A VÁROS KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓS LAPJA

2022. OKTÓBER 29., SZOMBAT

7.

4.

3.

Szeged most is égő fáklya!
Kovács Tamás, Szeged alpolgármestere Nagy
Imre szobránál emlékezett a forradalmárokra.

Felújítják az utolsó szakaszt
Elkezdődött önkormányzati forrásból a Budapesti körút harmadik szakaszának felújítása.

Újabb világcég nyit
irodát Szegeden

A

10.

Nagyra nőtt mese a színházban
Folytatja a vb-ig
A bűvös vadászról és a téli bezárásról is
2023-ig biztosan folytatja pályafutását Farkas
kérdeztük Dinyés Dániel művészeti vezetőt. Tamás, a Szegedi Úszó Egylet nyílt vízi úszója.

Összefogtak a szegedi iskolák
Élőlánccal tiltakoztak a tanárok, a diákok és a szülők

utóipari mérnöki fejlesztőirodát nyit Szegeden a
thyssenkrupp. Ezzel a város a legmodernebb elektromechanikus kormányrendszerek fejlesztésének
egyik nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő helyszínévé válik – jelentették be szerdán Szegeden.
A vállalat magyar mérnökei az „okos” kormányrendszerek elektronikai hardver- és szoftverfejlesztését végzik a világ legnagyobb autómárkáinak. A szegedi mérnökcsapat a
budapesti és a veszprémi központtal szoros együttműködésben dolgozik majd együtt. A cég döntésében meghatározó
szempont volt az egyetemi háttér, valamint az, hogy Szeged
regionális központi szerepet tölt be az IT-szolgáltatások és a
szoftverfejlesztés területén.
Folytatás a 3. oldalon

Takarékosság
a működőképességért

T

akarékoskodási intézkedésként kulturális és sportlétesítmények ideiglenes,
téli bezárásáról döntött legutóbbi ülésén a közgyűlés.
Botka László polgármester a
közgyűlési vita során leszögezte: biztosítani kell a város
működését, az alapvető közszolgáltatásokat, a bentla-

kásos szociális intézmények,
óvodák, bölcsődék működését, a tömegközlekedést, a
közvilágítást. A polgármester
hangsúlyozta: rendkívül szűk
az önkormányzatok mozgástere, szinte valamennyi magyarországi nagyváros ugyanezeket az intézkedéseket hozza meg.
Bővebben az 5. oldalon

A Dugonics tértől egészen a városházáig ért az az élőlánc,
amit a tanárok, diákok és szülők alkottak a Szegedi Tanárok
Együttműködési Platformja és a Veritas Virtus Libertas hallgatói közösség által szervezett tüntetésen. Kétezernél is többen kapaszkodtak össze és tettek fogadalmat Szegeden, hogy
kiállnak egymásért. A demonstráción felszólalt Szajbély Mihály

egyetemi professzor, Szeged díszpolgára, aki arra biztatta a tanárokat, hogy segítsenek a meghurcolt kollégáikon, de ne hagyják magukat megrettenteni, és tudatosítsák magukban: nem lehet minden pedagógust elbocsátani. Lapzártánk után újabb országos sztrájkot tartottak a pedagógusok, hogy fenntartsák a
nyomásgyakorlást. Fotó: Iványi Aurél Írásunk a 2. oldalon

Több kamera, nagyobb biztonság Mérlegen a képviselők

A
A rendőrségen figyelik a felvételeket. A Csillag teret is bekamerázták Tarjánban. Fotó:
Iványi Aurél

z elmúlt években
ötvenmillió forintot költött az önkormányzat a közterületi térfigyelőkamera-rendszer fejlesztésére, amit idén
is folytatott a város – mondta a Csillag téri sajtótájékoztatón Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. A korábbi években 84 térfigyelő
kamerát helyeztek el a város
különböző részein, ami idén
76 kamerával egészült, egészül ki. Az újabb kamerákkal
együtt mintegy ötven helyszínről láthatók felvételek a
városi rendőrkapitányságon.
Cikkünk az 5. oldalon

S

orozatunkban az Északi városrész önkormányzati
képviselőjét, Tóth Károlyt kérdeztük, mi mindent sikerült már megvalósítania ebben a ciklusban.
– Az elmúlt években is nagy figyelmet fordítottunk az Északi városrész lakossága életkörülményeinek, az
intézmények működési feltételeinek javítására, közösségi
programjaira, környezetünk ápolására, szépítésére – tekintett vissza a legutóbbi önkormányzati választás óta eltelt
időszakra Tóth Károly önkormányzati képviselő (képünkön).
Részletek a 6. oldalon
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Összefogtak a szegedi iskolák Paul Fox: Nadjon orulok,
hogy itt lehetek!
Élőlánccal tiltakoztak a tanárok, a diákok és a szülők

Botka László polgármesterrel tárgyalt
az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete
Szeged nagyon érdekes és izgalmas város. Azt a tudásbázist, ami itt van, mindenképpen érdemes kihasználni
– mondta interjújában Paul Fox, Nagy-Britannia magyarországi nagykövete, aki Botka László polgármesterrel is
tárgyalt a városházán.

Az utóbbi évek legnagyobb tüntetése volt a Dugonics téren. Fotó: Iványi Aurél
Kétezernél is többen kapaszkodtak össze és tettek fogadalmat Szegeden, hogy kiállnak egymásért.
„A leghatározottabban elítéljük a hatalom megfélemlítési módszereit, amivel az oktatásügy jobbá tételéért harcoló
kollégáinkat büntetik, megalázó módon fenyegetik, méltatlanul elbocsátják!” – olvasható abban a nyilatkozatban,
amit lapzártánkig több mint
húsz szegedi, hódmezővásárhelyi, bordányi, domaszéki és
szentesi iskolából összesen
már nyolcszáz pedagógus írt
alá.
„Kijelentjük, hogy Szegeden és környékén nem tűrjük,
hogy bárkit meghurcoljanak,
ha a jelenlegi oktatáspolitikával szemben jogosan és
határozottan fellép. Amen�nyiben ez megtörténne, a
nyilvánosság minden rendelkezésünkre álló erejével fogjuk megvédeni kollégáinkat,
legyen az óvodai, iskolai, gimnáziumi vagy a szakképzésben dolgozó munkatársunk!
Egységesen állunk ki egymásért!” – fogalmaztak a nyi-

latkozatban. Az elhatározást
erősítendő élőláncot alkottak
múlt csütörtökön, de a tüntetésen beszédek is elhangoztak. Felszólalt Szajbély Mihály
irodalomtörténész, Szeged
díszpolgára is, aki már a márciusi demonstráción is mondott beszédet. Szajbély azzal
kezdte, hogy a márciusi tüntetés óta csak rosszabb lett a
helyzet, hiszen a sztrájkjogtól
megfosztott pedagógusokat
„engedetlenségük” miatt fenyegetik, elbocsátják, mas�szív fenyegetés árnyékában
végzik a munkájukat. Mégis
egyre többen állnak ki az oktatás jövőjéért, a tanári pálya
becsületéért.
– A tanároknak nemcsak
több pénzre, de több szabadságra is szükségük volna. Ezt a vágyat megértette
a hatalom, de nem úgy, hogy
megszabadította a tanárokat
az alap- és kerettantervek
bilincseitől, a tankerületek
túlhatalmától, hanem éppen
ellenkezőleg: rendőrminiszter alá rendelte az oktatást
– mondta Szajbély, amire
hatalmas pfujolás és fütyülés
tört ki a téren. Arra biztatta a

