgármesteri hivatala határozatlan időre szóló, teljes munkaidős karban-
tartó munkakör betöltésére keres jelentkezőket.

A munkakör betöltésének feltételei:
•  büntetlen előélet,
•   a  jelentkező  állam  elleni  bűncselek-

mény, igazságszolgáltatás elleni bűn-
cselekmény, korrupciós bűncselek-
mény, közélet tisztasága elleni, valamint 
a nemzetközi közélet tisztasága elleni 
bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, 
illetve közbizalom elleni bűncselekmény 
miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt 
nem áll,

•   iskolai végzettség: lakatos, asztalos vagy 
kőműves szakmunkás-bizonyítvány vagy 
középfokú képesítés és műszaki, ipari 
vagy építőipari területen szerzett képe-
sítés,

•  B kategóriás jogosítvány.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
•   1–3 év karbantartói munkakörben szer-

zett tapasztalat,
•   számítógép felhasználói szintű ismerete, 

különös tekintettel az irodai alkalmazá-
sokra és a levelezőrendszerekre.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A karbantartó munkakörébe tartozik a Pol-
gármesteri Hivatal épületeiben a javítási 

munkák (pl.: zárak, nyílászárók, bútorok, 
csaptelepek karbantartása), anyagmozga-
tási, raktározási feladatok elvégzése, életve-
szélyes állapot elhárítása, anyagi kár meg-
előzése, műszaki anyagok és szerszámok 
beszerzésében való közreműködés.

A jelentkezés
1.  benyújtásának határideje: 2021. február 

12.,
2.  elbírálásának határideje: 2021. február 

26.,
3.  benyújtásának helye (postai úton): Sze-

ged MJV Polgármesteri Hivatala Személy-
zeti Osztály, 6720 Szeged, Széchenyi tér 
10., földszint 15. szoba.

Az állás betöltéséről a benyújtott jelentkezé-
sek tartalma alapján a munkáltatói jogkör 
gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meg-
hallgatásra kerülhet sor. Az állás leghama-
rabb 2021. március 01. napjától munkavi-
szony keretében tölthető be, 3 havi próbaidő 
letöltése mellett.

A jelentkezéshez csatolni kell:
–  motivációs levelet és önéletrajzot,
–   iskolai végzettséget tanúsító okirat má-

solatát,
–  B kategóriás jogosítvány fénymásolatát.
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Egy szavazás margójára
Galambos Gábor profes�-
s�or emeritus, a S�egedi 
Tudományegyetem Juhás� 
Gyula Pedagóguskép�ő 
Karának korábbi dékán-
ja olvasói levelet küldött 
s�erkes�tőségünknek, 
amelyet válto�tatás nél-
kül kö�lünk.

Aki arra számít, hogy 
most az  SZTE veze-
tését fogom ostoroz-

ni egy sokaknak nem tet-
sző döntés kicsikarásáért, 
az téved. Ők azt tették, amit 
a meggyőződésük, a mai hi-
erarchiában elfoglalt helyük 
és a  lelkiismeretük meg-
engedett: híveket kerestek 
– és találtak – a szenátorok 
között az általuk képviselt ér-
tékek támogatásához. Ennek 
az írásnak nincs köze ahhoz, 
hogy ki milyen elvek mentén 
képzeli az egyetemek jövőjét, 
hogy milyen döntéshozatali 
struktúra lesz a modellváltás 
után az intézményben, vagy 
hogy ki miként gondolkozik 
az állam szerepéről a felső-
oktatás finanszírozásában. 
Azt szeretném tisztázni, hogy 
egy döntési folyamatban egy 
döntéshozónak felül kell-e 
emelkednie az egyéni érde-
kein akkor, amikor fontos, so-
kakat érintő kérdésben kell 
megnyilvánulnia, és – szená-
torként, egyetemi vezetőként 
– képviselnie kell egy közös-
ség határozatát. Magam is 
azt gondolom, hogy egy mo-
dellváltás lehet jó, ha arról 
körültekintően, az érdekeltek 
meghallgatásával, megfelelő 
biztosítékok írásban rögzíté-
sével és a demokratikus sza-
bályok betartásával hoznak 
döntést. Végül is ebben a fo-
lyamatban olyan súlyos kér-
désekben kell döntésre jutni, 
amelyek nemcsak az egyé-
nek, hanem nagyobb közös-