tanárokat, hogy segítsenek a
meghurcolt kollégáikon, de ne
hagyják magukat megrettenteni. Tudatosítsák magukban,
hogy nem lehet minden pedagógust elbocsátani.
– Amikor az ember útnak
indul, a zsákja mélyén helyezi
el a legértékesebb dolgait. És
amire szüksége van útközben, de meg is válna tőle, ha
túl nehéz a teher, azt a zsák
tetejére teszi. Orbán Viktor
zsákjának mélyén az oligarchái, a profi futballistái és a
propagandagépezete van. Orbán a pedagógustársadalmat
és a legelesettebbeket tartja
a zsákja tetején, akiktől kön�nyű szívvel megválik – mondta Szajbély Mihály. Azzal fejezte be, hogy bármilyen nehéz
is a jelenlegi helyzet az energiaválság miatt, ha egy ország
nem akarja eljátszani a jövőjét, nem takarékoskodhat az
oktatáson, és nem élhet vis�sza a tanárok hivatástudatával. – Tegyük világossá, hogy
a tanárok egymásra találtak.
A nemzet jövőjéért kapaszkodunk össze, fogjuk meg
egymás kezét és emeljük a
magasba – hangzott el.

A pofátlanság csúcsa
A tankerületekben dolgozó 2605 hivatalnok jutalmazására több pénz jutott, mint a
106 ezer pedagóguséra.

E

gy-egy tankerületi igazgató átlagosan több mint 1,5 millió forint jutalmat kapott, a tankerületi hivatalnokok pedig átlagosan 562 ezer forintot, miközben a pedagógusok átlagban 10
ezer 500 forint jutalomban részesültek. Van
olyan tankerület, ahol a vezető egymaga több
jutalomban részesült, mint az összes alá tartozó tanár. A 24.hu nézte meg mind a 60 tan-

kerület pénzügyi beszámolóját a 2021-es évről. A legjobban a Berettyóújfalui Tankerületi Központ vezetői jártak. Itt a három vezető
összesen 13,5 millió forintot kapott, ami fejenként majdnem 4,5 millió forint. Mindezt
úgy, hogy a tankerületükhöz tartozó 1722
pedagógust összesen 84 ezer forint jutalomra tartották érdemesnek. A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárait elbocsátó
belső-pesti tankerületben a 2020-as évre az
akkori vezető 1,1 milliós extrapénzt vett fel,
miközben a tankerület háromezer pedagógusának összesen 500 ezer forint jutott.

– Miről beszélgettek Botka László polgármesterrel,
illetve miért látogatott Szegedre?
– Azért látogattam Szegedre, mert Budapestről sok
minden nem látszik rendesen. Fontos, hogy megismerjem azt az országot, ahol dolgozom. „Nadjon orulok, hogy
itt lehetek!” (Mondta magyarul a nagykövet – a szerk.)
A polgármester megmutatta
a fantasztikus városházát.
Gyönyörű épület! Baráti,
partneri kapcsolatokról, gazdasági és oktatási együttműködésről beszélgettünk.

bármi abból, hogy kitörhet
egy háború, és Putyin Ukrajnára tör?
– Nem látszott. Borzasztó, hogy kitört a háború, és
ami még borzasztóbb, hogy
egyelőre nem látni a végét.
Oroszország
villámháborúra, gyors győzelemre készült, ebből nem lett semmi. Viszont senki nem tudja
megmondani, hogyan és mikor érhet véget a háború. Az
lenne a legjobb, ha hamar
béke lenne, ha Oroszország
feladná eredeti terveit, de
ezt remélni manapság több
naivitásnál. Mi azt tudjuk

künk is ki kellene lépnünk.
Tényleg megérte kilépni?
– A kormány végrehajtotta azt, amit a britek akartak, tiszteletben tartották a
népszavazás
eredményét,
a demokratikus akaratot.
Hogy más országok, akár
Magyarország ilyenre készülne – nos, ez az ő dolguk.
Nekünk most az a dolgunk,
hogy megtaláljuk a helyünket
a világban az Európai Unión
kívül. Nem lesz egyszerű,
nem megy egyik pillanatról a
másikra. Ez egy hosszú folyamat. A 2008-as gazdasági világválság óta nem tudott igazán megnyugodni a világ, ott
tűnt el a korábbi status quo.
Minden mozgásban van, minden változik. Nekünk most a
Brexit miatt újra meg kell találni magunkat a világban.

Paul Fox: Azért látogattam Szegedre, mert Budapestről sok minden nem látszik rendesen.
Fotó: Iványi Aurél
Botka László azt is büszkén
mondta, ezt én sem tudtam,
hogy Szeged Cambridge
testvérvárosa, és Szegeden
kívül csak egy másik testvérvárosa van: a gyönyörű és
híres német egyetemi város,
Heidelberg. Szeged nagyon
érdekes és izgalmas város,
itt van a BP, talán nem véletlenül. Azt a tudásbázist,
ami itt van, mindenképpen
érdemes kihasználni. Bízom
abban, hogy ezt egyre több
cég ismeri fel a hazámból.
– Két évet dolgozott
Moszkvában, nem is olyan
régen. Milyen volt akkor
Oroszországban, látszott-e

most tenni, hogy minden
támogatást megadunk Ukrajnának,
NATO-tagként
nem is tehetünk mást. Egy
szuverén állam lerohanását
nem lehet másképp értékelni, csak agresszióként,
ami ellen fel kell lépni, és
segíteni kell abban, hogy a
megtámadott a lehető leggyorsabban, leghatékonyabban védekezzen a támadás
ellen. Ebben segítünk az ukránoknak.
– Kiléptek, elhagyták
az Európai Uniót. Nálunk
időről időre felerősödnek a
kormány környékén is azok
a hangok, amik szerint ne-

Napról napra, újra és újra
meg kell vizsgálnunk a helyzetünket, nemcsak nekünk,
hanem minden más országnak is. Az orosz–ukrán háború ráadásul most még tovább
bonyolítja az egyébként sem
egyszerű helyzetet. Emiatt a
válság, a folyamatos változás még tovább tart majd.
Nagyon jó lenne újra a lassúnak, szinte már unalmasnak
tűnő kilencvenes években
élni politikai, diplomáciai
szempontból, de most úgy
néz ki, hogy egy ilyen korszak
nagyon messze van még.
Garai Szakács László
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Jövőbiztos gazdasági környezet
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Ceglédi Zoltán