ségek (tanszékek, intézetek, 
karok, egyetemek) jövőbeli 
egzisztenciáját is alapvető-
en befolyásolni fogják. Öröm 

lehet mindenki számára az, 
hogy a  szavát mindig tartó 
ITM által kinyilatkoztatott el-
vek is fedik a fentebb felso-
rolt érveket. 

Előrebocsátom, nem vi-
tatom sem a kancellár, sem 
a rektor, még a prorektor jogát 
sem arra, hogy meggyőződése 
mellé támogatókat keressen. 
Egy szavazást előkészítő vitá-
ban ezt sokan megteszik, és 
az  SZTE vezetése ezt most 
meg is tette: a kari tanácsülé-
seken – nem megszokott mó-
don – képviseltette magát, és 
érvelt a modellváltás mellett, 
de ezt felróni nem lehet. Érvek 
és ellenérvek csaptak össze 
– az általam ismert vitákban 
–  néha hevesen, de mindig 
tisztességes módon. Ezt nevez-
hetjük a demokratikus döntés 
megfelelő előkészítésének. 

Ezután a  kari tanácsok 
döntöttek. Néhányan a modell-
váltás mellett, mások az ellen 
tették le a voksukat. Minden-
ki ismerte a következő lépést: 
a karok küldöttei a képviseleti 
demokrácia jegyében kötött 
képviseleti megbízással men-
tek a Szenátus ülésére, hiszen 
nekik kötelességük azt képvi-
selni, amit a  kari tanácsok 
megszavaztak. A  szenátusi 

szavazáson mégsem ez tör-
tént. Látszólag a demokrácia 
nem sérült, de valami mégis 
nagyon megbicsaklott. 

Szeretném tisztázni azt, 
hogy egy kar döntése eltér-
het az általa delegált képvi-
selő nézeteitől, elveitől, tehát 
egy küldöttnek joga van nem 
egyetérteni az általa képviselt 
karon született döntéssel, és 
a keletkezett helyzet nem fel-
oldhatatlan. Két út áll előtte. 
Ha a közösség érdekeit he-
lyezi előtérbe, akkor a saját 
meggyőződésével ellentéte-
sen fog szavazni, de betartja 
a képviseleti demokrácia írott 
és íratlan szabályait. Egy tisz-
tességes szenátor esetében 
ez nehezen feloldható lelki-
ismereti konfliktust eredmé-
nyez, és nem lenne meglepő, 
ha a szavazás után a képvise-
lő lemondana mandátumáról. 
Van egy másik lehetőség is: 
ha a szenátor nem tudja a kö-
zösség érdekeit súlyos belső, 
morális megfontolásokból 
képviselni, akkor a szavazás 
előtt le kell mondania, és át 
kell adnia a helyét annak, aki 
a küldő intézmény álláspont-
ját maradéktalanul képviselni 
tudja. Ezt nevezzük demokrá-
ciának.

Harmadik út nincs. Leg-
alábbis a  tisztesség kere-
tein belül nincs. Semmivel 
nem lesz tisztességesebb, 
gerincesebb az a szenátor, 

aki „nehéz szívvel, konfliktu-
sokkal terhelve” segédkezik 
egy antidemokratikus döntés 
meghozatalában, mint az, aki 
az egyéni haszonszerzés re-
ményében dobja sutba a de-
mokrácia szabályait, és/vagy 
az egyéni elveit a közösség 
álláspontjának képviselete 
elé helyezi.
Érdemes megvizsgálni, hogy 
aki nem képviseli a küldő in-