Újabb világcég nyit szoftverfejlesztő irodát Szegeden
Folytatás az 1. oldalról
A thyssenkrupp az elkövetkező három évben több száz
fővel tervezi növelni mérnökei számát Magyarországon.
– Az új, szegedi mérnöki
szolgáltatóközpont
segítségével kívánjuk növelni a
thyssenkrupp speciális K+F
tevékenységének nemzetközi
versenyképességét
– mondta a szerdai sajtótájékoztatón Joó István, a
Nemzeti Befektetési Ügynök- Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy Szeged a hazai informaség (HIPA) vezérigazgatója.
– Nem csak Szeged váro- tikai szolgáltatások központjává vált az elmúlt években.
sa, de az egész régió profitál Fotó: Szabó Luca
a velünk való hosszú távú
együttműködésből. Jelenlé- – hangsúlyozta Tagai Dóra, dásiparában a befektetési
tünk további szakértelmet, a thyssenkrupp Compo- lehetőséget.
további know-how-t és
nents Technology Hun– Szeged a hazai informamég több diákot
gary HR-vezetője. tikai szolgáltatások központhoz majd SzeMihálffy Béla jává vált az elmúlt években.
Nem csak
gednek, akik
országgyűlé- Gazdagok vagyunk a kreatív
Szeged városa,
remélhetőleg
si képvise- iparágakban – a szoftverfejde az egész régió
itt telepednek
lő
örömét lesztő cégektől a turisztikai
profitál
a
hosszú
le, és egy jöfejezte
ki, vállalkozásokig –, amelyek
távú együttműkövőbiztos gazhogy egyre számára fontos, hogy Szedésből.
dasági környetöbb cég látja ged élhető, toleráns, nyitott
zetet teremtenek
meg Szeged tu- város, ahol jól érzik magukat

az emberek – mondta Nagy
Sándor. A városfejlesztési alpolgármester hangsúlyozta:
Szeged város önkormányzata tevékenyen részt vesz a
XXI. századi gazdaság kiépítésében.

Toplistás cég
A thyssenkrupp mára
nem csupán hazánk
top 100 legnagyobb
foglalkoztatója, és a
top 50 legnagyobb
külföldi értékesítésű
vállalata közé került
be, de a felmérések
szerint a legkedveltebb
munkahelyek
között is ott van. Jelenleg mintegy 2700
munkatársa van a
vállalatnak Magyarországon, és 2015-től
kezdődően mintegy
150 milliárd forintnyi
beruházást
hajtott
végre az országban.

Kovács Tamás: Szeged
most is égő fáklya!
A szegedi fiatalok szikrája
gyújtotta lángra az októberi forradalmat. Innen vitték
tovább a szabadság tüzét
szerte az országba. Szeged
most is égő fáklya az egyre
nagyobb sötétségben. És
minél nagyobb a sötétség,
annál nagyobb szükség lesz
az összefogásra – mondta
beszédében Kovács Tamás
alpolgármester Nagy Imre
szobránál, az 1956-os forradalom 66., valamint a
Magyar Köztársaság kikiáltásának 33. évfordulója alkalmából rendezett városi
díszünnepségen.

H

agyományosan a
Széchenyi téren,
a városháza előtt
vonták fel ünnepélyesen a nemzeti lobogót,
majd az emlékezők Kovács
Tamás alpolgármester vezetésével átvonultak a Rákóczi
térre, Nagy Imre mártír miniszterelnök szobrához. Az
ünnepségen közreműködtek
a Szegedi Nemzeti Színház

Szeged város nevében Martonosi Éva jegyző, Kovács Tamás alpolgármester és Szabó
Sándor országgyűlési képviselő koszorúzott. Fotó: Iványi Aurél
művészei, valamint az SZTE
Juhász Gyula gyakorló iskola
kórusa és a Fricsay koncertfúvószenekar.
Kovács Tamás beszédében elmondta: a szegedi
egyetemisták foglalták elsőként pontokba a forradalom
követeléseit, amelyek ma
épp olyan aktuálisak, mint
egykor voltak.
– A fiatalok véleményés szólásszabadságot, szabad rádiót követeltek. Mi is
ezt várjuk el. Ne költsenek

százmilliárdokat évente a
magyarok félrevezetésére,
átverésére, hazug plakátkampányokra – mondta az
alpolgármester.
– Azt követelték, hogy
üljön össze az országos diákkonferencia. Mi is azt
szeretnénk, ha végre leülnének a kormány képviselői a
tanárokkal, a diákokkal, és
valós, érdemi tárgyalásokat
folytatnának. Ne fenyegessék azokat, akiken az ország
jövője múlik! – hangsúlyozta

Kovács Tamás, aki szerint
Szeged most is a szabadság városa. Elmondta, a legutóbbi tanártüntetésen több
százan kapaszkodtak össze,
hogy szolidaritásukat fejezzék ki a pedagógusokkal, és
követeltek egy igazságos, demokratikus Magyarországot.
– Bármilyen nehézségek
várnak ránk, közös értékeinkből nem engedünk. Nem
engedhetünk, mert mi 1956
hőseinek a büszke örökösei
vagyunk – mondta a szónok.

Kell egy csapat!

A

nnyira reménykedtem benne, hogy soha nem kell
ezt a közhelyes címet elsütnöm, de sajnos túlságosan passzol, nem tudom kihagyni. Pedig először
ellene fogok érvelni.
Ha tőlem függne, a jelenleginél sokkal több pozíció birtokosát választanánk közvetlenül. A választók tömege szinte
mindig bölcsebb és igazságosabb, mint egy szeparált szűk
kör. Nem fogom kinyitni, csak jelzem, hogy akár az Alkotmánybíróság összeállításában is lehetne helye a népi akaratnak: a bírák előre elmondják, hogy miként végeznék a
munkájukat, mit gondolnak az alaptörvényről, kampányolnak, programot tesznek… nem most vitatjuk meg. Azt sem,
hogy a választási szisztéma bármely végpontját jobbnak tartanám a jelenlegi vegyes megoldásnál: a tisztán listás arányos módit, vagy a brit mintára csak egyéni mandátumokkal
operálót. De nem erről lesz szó.
Hanem arról a Szegedet is vaskosan érintő ötletről, miszerint nem közvetlenül választanánk polgármestert, hanem a képviselők döntenének a személyéről. Botka László
pont húsz éve áll a város élén, 2010 óta úgy, hogy eközben országosan zsinórban négyszer emelték kétharmados
pajzsra Orbán Viktort. Ilyenkor a szabályok és a hátország
piszkálása segít az ellenfélnek. Mint legutóbb Budapest I.
kerületében: az ellenzéki pártok által 10:5-re uralt képviselő-testületet is egy időközi választással előbb 9:6-ra, majd
két jobbikos átfordításával 7:8-ra lehetett hozni menet közben, béna kacsává változtatva a polgármestert. Képzeljük
el, ha a 2024-es önkormányzati választásra más testületeknél is kigyengítenek egyes lábakat, és már egy erős helyi
legimitációval bíró vezetővel sem kell
csatázni… nagyobb fideszes fölény
lehet, mint 2019 előtt volt.
A megolMárpedig, csak egy kis kitekindási javaslat:
tést tegyünk a stabil Szegedről, a
közösségépítés,
zöm nem olyan, mint ez a város.
kötelékben reGöd, Baja, Pécs, Eger belső hábopülés.
rúi, immár három fővárosi kerületi
polgármester közgyűlési átülése, korrupciós és hatalmaskodási botrányok sora
jelzi: a mai többséget adó képviselők sem lennének kön�nyen egy platformon a polgármesterüket illetően.
A megoldási javaslat is közhelyes, mint a cím, elnézést
érte: közösségépítés, kötelékben repülés. Tény: a helyi irányításnak (is) egyszerre érdeke a stabilitás és a konszenzuskényszer. Koalíciók, amelyek tagjai meg akarnak és meg
is tudnak egyezni. Ezt immár nem elég a választás által
létrehozott leosztással szembesülve kialakítani. Az a feladat, hogy innentől minden helyre legyen név és koncepció a legelső pillanattól. Ha a közösség legközelebb nem
választhat magának polgármestert, akkor olyan csomagajánlattal kell élni felé, amelynek része (vezetője) a kvázijelölt.
És nem „majd” meg talán. Az, hogy államfőt 2005 óta,
kormányfőt 2010 óta nem a mai ellenzék pártjai adnak, sokkomponensű kudarcfolyamat, és nemcsak az az oka, hogy
e posztokra közvetve, a parlament meghatározott többsége
választ személyeket, de az is, hogy jellemzően az utolsó pillanatban, komolyan sem gondolt jelöltekkel jelentkeztek. A
legutóbbi felsülés a legnyilvánvalóbb: az előválasztás nem
pusztán nem teremtett csapatot, közösséget a végül feltálalt közös jelölt mögé, de létrehozott egy helyzetet, amiben
abszurd távolságra volt egymástól Márki-Zay Péter (külön
kampánystábbal) és a hat párt. Abban sem vagyok biztos,
hogy egy kormányváltás esetén mindannyian és könnyedén
megszavazták volna miniszterelnöknek. Röviden: mielőbb
tudni kell, ki a polgármesterjelölt, akár közvetlenül választjuk, akár nem. Szegeden ez egyszerű, de országosan roppant nehéz lesz.
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Felújítják az utolsó szakaszt
Elkezdődött a munka a Budapesti körúton
Két éve újították fel uniós
és önkormányzati forrásból a Budapesti körút első
szakaszát a Csillag tértől a
Víztorony térig; burkolatot
cseréltek, buszsáv létesült,
busz- és trolimegállókat
újítottak fel.