tézmény határozatát, azt mi-
lyen indokok vezethetik. Ha 
röviden össze akarnám fog-
lalni, akkor három szót ír-
nék le: félelem, tisztesség-
telenség és gerinctelenség. 
Gyanítom, hogy mind mö-
gé rakható az  átszavazók-
ból néhány személy. (Az min-
denesetre figyelemre méltó, 
hogy a modellváltás mellett 
szavazó karok képviselői kö-
zül senki sem küzdött lelkiis-
mereti problémával, és min-
denki követte a kari tanácsok 
határozatát.) A  félelemmel 
szavazókat nem menteni 
akarom. Vélhetően azok so-
rolhatók ide, akik tartózkod-
tak a szavazástól. Ez persze 
egy „Gyenge nem”, sok indo-
ka lehet, de a legvalószínűbb 
a pozíció féltése, vagy annak 
a hiánya, hogy valaki az álta-
la képviselt kar érdekeinek 
védelmében képes-e konflik-
tusokat felvállalni? Aki nem 
rendelkezik ez utóbbival, an-
nak komolyan meg kell fon-

tolnia, hogy alkalmas-e a vál-
lalt feladatok megoldására, 
tudja-e egy hierarchiában 
az általa képviselt kar érde-
keit képviselni, védeni. Szá-
momra nem kétséges, hogy 
aki fél a kar érdekeit konflik-
tusos helyzetben felvállalni, 
annak le kell mondania. Ha 
ezt nem teszi meg, akkor ne-
hezen tudom elképzelni, hogy 
egy magára valamit is adó 
egység ne hívná vissza azon-
nal az így szavazó képviselőt.
Tisztességtelen az a szená-
tor, aki hagyja magát elté-
ríteni az  általa kötelezően 
képviselendő határozatok-
tól, és gerinctelennek tartom 
azt, aki a kari döntés pillana-
tában már tudja, hogy a kari 
határozattól eltérően fog sza-
vazni, és tudatosan tévedés-
ben tartja a kari döntéshozó 
testületet. Meggyőződésem, 
hogy ezeknek a szenátorok-
nak sincs helye a  képvise-
leti demokráciával rendel-
kező, magát demokratikus 
elvek által irányított intéz-
ményben. Mindegy, hogy mi 
áll a döntés mögött: egyéni 
haszonszerzés, meggyőzés 
vagy meggyőződés. A szava-
zatot befolyásoló döntést ki-
váltó ok minden esetben elfo-
gadhatatlan, és egyetlen kar 
sem vállalhatja fel azt, hogy 
egy ilyen küldött továbbra is 
képviselhesse a kar érdekeit. 
Most minden karnak dönteni 
kell: vagy bohózattá silányítja 
a demokráciát, és asszisztál 
az egyéni érdekek érvénye-
süléséhez, vagy visszahívja 
a küldöttét.
A döntés során már nem 
meghatározó argumentum, 
hogy a mandátumától meg-
fosztott képviselő melyik 
pártnak milyen tisztségviselő-
je, határozott idejű megbízás-
sal rendelkező kari tisztség-
viselő, vagy főiskolai docens. 
Egy ilyen döntésnél már a ka-
rok becsületéről, a pislákoló 
demokrácia melletti kiállásról 
van szó. Ez olyan érték, amit 
nem lehet egyetlen modell-
váltás oltárán sem feláldozni. 
A karok dönthetnek: vagy ki-
állnak a demokrácia értékei 
mellett, vagy ez a fajta „kép-
viselet” a jövőben általános-
sá válik, aminek beláthatat-
lan következményei lehetnek.

Galambos Gábor
profess�or emeritus, 

a JGYPK korábbi dékánja

Galambos Gábor: Most minden karnak dönteni kell: vagy bohózattá silányítja a demokráciát, és asszisztál az egyéni érdekek 
érvényesüléséhez, vagy visszahívja a küldöttét. Fotó: Iványi Aurél

Tisztelt Olvasóink!