M

észáros Tamás,
a körzet önkormányzati képviselője (kis képünkön) elmondta: tavaly a
második ütemben újították
fel a Budapesti körút Víztorony tértől Űrhajós utcáig
tartó szakaszának burkolatát és javították a szegélyeket. A 25 millió forintos beruházást önkormányzati forrásból fedezték. Hétfőtől
szintén önkormányzati forrásból kezdődött el a harma-

Várhatóan november végéig tartanak a munkálatok. Fotó:
Szabó Luca
dik, utolsó szakasz felújítása
az Űrhajós utcától a József
Attila sugárútig 71 millió forint értékben. Mészáros Tamás elmondta: a munkálatok várhatóan november végéig tartanak, jelentős forgalmi változásokkal járnak,
ezért kérte a lakók és a közlekedők türelmét és megér-

tését. A kivitelező felmarja
az aszfaltot, majd új burkolatot kap az úttest, pótolják, javítják a szegélyeket. A képviselő kérte, figyeljenek a közlekedők a forgalmi rend változására, ugyanis hétfőtől:
A Budapesti körút –
Makkosházi körút irányban
csak egyenesen haladhat

majd a forgalom, egy-egy sávon,
a Budapesti körútról
a belváros felé átmenetileg
nem lehet balra kanyarodni,
kerülni a Szamos utca – Retek utca felé lehet,
a Budapesti körútról
az Algyői út felé jobbra sem
lehet kanyarodni, helyette a
terelő útvonal a Sólyom utca
– Csorba utca – József Attila
sugárút felé vezet,
a belvárosból kifelé
menet a József Attila sugárútról sem lehet jobbra lekanyarodni a Budapesti körútra,

kerülni a Retek utca irányában lehet,
a buszmegállóhelyeket
átmenetileg áthelyezik a Budapesti körútról a csomópont
túloldalára, a Makkosházi
körútra,
az Űrhajós utcába a
munkálatok idején a Budapesti körút irányából tilos lesz
behajtani, az Űrhajós utcát a
Csorba utcán keresztül lehet
megközelíteni, és az eddigi
egyirányú szakasza ideiglenesen kétirányú lesz.

Hild-díj Szegednek
a belváros megújításáért
Hild-díjat kapott Szeged a belváros bátor megújításáért.
Az elismerést Szabóné Fehér Éva főépítész vette át Pécsen a Magyar Urbanisztikai Társaság konferenciáján.

Z

öldebb és szebb lett
a Belvárosi híd Szeged felőli része, biztonságosabban közlekedhetnek a kerékpárosok
a Belvárosi hídfőnél, megszépült a Móra Ferenc Múzeum és a Vár, új szökőkút
vonzza a sétálókat a Móra-parkban. És még hosszan
lehetne sorolni, hogy az elmúlt három évben megvalósított három beruházás során mi minden újult meg Szeged belvárosának Tisza felőli
részén. Ezt a bátor megújítási tervezőmunkát ismerte el
a Magyar Urbanisztikai Társaság a Hild János-díjjal.
Az elismerést Szabóné
Fehér Éva vette át Pécsen.
Szeged főépítésze elmondta,
városfejlesztési szempontból egyszerre jelent könnyű

és nehéz terepet Szeged.
Könnyű, hiszen a körutas
szerkezet tervezhetővé teszi, és nehéz, mert az utak a
történelmi belváros felé szűkülnek, így egyszerre kell a
felújításkor megoldást találni
arra, hogy a hagyományos
városképet is megőrizzék, de
az új kihívásoknak is megfeleljen az átalakítás.
Az uniós támogatással
most megvalósított építkezések illeszkednek abba a felújítási tervbe, ami a Kárász
utca és a Klauzál tér rekonstrukciójával kezdődött. Azért a
munkáért 2004-ben Europa
Nostra díjat kapott a város.
Szeged egyébként 1979ben, a nagy árvíz századik
évfordulóján kapott már
Hild-díjat a város nagyarányú
fejlődéséért.

Szabóné Fehér Éva főépítész (középen) a Hild-díjjal, mellette a tervezők, Vesmásné Zákányi Ildikó és Szabó Csanád.

Virág és ajándék az időseknek
Virággal és ajándékkal köszöntötték a Gáspár Zoltán
utcai idősek klubjának névés születésnapos tagjait.

SZ

Úgy nézek ki?

V

olt parkolóhely a
Széchenyi téren
a városháza előtt,
de Ruzsa Roland
KDNP-s önkormányzati képviselő mégis a mozgáskorlátozottaknak
fenntartott
parkolóba állt be az X6-os
BMW-jével.
A szeged.hu miniinterjút
készített Ruzsával a helyszínen.
– Csak nem rakja fel az
autómat a netre?

– Így, hogy most már tudom, hogy a magáé...
– Miért? Rossz helyen
állok?
– Van mozgáskorlátozott-igazolványa?
– Úgy nézek ki?
G. Sz. L.

egeden
nyo l c v a n
civil szervezet működik, ami jól mutatja a város
közösségszervező erejét. Szeged igyekszik megfelelő körülményeket teremteni az idősek
klubjainak, nemrég újították
fel közel 40 millió forintért a
Gáspár Zoltán utcai klubot –
mondta Tóth Károly. Az önkormányzati képviselő elmondta:
1500 millió forint hiányzik a
város költségvetéséből ahhoz,
hogy képesek legyenek kifizetni a megemelkedett energiaárak miatt az önkormányzati

Tóth Károly önkormányzati és Szabó Sándor országgyűlési képviselő az ajándékokkal.
Fotó: Iványi Aurél
intézmények energiaszámláit. Januárban és februárban
bezárnak néhány intézményt,
hogy fenn tudják tartani a város működőképességét. Így
kényszerűen bezárják két hó-

napra a Gáspár Zoltán utcai
idősek klubját is.
A szegedi helyzet nehézségét ecsetelte Szabó Sándor országgyűlési képviselő
is. Hangsúlyozva: sok város-

ban már korábban bezárták a kulturális, szociális és
sportlétesítményeket. Bízik
benne, hogy Szegeden nem
tart két hónapnál tovább a
kényszerű zárás.
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Több kamera,
nagyobb biztonság
Már 160 kamera figyeli a szegedi közterületeket, így a városi rendőrkapitányságon azonnal reagálni tudnak a történtekre.