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

Ha a szenátor nem 
tudja a közösség ér-
dekeit súlyos belső, 
morális megfonto-
lásokból képvisel-
ni, akkor a szavazás 
előtt le kell monda-
nia, és át kell adnia 
a helyét annak, aki 
a küldő intézmény 
álláspontját ma-
radéktalanul kép-
viselni tudja. Ezt 
nevezzük demokrá-
ciának.

Érdemes megvizs-
gálni, hogy aki nem 
képviseli a küldő 
intézmény határo-
zatát, azt milyen 
indokok vezethetik. 
Ha röviden össze 
akarnám foglalni, 
akkor három szót 
írnék le: félelem, 
tisztességtelenség 
és gerinctelenség. 
Gyanítom, hogy 
mind mögé rakható 
az átszavazókból 
néhány személy.
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Különleges eb volt. Bán-
hidi Ákos, az  olimpiai keret 
edzője annak ellenére büsz-
ke a magyar csapatra, hogy 
az  elmúlt évekhez képest 
gyengébb eredményeket ért 
el a rövidpályás gyorskorcso-
lyázók Gdańskban rendezett 
Európa-bajnokságán. Az ese-
ményen a hollandok öt arany-, 
két ezüst- és öt bronzéremmel 
lettek a legjobbak, míg a ma-
gyarok egy ezüsttel zártak, 
Krueger John-Henry révén. 
A Szegedi Korcsolyázó Egye-
sület klasszisai közül Jásza-
páti Petra koronavírusos meg-
betegedése miatt lemaradt 
az Eb-ről, Kónya Zsófia 500 
és 1500 méteren kilencedik, 
1000 méteren és összetett-
ben tizenötödik lett, míg a ve-
le és Somodi Majával felálló 
váltó 3000 méteren a nyolca-
dik helyen zárt. Bánhidi a női 
szakág kapcsán elégedett-
ségének adott hangot, mivel 
a két egyéni induló, Kónya és 
Sziliczei-Német Rebeka négy 
elődöntős szereplést hozott, 
ami kiváló eredmény, azt vi-
szont sajnálta, hogy Jászapá-
ti lemaradt a viadalról, mert 
jó formában volt. Az idényből 
hátralévő egyetlen verseny-
ről, a március 5. és 7. közötti 
dordrechti vb-ről úgy nyilatko-
zott: addigra jobb állapotban 
lesznek a sportolók, de hogy 
a csúcsformájukig el tudnak-
e jutni, az kérdéses.

edzőtábor dél-AfriKá-
bAn. Januárban Dél-Afriká-
ba utazott Hűvös Viktor csa-
pata, a Kicsi Team, soraiban 
három szegedi kajakossal, 
Birkás Balázzsal, Kuli István-
nal és Nádas Bencével. A cso-
port egy jól bevált helyszínen, 
a  külvilágtól teljesen elzár-
va, Roodeplat Damban ké-
szül az olimpiai válogatókra. 
Az MVM Szeged VE sportolói 
közül Kuli és Nádas négy he-
tet tölt az edzőtáborban, Bir-
kás viszont majd csak március 
végén tér haza Dél-Afrikából.

eb-n lőhet JáKó. A  Ma-
gyar Sportlövők Szövetsé-
gének elnöksége elfogadta 
Győrik Csaba szövetségi ka-
pitány előterjesztését az olim-
piai kvalifikációs 10 méteres 
Európa-bajnokságon induló 
magyar csapat összetételé-
ről; ebben helyet kapott Jákó 
Miriam, a zsombói Cél-Tudat 
SE 16 esztendős sportolója, 
a Szegedi SZC Vedres István 
Technikum tanulója is. A 10 
méteres sportlövő Eb-t Eszé-
ken rendezik május végén, 
ahol a 25 és 50 méteres kon-
tinensviadalra is sor kerül.

Sport

isten éltesse
benkő gyulát!

Január 23-án ünnepel-
te 90. születésnapját 
az SZVSE birkózóinak 

legendás mesteredzője, 
Benkő Gyula, akit a jeles al-
kalomból a Magyar Birkózó 
Szövetség is felköszöntött 
a honlapján. A cikkből kide-
rül, hogy Benkőt még 1969-
ben kereste meg az SZVSE 
vezetősége, felkérték ve-
zetőedzőnek, ahol aztán 
az  alapoktól épített újra 
mindent a szakosztályon be-
lül. A kiváló szakember ak-
tív edzői pályafutása során 
foglalkozott többek között 
a kétszeres olimpiai ezüst-
érmes Balla Józseffel, a ju-
nior világ- és Európa-bajnoki 
harmadik, olimpikon Bodó 
Antallal, a  vb-ezüstérmes 
Péter Istvánnal és a kadet 
világbajnok Tóth Jánossal 
is. Sokat tett a birkózásért, 
méltán kapott mesteredzői 
kitüntetést 1991-ben. Ben-
kő Gyula szaktudására ter-
mészetesen a korosztályos 
válogatottaknál, illetve a fel-
nőtt nemzeti csapatnál is 
igényt tartottak példaként 
szolgáló karrierje során. Is-
ten éltesse!

egy kicsi hiányzott a még nagyobb bravúrhoz
Remekelt a vb-n a magyar válogatott, s ennek a jövő évi,  

részben szegedi Eb miatt is örülhetünk

A csoportkör és a középdön-
tő remek teljesítménye után 
a franciák ellen, a negyed-
döntőben ért véget a magyar 
férfikézilabda-válogatott me-
netelése az egyiptomi világ-
bajnokságon. Az ötödik hely, 
de sokkal inkább a mutatott 
játék reménykeltő a 2022-
es, részben szegedi rende-
zésű Eb előtt.

A magyar kézilabda-vá-
logatott hosszabbítás 
után 35–32-re kikapott 

Franciaországtól az egyiptomi 
világbajnokság negyeddöntő-
jében, így minden idők har-
madik legjobb vb-szereplését 
produkálva az ötödik helyen 
zárta a tornát. A meccs leg-

jobbjának a MOL-Pick Szeged 
játékosát, Bánhidi Bencét vá-
lasztották, aki hat gólt szer-
zett, és egyébként is kiváló 
vb-t zárt. A beállóról rengeteg 
szépet nyilatkoztak, a monte-
negróiak olimpiai és világbaj-
nok kézilabdázója, a 60 éves 
Veselin Vujović  például a világ 
legjobbjának nevezte a poszt-
ján. Bánhidi mellett a  többi 
szegedi, Mikler Roland, Bodó 
Richárd és Rosta Miklós szin-
tén kiválóan teljesített az ese-
ményen. A  magyarok a  ne-
gyeddöntő előtt a  Zöld-foki 
Köztársaság, Uruguay és Né-
metország legyőzésének kö-
szönhetően a maximális négy 
pontot vitték magukkal a cso-
portkörből a középdöntőbe, 

ahol Brazília és Lengyelország 
ellen is nyertek, az Európa-baj-
nok Spanyolországtól viszont 
kikaptak. Gulyás István szövet-
ségi kapitány leszögezte: a vá-
logatott elérte a célját azzal, 
hogy a negyeddöntőbe jutott. 

– Kicsit keserű most 
a  szánk íze, de remélem, 
hogy ez néhány napon be-
lül elmúlik. Megpróbálunk 
a  jóból építkezni. Többször 
nüánszokon múltak a hely-
zetek, de végül az ötödik he-
lyen zártunk, és elértük a cé-
lunkat – nyilatkozta az edző 
az M4 Sportnak.

– Mindent megtettünk, 
hogy a legjobb négybe kerül-
jünk. A csapat szerintem min-
den dicséretet megérdemel, 

tudtunk küzdeni egymásért, 
Magyarországért. Ez a morál 
és küzdeni tudás, akarás, 
ami közöttünk van, ritka egy 
csapatnál, ezt most mi zsebre 
tesszük és visszük tovább ma-
gunkkal – hangsúlyozta Bánhi-
di, aki 29 góllal zárta a tornát. 