A

z elmúlt években 50
millió forintot költött
az önkormányzat a
közterületi térfigyelőkamera-rendszer fejlesztésére, amit idén is folytatott a
város – mondta a Csillag téri
sajtótájékoztatón Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. A korábbi években 84
térfigyelő kamerát helyeztek
el a város különböző részein,
ami idén 76 kamerával egészült ki. Erre 25 millió forintot fordított a város. A kiépítés
és a kamerák költsége azért
is volt a korábbiaknál magasabb, mert optikai gerincvezetéket és több esetben villanyvezetéket is ki kellett építeni a
kamerarendszer működtetéséhez. Az újabb kamerákkal
együtt mintegy 50 helyszínről láthatók felvételek a városi rendőrkapitányságon. Nagy
Sándor hangsúlyozta: zárt
rendszerben működik a kamerarendszer, így a felvételeket a rendőrségen kívül nem
láthatja más.
Elhangzott: idén a Csillag
tér mellett Kiskundorozsmára, Szőregre, a nagyállomásra,
a Vám térre, a Székely sorra,
a Petőfitelepi Óvodához és a
Mars térre telepítettek vagy telepítenek kamerákat. Az utób-

bi helyszínre tizenöt kamera
kerül. Az önkormányzat a rendőrséggel egyeztetve jelölte,
jelöli ki a kamerák helyszíneit,
és figyelembe veszik a városrészek képviselőinek és lakóinak
véleményét és javaslatait.
A fentiek mellett mobil
kamerarendszerrel is rendelkezik az önkormányzat, amit
a napokban éppen a Belvárosi temető több pontjára
telepítettek. Ezek november
7-éig szolgáltatják onnan a
felvételeket.
A Szegedi Rendőrkapitányságon bemutatták a sajtónak a városi térfigyelőkamera-rendszer működését.
Csala-Pellek Borbála, a bűnügyi osztály rendőr hadnagya
elmondta: a város mintegy
50 helyszínéről kapják folyamatosan a felvételeket, és
adott esetben a lehető leghamarabb képesek reagálni
a történésekre. Többször előfordult, hogy egy közlekedési
baleset megtörténte után pár
másodperccel már kiadták a
riasztást. Ugyanez érvényes
a bűncselekmények esetében is. Szeged egyébként az
ország egyik legbiztonságosabb nagyvárosa, ahol évek
óta csökken a bűncselekmények száma.
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Kulturális és sportlétesítmények
téli bezárásáról döntött a közgyűlés
Takarékoskodási
intézkedésként
közművelődési,
kulturális és sportlétesítmények ideiglenes, téli bezárásáról döntött legutóbbi ülésén a közgyűlés.

B

otka László polgármester a közgyűlési
vita során leszögezte: biztosítani kell a
város működését, az alapvető
közszolgáltatásokat, a bentlakásos szociális intézmények, Kovács Tamás gazdasági alpolgármester elmondta: az önkormányzat 30 milliárd forintos
óvodák, bölcsődék működé- éves működési költségvetéséből kigazdálkodhatatlan az energiaköltségek 15-17 milliárd
sét, a tömegközlekedést, a forintos emelkedése. Fotó: Iványi Aurél
közvilágítást. A polgármester
hangsúlyozta: rendkívül szűk elbocsátani. A jövő évi vil- bek között a Nagyszínház, a dákban az iskolai téli szünetaz önkormányzatok mozgás- lamosenergia-beszerzésre Szent-Györgyi Albert Agóra, hez hasonlóan – a szülői igétere, szinte valamennyi ma- az önkormányzat az ideihez a Kövér Béla Bábszínház, a nyekhez igazodva – január
gyarországi nagyváros ugyan- képest tízszeres ajánlatot ka- Korzó Zeneház, a Belvárosi 6-ig csak ügyeletet tartanáezeket az intézkedéseket hoz- pott – közölte az alpolgármes- Mozi, a Móra Ferenc Múzeum nak, három óvodaépületet
za meg.
ter, hangsúlyozva, valamennyi épülete, decem- pedig januárban és februárKovács
az önkormány- ber 19-től március 3-ig a So- ban bezárnak. Decembertől
Biztosítani
Tamás gazzat 30 milli- mogyi-könyvtár, január 1-jétől három hónapon át zárva lesz
kell a város műdasági
árd forin- február 15-ig a Kisszínház, négy nappali ellátást biztosíködését,
az
alapvető
alpolgártos éves valamint januárban az IH Ren- tó idősek klubja is.
közszolgáltatásokat,
mester
működé- dezvényközpont is.
A két ünnep közötti időa
bentlakásos
szociális
elmondsi költA sportlétesítmények kö- szakra igazgatási szünetet
intézmények, óvodák,
ta:
az
s é g v e - zül az idei szezonra ki sem rendelnek el a Polgármestebölcsődék működését,
intézket é s é b ő l nyit a Városi Műjégpálya, ri Hivatalban, három kirena tömegközlekedést,
désektől
k i g a z d á l - december 19-től február deltséget pedig két hónapra
a közvilágítást.
mintegy 1,5
kodhatatlan 3-ig bezár a Városi Sport- bezárnak. Több önkormánymilliárd forint
az energiakölt- csarnok és a Sportuszoda, zati cég egyes telephelyeit is
megtakarítást várségek 15-17 milliárd március 3-ig a Tiszavirág kiürítik. A városban a szökőnak 2023 első negyedévé- forintos emelkedése.
Sportuszoda és a gyógyásza- kutakat már október 16-án
ben. Ez lehetőséget teremt
A közgyűlés döntése alap- ti részleg kivételével az Anna leállították, ötven épület
arra, hogy egyetlen önkor- ján Szegeden januárban és Fürdő is.
díszkivilágítását pedig janumányzati dolgozót se kelljen februárban zárva tart töbA bölcsődékben és óvo- ártól lekapcsolják.

FELHÍVÁS
Tisztelt szegedi Lakosok!
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28.
között Magyarország területén népszámlálást tart.
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok
jelentkezését várja az országos népszámlálásban való közreműködésre.

A jelentkezőket a népszámlálás ideje alatt folyamatosan várjuk.
A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.
Amennyiben számlálóbiztosnak szeretne jelentkezni, a www.szegedvaros.hu honlapon elérhető jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, beszkennelve küldje meg a nepszamlalas2022@szeged.eu e-mail-címre, vagy juttassa
el személyesen a Szeged, Kiss Ernő utca 3. szám alatti címre. Érdeklődni
a 62/564-242 és a 62/564-135 telefonszámokon lehet.
A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatók
a www.ksh.hu oldalon.
Dr. Martonosi Éva jegyző
települési népszámlálási felelős
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Mérlegen a képviselők
Milliárdos nagyságrendű fejlesztések az Északi városrészben
Folytatjuk Mérlegen a
képviselők sorozatunkat,
melyben az egyes választókörzetek önkormányzati
képviselőit kérdezzük arról,
mi mindent sikerült már
megvalósítaniuk. Aki ezúttal válaszol: Tóth Károly.
– Az elmúlt években is nagy
figyelmet fordítottunk az
Északi városrész lakossága
életkörülményeinek, az intézmények működési feltételeinek javítására, közösségi
programjaira, környezetünk
ápolására, szépítésére – tekintett vissza a legutóbbi önkormányzati választás óta eltelt időszakra Tóth Károly önkormányzati képviselő.

Új egészségcentrum
Az azóta eltelt időszak eredményei közül elsőként a
2020 júniusában átadott
egyik legnagyobb szegedi
egészségügyi beruházást, a
Gáspár Zoltán utcai új egész-

A családi napok mindig népszerűek az Északi városrészben.
líthető. Az épületeken energetikai korszerűsítést is végeztek: a homlokzatok, a tetők és a padlók hőszigetelést
kaptak, kicserélték a nyílászárókat, a fűtési és világítási rendszert átalakították. A
fejlesztési program nagyságrendjét jelzi, hogy a korszerű
egészségügyi intézményben
összesen egy kisvárosnyi,

venedik születésnapjára az
önkormányzat több mint 12
millió forintból korszerűsítette.
Ezt egészítette ki egy sikeres
pályázat a Nemzeti Kulturális
Alaphoz, ahonnan közel 3,8
milliós támogatás érkezett.
A városi és a városrészi
közlekedés szempontjából is
nagy jelentőségű volt a Rózsa
utca felújítása tavaly július és
november között. Első lépésben a teljes szakaszon az
ivóvízvezeték-rekonstrukció
valósult meg 250 millió forint
önkormányzati forrásból.

Idősek klubja

Két éve újult meg a Gáspár Zoltán utcai rendelő.
ségcentrumot említette meg.
A beruházás megvalósítására az önkormányzat 300 millió forint európai uniós támogatást és 251 millió forint saját forrást fordított. A
kor követelményeinek megfelelően az új orvosi és védőnői rendelők mindegyike
akadálymentesen megköze-

körülbelül 11 ezer embert
látnak el.

Megújult a fiókkönyvtár
Tavaly nyáron felújították az
Északvárosi Fiókkönyvtárat. A
városrész népszerű közművelődési intézménye 1982-ben
kezdte meg működését, negy-

Tóth Károly (MSZP)
Körzete: Északi városrész
Eredményei a ciklusban:
Gáspár Zoltán utcai rendelő modernizálása
Északvárosi Fiókkönyvtár felújítása
Rózsa utca felújítása
Gáspár Zoltán utcai nyugdíjasklub felújítása
Gedói Óvoda felújítása
Geotermikus kutak fúrása
Faültetés a Gáz utca és Makkosházi körút találkozásánál
Járdafelújítás a József Attila sugárúton
Családi napok, filmvetítések
Elkezdődött a Lengyel utca rendbetétele

– A városrész nyújtotta lehetőségek és a helyi életminőség javítását szolgálta a Gáspár Zoltán utcai nyugdíjasklub
felújítása, ami tavaly augusztusra készült el – tért át egy
újabb területre Tóth Károly. A
beruházás során a telephelyen kicserélték a nyílászárókat, az intézmény homlokzati
hőszigetelést kapott. Emellett
a teljes alapterületen a radiátorok, világítótestek korszerűsítésére is sor került. A beruházáshoz az Európai Unió
által nyújtott támogatás ös�szege meghaladta a 47 millió
forintot. Ezenfelül 8 millió forintot Szeged önkormányzata
biztosított. A végeredmény: a
felújított telephely hatvan idős
embernek ad napközben kulturált elhelyezési és étkezési
lehetőséget.

sen megújult intézményt. –
A kétszáz férőhelyes, 1980ban épült panelóvodában
időszerű volt a korszerűsítés
– mondta el Tóth Károly. A fejlesztéssel az volt a cél, hogy
hatékonnyá és energiagazdaságossá tegyék az intézmény
működését, az óvoda energiafelhasználása akár hatvan
százalékkal csökkenhet. A
külső és belső modernizálásra uniós pályázaton összesen
560 millió forintot fordított az
önkormányzat. Kicserélték az
összes külső nyílászárót, és
a régiek helyett műanyag, illetve alumíniumszerkezetű,
hőszigetelt nyílászárókat építettek be. Az intenzív napsütéssel érintett ablakok árnyékolót kaptak. A homlokzatot
hőszigeteléssel látták el. Ezzel párhuzamosan elbontották az épület meglévő magas
tetős fedését, helyette lapos
tetőt építettek ki, a teljes felületen hő- és vízszigeteléssel.
Új fűtési rendszert építettek
ki, megújult a szennyvízhálózat és a csapadékvíz-elvezető
rendszer.

Geotermikus fűtés
– Az Északi városrész életéhez szorosan hozzátartozik

a szegedi geotermikus fűtési rendszer kialakítása. A
huszonkétmilliárd forintos
szegedi beruházásnak köszönhetően, az uniós támogatással létrejött fejlesztés a
felére csökkenti a távfűtéshez felhasznált gáz mennyiségét és a szén-dioxid-kibocsátást a városban – jelezte Tóth Károly. A Gáz utca és
a Csongrádi sugárút sarkán,
valamint a Gyöngyvirág utca
és Agyagos utca találkozásánál a geotermikus kutak fúrása befejeződött. A projektnek köszönhetően Reykjavík
után a szegedi lesz Európa
második legnagyobb geotermikus lakossági távhőszolgáltató rendszere.

A Gedói Óvoda avatásán Bartáné Tóth Mária óvodaigazgató, Tóth Károly képviselő és Botka László polgármester.
Szeged kiemelt célja,
hogy Magyarország legzöldebb városa legyen, ezt is
szolgálja a Gáz utca és Makkosházi körút sarkán megvalósult faültetési program.
Itt az elmúlt időszakban, két
ütemben összesen 120 fát
ültettek.

Járdafelújítás,
családi napok
Az idei nyári szünetben felújították a járdát az iskolák előtt a József Attila sugárúton az Osztrovszky utca

Megújult a Gedói Óvoda
A most futó önkormányzati
ciklus összegszerűen legnagyobb beruházása a Gedói
Óvoda felújítása volt. Szeptemberben adták át a telje-

és Lengyel utca között. Pár
hete elkezdődött a Lengyel
utca felújítása, tervezetten
november végéig burkolati
munkákra, az engedély nélkül leburkolt zöldfelületek,
a sérült szegélyek javítására
kerül sor, majd parkolásgátló pollereket helyeznek el, illetve cserjéket és néhány fát
telepítenek.
Nem maradhat ki a felsorolásból, hogy a városrész több pontján minden
év tavaszán kerül sor egynyárivirág-osztásra,
egyre
népszerűbbek az előkertek,
amikhez vadászkerítést telepítenek. Ahogyan az sem,
hogy az idén nyáron már hetedik alkalommal rendezték

A József Attila sugárúti iskolák előtti járdákat is felújították.