– Megérdemelte a  csa-
pat, hogy idáig jutott a világ-
bajnokságon, sőt azt is ki 
merem mondani, hogy meg-
érdemeltük volna, hogy a leg-
jobb négy közé jussunk. De 
ami most nem sikerült, majd 
sikerül a  2022-es Európa-
bajnokságon –  mondta 
a beálló már a jövő januári, 
magyar–szlovák közös ren-
dezésű, részben Szegeden 
sorra kerülő tornára utalva.

erősített a szedeák, amely készülhet a magyar kupára
Bognár Kristóf Debrecenből érkezett; eközben változott a bajnokság lebonyolítása

A Naturtex-SZTE-Szedeák 
kosárlabdacsapatában 
folytatja Bognár Kristóf. 

A 26 éves erőcsatár felbontot-
ta a DEAC-cal kötött szerződé-
sét, így szabadon igazolható 
játékosként írt alá a szegedi-
ekhez a szezon végéig. A 205 
centiméter magas kosaras ko-
rábban a Falcónál együtt dol-
gozott a szegedi vezetőedző-
vel, Srećko Sekulovićcsal, 
most egy sérülés után igyek-
szik visszanyerni formáját.

– Beszéltem Keller Iván-
nal, akivel az Universiadén 
játszottam együtt. Jó csapat-
összhangról hallottam tőle, 
és sokat nyomott a  latban 
a klub helyezése és jó bajnoki 

szereplése is. Számomra az a 
legfontosabb, hogy minél töb-
bet játszhassak, és újra jó rit-
musba kerüljek, erre pedig itt 
van a legtöbb lehetőségem. 
Persze Srećko személye is so-
kat jelentett a döntésemben. 
A rehabilitációs szakemberek 
felkészítettek a visszatérésre, 
a meccsrutin hiányzik még, 
de remélem, minél hama-
rabb visszaszokom ebbe. Fél 
szemmel figyeltem a Szedeák 
szezonját, hiszen kiugróan jól 
teljesítettek a srácok. Szerin-
tem ez annak köszönhető, 
hogy jól összekovácsolódott 
a társaság, mindenki megta-
lálta a helyét – mondta a csa-
pat új játékosa.

Eközben a szövetség beje-
lentette, hogy megváltoztatták 
a bajnokság lebonyolítását: 

a férfiaknál nem lesz közép-
szakasz, így az alapszakasz 
után az első nyolc csapat rá-

játszásával folytatódik majd 
a bajnokság, a magyar kupát 
ugyanakkor megrendezik. 
A bajnokság szereplőit ez nem 
érhette váratlanul, mivel eleve 
úgy kalkuláltak a szövetség-
nél, hogy a járvány felerősö-
désével a középszakasz lehet 
az, amelytől el tudnak tekin-
teni. Az elmaradt mérkőzések 
pótlása jól halad, ezeket a kö-
zépszakasz helyén lehet leját-
szani. Mindez azt jelenti, hogy 
a Szedeák, ha így folytatja, jó 
eséllyel szerepelhet majd a rá-
játszásban, az pedig már el is 
dőlt, hogy a csapat részt vehet 
a magyar kupa nyolcas döntő-
jén, amelynek helye és ideje 
egyelőre ismeretlen.

Bognár Kristóf örömmel csapott Kardos Péter klubelnök 
tenyerébe. Fotó:Naturtex-SZTE-Szedeák

A szegedi Bánhidi Bence szenzációs volt a világbajnokságon. Fotó: MTI
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január 23-án: 
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Képviselői 
fogadóóra

FEBRUÁR 10., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00–18.00 óra. Jelzett időpon-
ton belül elérhető a 30/459-7777  telefonszámon.
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. Jelzett időpon-
ton belül elérhető 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu címen.
FEBRUÁR 11., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla: 16.30–17.30 óra. Polgármesteri Hivatal Kis-
kundorozsmai Kirendeltség (Negyvennyolcas u. 12.).
FEBRUÁR 13., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. Csongor tér 12.

Szeretne egy ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukor-
megfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: február 10. 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: Lázár György 
Szeged híres szoborállító polgármestere volt. A nyertes: Kormos Margit. Gratulálunk!
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KOS (III. 21–IV. 20.) 
A hét elején remek ötle-
teket kaphat a barátaitól 

a munkájával és a magánéle-
tével kapcsolatban is. Vegye 
őket komolyan! Pénteken 
nagy siker érheti, ossza meg 
örömét szeretteivel!

BIKA (IV. 21–V. 20.) Kel-
lemes hétnek néz elébe! 
Vegye körbe magát pozi-

tív emberekkel, így a munka 
is könnyebben megy majd. 
Hétvégén kapcsolódjon ki, 
lehetőség szerint a  termé-
szetben!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Szüksége lesz értelmes 
társalgásra, mivel egyre 

jobban idegesítik a felszínes 
dolgok. Vegye észre a szépet 
maga körül, és figyeljen oda 
a részletekre, ez fel fogja töl-
teni.

RÁK (VI. 22–VII. 22.) 
Aprónak vélt problémá-
ból komoly nézeteltéré-
se lehet, amennyiben 

nem kezeli időben. Figyeljen 
a pénzére, mert veszteség ér-
heti, s amennyi időt csak le-
het, töltsön otthonában.

OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Ha az elmúlt 
napokban keményen 

dolgozott, ideje lassítani. Hét 
közepén csökken az energia-
szintje, iktasson be hosszabb 
kikapcsolódást kedvesével. 
Ennek megszervezését en-
gedje át neki!

SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.) 
Fontos, hogy az ön előtt 
álló időszakban világo-
san fogalmazzon, kü-

lönben sokan félreérthetik. 
Pénteken nehéz napja lehet, 
mert semmi sem úgy alakul, 
ahogy szeretné. Fogadja el, 
hogy a dolgok változnak!

MÉRLEG (IX. 23–X. 
22.) Élete középpontjá-
ban párkapcsolata áll 

majd – úgy érzi, rég volt ilyen 
boldog! Arra azért figyeljen 
oda, hogy magánéletének 
örömei ne menjenek munká-
ja rovására.

SKORPIÓ (X. 23–XI. 
21.) Ha úgy érzi, ki-
égett, vegyen ki pár 

nap szabadságot. Az ily mó-
don nyert időt töltse örömet 
okozó tevékenységekkel. Hét-
végén látogassa meg rokona-
it, mert már nagyon hiányol-
ják önt. 

NYILAS (XI. 22–XII.21.) 
Határozott céljai vannak 
a jövőjével kapcsolatban 
– amennyiben dolgozik 

rajtuk, legmerészebb álmait 
is eléri, hamarább, mint gon-
dolná. De ne bízza el magát, 
az még senkinek sem tett jót!

BAK (XII. 22–I. 20.)  
Engedje meg a környe-
zetében élőknek, hogy 
munkája során segítse-

nek önnek. Legyen rugalmas, 
és fogadja el tanácsaikat. 
Partnerével ne a különbsé-
geket keressék, inkább a ha-
sonlóságokat!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Találja meg az  egyen-
súlyt a munka és a ma-

gánélet között, s figyeljen 
jobban az egészségére – ez 
különösen igaz az étkezésé-
re! Kikapcsolódásként hall-
gasson zenét.

HALAK (II. 20–III. 20.) 
Kifejezetten ihletett álla-
potban van – használ-

ja ki ezt az időszakot tervei 
megvalósítására! Igyekeze-
tének anyagi haszna is le-
het, de ennél fontosabb ba-
rátai és párja elismerése.