meg húsz kisiskolás részvételével, a Kultúrkör Egyesület
támogatásával, az Északvárosi Fiókkönyvtárban a hagyományos Olvasó- és robotikatábort.
– A városrész közösségi
rendezvényeinek
sorában
sok száz résztvevője van az
évente sorra kerülő családi napoknak, és kedvezően
fogadták az új kezdeményezést, az Északváros ízei elnevezésű, főzőversennyel zajló
gasztronómiai programot, valamint az augusztusi szabadtéri filmvetítéseket – osztotta
meg tapasztalatait Tóth Károly. – A következő évekre vonatkozó terveink között szerepel a kerékpárút-bővítés,
a városi zöld program folytatása, intézményfelújítás, számos közösségépítő program
megvalósítása. Mindezeket
jelentős mértékben befolyásolja az EU-támogatások,
valamint az önkormányzati
források jövőbeli alakulása –
mondta Tóth Károly.
Bod Péter

KULTÚRA

7

2022. OKTÓBER 29., SZOMBAT

A bűvös vadász nagyra nőtt mese
ígéretes ifjú tehetségekkel
Dinyés Dániel: Két hónapos színházbezárás nem ok a pánikra, majd kinyitunk és megyünk tovább
Bűvös, mindig célba találó golyók,
menyasszony mint a lövészverseny
főnyereménye és a népszerű vadászkórus. Carl Maria von Weber
legnépszerűbb művét, A bűvös
vadászt Magyarországon nem túl
gyakran játsszák, Szegeden eddig
egyetlenegyszer, 1958-ban mutatták be. A meseszerű történetet
most ismét előveszi az operatársulat. November 9., szerda és 10.,
csütörtök este látható a Nagyszínházban. Az előadás karmesterével,
a Szegedi Nemzeti Színház zenei
vezetőjével, Dinyés Dániellel beszélgettünk.

Dinyés Dániel. Fotó: Szabó Luca
– Miért választotta éppen a német
romantikus opera atyját és legismertebb operáját a szegedi színház színpadára?
– Boldogabb korokban nem
kell indok ahhoz, hogy elővegyünk
egy ilyen remekművet vagy akár
bármely másikat. Amikor még nem

teg munkával annyit el tudtunk érni,
hogy felálljon egy mini társulat, ahol
minden hangfajból van. Velük többé-kevésbé lefedhető az operairodalom, a kérdés innentől kezdve, hogy
melyik operát tudjuk olyan minőségben bemutatni ezekkel az énekesekkel, amivel a közönség érdeklődését
is felkeltjük. Ráadásul én még azt
is magamra vállaltam, hogy fiatal
társulatot kezdek építeni, ami hitem
szerint azért fontos, hogy a pályakezdő énekesek, akik remélhetőleg
majd a Magyar Állami Operaházban
vagy külföldön is fellépnek, nálunk
tanulják meg a szakmát. Például
azt, hogyan gondolkodjanak közösen a rendezővel, hogyan figyeljenek
a karmesterre, hogy hallatszik ki a
zene a zenekari árokból, elleshetnek
dolgokat a tapasztalt kollégáktól,
miként kell kapcsolatot teremteni a
közönséggel és a többi. Nem titkolt
szándékom, hogy új tehetségeket
fedezzek fel, mint ahogyan végeláthatatlan sorát lehetne bemutatni
azoknak, akik Szegeden kezdték és
fényes karriert futottak be. Tegyük
hozzá, a friss tehetségeket mindig jó
nézni, mert mindig letaglózó, milyen
erővel és mértékben tolul belőlük az
energia.
– Honnan meríti az ifjú tehetségeket? A szegedi egyetemről?
– Igen, Tötös Rolandon (A bűvös
vadászban Max – a szerk.) kívül a
többiek itt végeztek, ebből a szegedi kultúrkörből származnak. Tötös
Roland a miskolci kórusban kezdett,

Kónya Krisztina (Annchen), Tötös Roland (Max) és Máthé Beáta (Agathe) az egyik szereposztásban. Fotó:
Tari Róbert
az ember úgyis suta a színpadon,
ha neki kell szólót énekelni, mert
minden sokkal nehezebb, mint az kívülről látszik. De aztán fokozatosan
ellesve a „praktikákat” egyre inkább
otthonosabban fogja érezni magát,
míg egyszer csak egy lesz közülük.
Ezt végignézni mindig óriási élmény.
– A kórus tagjai kaptak lehetőséget a tavalyi évad végén a
Freeszfe zenés rendező szakos
hallgatóinak vizsgaelőadásán is.
Azt is megmérettetésnek szánta?
– Igen, meghirdettem, hogy aki
szeretne, jelentkezzen, mert támogatom mindenki szándékát, aki
akar. Igaz, olyan is volt, akit én ösztönöztem, hogy szerepeljen, mert bár
ő nem is gondolja, hogy képességes,

Koszorúslányok.
csak nyolc énekes volt egy társulatban, hanem tizenhét-tizennyolc,
volt pénz, és több vendégművészt
meghívhattak, akkor nagyon kényelmesen lehetett darabot választani, akár még a művészeti vezető is
megvalósíthatta álmait. Jelenleg a
szegedi színházban Barnák László
főigazgató úr támogatásával, renge-

majd Pesten át pécsi szólistaként
érkezett ide. A szegedi fiatalok az
egyetemről jönnek a kórusba, és
onnan lépnek előre, ha kellő ambíciójuk van. Itt testközelből elleshetik,
mit is csinál Vajda Julika, Réti Attila
vagy akár Szélpál Szilveszter előadás előtt, a színpadon, a takarásban
vagy a szünetben. Első alkalommal

én kíváncsi voltam rá. Így fejleszthetjük az énekeseinket.
– Beigazolódik a terve?
– Hogyne. Hiszen Szélpál Szilveszter (Ottokar) is a kórusban kezdett évekkel ezelőtt. Varga Anna
(Agathe) élete első szerepében mutatkozik most be, miközben a kórus
tagja, mint ahogy Görbe Norbert (Ki-

lian) is ebben a darabban énekel először egy kisebb szólót. Azok a nézőink, akik eljönnek őket meghallgatni,
később nagyon büszkék lesznek rá,
hogy jelen voltak, amikor ők debütáltak. Szintén a kórus tagja Horák
Renáta (Koszorúslány), aki több
szerepet játszott már, Máthé Beáta (Agathe) ugyancsak a kórusból
emelkedett ki, és Ferenczy Orsolya
(Annchen) is ott kezdte. Ez így sokkal természetesebb folyamat, mint
ha egyetem után rögtön belökjük
őket a színpadra egy szerepre, hogy
csináld. Honnan tudná, hogyan? Az
egyetemen a fő hangsúlyt az éneklésre helyezik, nagyon helyesen, az
operajátszás viszont ennél sokkal
összetettebb feladat. Persze van,
aki nem fullad bele a mélyvízbe, de
ennyi év után azt kell mondjam, hogy
legalább negyven-ötven százalékát
elveszítjük a saját tehetségeinknek,
mert nem figyelünk oda gondosan
az énekesekre. Aztán csodálkozunk,
hogy hiányhangfajok keletkeznek,
és „muszáj” külföldieket hívnunk.
– Visszatérve az első kérdésemre: miért éppen Carl von Weber?
– Nem fogok újdonságot mondani: azért, mert a darabja zseniális,
izgalmas, misztikus rémmese, magával ragadó, gyönyörű dallamokkal,
egészen különleges színekkel. Miközben az egész egy szerelmeslevél
a hithez. Mivel nagyra nőtt mese,
ezért látványos és sarkos benne a
gonosz és a jó is. Ez az opera (eredetileg daljáték) tökéletesen alkalmas
arra, hogy elfeledtesse a hétköznapokat.
– A hétköznap viszont az, hogy
a Magyar Állami Operaházon kívül
már csak Szegeden játszik a szín-