Horoszkóp

Agócs Pál Azt A PillAnAtot kAPtA el hAtvAnnégy évvel ezelőtt, Amikor éPPen egy hógolyót dobott felé A hölgyek egyike, 
Aki így szerette volnA megviccelni A hobbifotóst. Azt nem tudjuk, hogy eltalálta-e a hógolyó olvasónkat, aki több korabeli téli fotóval is 
meglepte szerkesztőségünket. Ezt a képet a Széchenyi téri építő és haragvó Tisza szoborcsoportnál készítette. A városháza előtt álló szoborpárnál az-
óta is rendszeresen fényképezkednek a Szegedre érkező vendégek. Azt tudni kell, hogy az antik istenségeket nem ide teremtette alkotójuk, Pásztor Já-
nos, hanem a megrendelő Klebelsberg Kunó kultuszminiszter szándéka szerint Tihanyba, Balaton címmel. Szeged országgyűlési képviselője időközben 
megváltoztatta szándékát, és 1930-ban Szegedre kerültek az istenek. Fotó: Agócs Pál

Szeged régen

Itt a farsang, áll a bál – online
Számos közművelődési intéz-
mény kínál online műsorokat 
és játékokat a következő na-
pokra. Az online programok 
Facebook-oldalukon és YouTu-
be-csatornájukon tekinthetők 
meg. Az információk egy he-
lyen, a http://szegedtourism.
hu/hu/esemenyek/ oldalon is 
megtalálhatók. február 7-éig 
Szegedi Hullámtér – Tiszavilág 
címmel a 2000-ben történt ti-
szai ciánszennyezésre em-
lékezik a tömörkény istván 
művelődési ház. A  Szőregi 
Teadélutánok programjaként 
Albert Andrással, a Kiskunsá-
gi Nemzeti Park munkatársá-
val készítettek beszélgetést. 
A Szegedi Hullámtér – Törté-

netek nagy halakról című be-
szélgetést Tóth György halőrrel 
és Ungi Zoltán sporthorgász-
szal a dorozsmai Petőfi sán-
dor művelődési ház mutatja 
be. február 13-án 17 órától 
A 3 emeletes mesekönyv elő-
adását ajánlja elsősorban is-

kolásoknak a  kövér béla 
bábszínház. Az  online elő-
adásra jegyet kell váltani. feb-
ruár 13-án és 14-én 9 és 18 
óra között rendezi meg az első 
Szent István téri Kézműves Vá-
sárt a szegedi városkép és Pi-
ac kft. A kínálatban egyedi ké-
szítésű kézművesajándékok, 
édességek, kürtőskalács és 
lángos szerepelnek. február 
17-éig Nagy Farsangi Kihívás-
ra várja a gyerekeket a Petőfi-
telepi művelődési ház. Három 
feladatot lehet teljesíteni: far-
sangiálarc-készítés, jelmezes 
éneklés, versmondás és tűzbe 
vetni való rossz dolgok, szoká-
sok felsorolása. 

Itt a farsang, áll a bál cím-
mel a Rúzsa Sándor Népdal-
kör és Citerazenekar farsangi 
műsorát mutatja be archívu-
mából a bálint sándor műve-
lődési ház. 

Az  ih rendezvényköz-
pont virtuális fotókiállítást 
szervezett a Dél-alföldi Ter-
mészetfotósok Köre képe-
iből. február 21-ig látható 
Simon Ferenc helyi festő-
művész Anyám Éneke című 
kiállítása a dorozsmai Pe-
tőfi sándor művelődési ház 
YouTube-csatornáján. feb-
ruár 24-éig a bálint sándor 
művelődési ház Színészmú-
zeum címmel Czenéné Vass 
Mária film- és színháztörté-
neti sorozatából a 100 éve 
született Zenthe Ferenc című 
részt teszi közzé.

február 28-áig Mészá-
ros Erzsébet festményki-
állítását mutatja be zenés 
aláfestéssel a szentmihályi 
móricz zsigmond művelődé-
si ház. 

A Szegedi Hullámtér prog-
ramsorozatban március vé-

géig látható A ciánszennye-
zéstől a koronavírusig címmel 
a Kozák Péterrel, az Ativizig 
igazgatójával készült interjú, 
a bálint sándor művelődési 
ház gondozásában.