ház operát. Hogy történhetett ez
meg?
– A vidéki színházak közül nekem volt egyedül lehetőségem elvégezni azt a házi feladatot, hogy
saját operatársulatunk legyen. Ez
hirtelen a legnagyobb előny lesz az
olyan helyzetben, amikor nincs miből vendégművészeket meghívni.
Minden más, operatársulattal nem
rendelkező vidéki színház extrán ki
van szolgáltatva a pénzügyi válságnak és a Magyar Állami Operaház
jóindulatának – amit jól ismerünk mi
itt vidéken –, ha operát akar bemutatni. És így csak a romjait nézhetjük
a vidéki operajátszásnak, amiben
Szeged marad egyedül állva még
egy darabig. Remélem, nem sokáig
leszünk magányosak.
– A brutális rezsiköltségek miatt hosszú téli szünetre kényszerül
többek között a szegedi színház is.
Mit csinálnak január–februárban?
– Az, hogy a színház bezár, még
nem jelenti, hogy mi nem dolgozunk.
Azt szervezzük épp, hol tudunk előkészülni a Hegedűs a háztetőn című
darabra és Verdi A kalóz operájára.
Mert nem kérdés, hogy ezeket bemutatjuk, és ha lehet, nem is szeretnénk sokáig tologatni. Nem nyalogatjuk sebeinket, hanem dolgozunk,
a Covid-karanténhoz képest most
legalább a kollégákkal találkozhatunk, így, ha helyet találunk, akkor
dolgozni is tudunk. 1916-ban született nagyanyám két világháborút, a
hidegháborút, a diktatúrát és a demokráciát is túlélte. Nehogy nekünk
két hónap színházbezárást ne sikerüljön! Szóval nincs ok pánikra, majd
kinyitunk és megyünk tovább.
Dombai Tünde
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Felülnézet: Stefanovits Péter Szegeden divat
az olvasás!
életmű-kiállítása a REÖK-ben
Egy személy – egy könyv

Felülnézet címmel év végéig látható nagyszabású
életmű-kiállítás a Reök-palotában Stefanovits Péter
alkotásaiból a képzőművész 75. születésnapja tiszteletére.
– Stefanovits Péter a magyar
képzőművészeti élet egyik
meghatározó egyénisége. A
hatvanas évek második felében indult a pályája, amely
napjainkig is tart – mondta
el Nátyi Róbert művészettörténész, a tárlat kurátora. Az
elmúlt években indult el a
REÖK-ben az a kiállítássorozat, amelyben ennek a generációnak tagjai, a mai hetvenesek mutatkoznak be egyegy életműtárlat keretében.
Mindnyájan a magyar avantgárd indulásakor kezdték a
pályájukat és hoztak új szellemiséget és színt a hazai
képzőművészeti életbe. Ilyen
életműtárlat volt Kovács Péteré, Aknay Jánosé, Hérics
Nándoré, a pandémia idején

Stefanovits Péter Munkácsy-díjas grafikus és Barnák
László, a REÖK főigazgatója.
Nagy Gáboré, majd Szabados Árpád életmű-kiállítása,
most pedig Stefanovits Péter
folytatja a sort.
– Ez egy olyan összegző
kiállítás, amelyben főleg az
utolsó évek munkásságára
koncentrálunk erőteljesebben, és ebből haladtunk az
életmű korábbi alkotásai
felé, de láthatók lesznek
olyan művek is, amelyeket
eddig még soha nem állítottak ki – mondta Nátyi Ró-

bert. Nagyon termékeny művészről van szó; a tárlaton
két szinten több mint százötven kisebb-nagyobb méretű
alkotása látható.
Az életmű iránt érdeklődők képeken és különleges installációkon ismerhetik meg Stefanovits
Péter egyedülálló képi világát, amelyben a hagyományos eljárásmódok mellett a
legmodernebb technikákkal
készült alkotások is látha-

tók: festmények, különböző eljárásokat alkalmazó
egyedi és sokszorosított
grafikák, vegyes technikájú
alkotások, fotók, kollázsok,
applikációk és plasztikai
igényű tárgykompozíciók változatos gyűjteménye a kiállítás. A sokféle technikával
készült műveket egyaránt
jellemzi a transzcendencia,
a játékosság, a többrétegű
tartalom, az erőteljes szimbolika és az izgalmas, kifejező színkezelés.
Stefanovits Péter alkotásai nem ismeretlenek a
szegedi közönség előtt: részt
vett a tavalyi Nyári Tárlaton,
legutóbb pedig Következetesség és Engedelmesség
című, lenyűgöző vászonképeit láthatták a látogatók a
Táblaképfestészeti Biennálé
meghívott alkotásai között.
A Felülnézethez hasonló,
nagyszabású önálló tárlatot
azonban eddig még nem
rendeztek a műveiből Szegeden.

Két nap jazz az IH-ban
hat koncerttel novemberben
Az öt évtizedes múltra visszatekintő Szegedi Jazz Napok minden évben a műfaj
kiemelkedő hazai eseménye, a koncerteknek idén is az IH Rendezvényközpont
ad helyet november 11-én és 12-én.

H

agyomány, hogy a fesztivál nyitónapján, pénteken egy Szegedhez kötődő együttes lép elsőként színpadra. A 2014 novemberében alakult Geometro zenekar
öndefiníciója szerint organikus városi zenét játszik. Stílusukra egyaránt hatással volt az északi jazz, az electro, a rock
vagy a rap csakúgy, mint a komolyzene.
A második koncertet a hamarosan
új albummal jelentkező Bacsó Kristóf
Triád adja. A szaxofonművész 2013-ban
alapította Tálas Áron billentyűssel és
Juhász Márton dobossal a háromtagú
formációt. Lionel Loueke gitáros közreműködésével készült Pannon Blue című
lemezük 2017-ben elnyerte a Gramofon
magazin az Év jazzalbuma díját.
Az est zárásaként a mai magyar
dzsessz kimagasló alakja, Dresch Mihály lép színpadra, aki az amerikai fekete jazz harmóniavilágát és improvizációs technikáját az autentikus magyar
népdalkinccsel ötvöző kvartettjével, Lu-

A szegedi Geometro zenekar.
kács Miklós cimbalmos, Gyányi Marcell
bőgős és Csízi László dobos társaságában érkezik Szegedre.
A fesztivál második napját Szemző Tibor kezdi, akinek alkotásaira az
avantgárd éppúgy hat, mint az ambient
vagy a minimalista, repetitív zene. Színpadi produkcióiban a zene mellett fontos szerepet játszanak a beszélt szövegek, a filmek vagy más médiumok.
A legendás, újvidéki születésű zeneszerző és előadóművész, Boris Kovač
kvartettje élén lesz a fesztivál vendége. A

szaxofonon és melodionon játszó művész
a kamara- és világzene között húzódó
munkássága mélyen kortárs és egyszerre
időtlen, a hagyományos délkelet-európai
zene autentikus aláfestésével, és nagy teret enged a személyes kreativitásnak.
A fesztivál zárásaként az idén harmincéves Dél-alföldi Szaxofonegyüttes
koncertezik. Repertoárjukban népzenei feldolgozások, népi hangszeres
darabok mellett olyan variációk is szerepelnek, amik a népi és jazzritmusok
világához illeszkednek.

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Kocsis Lilla, az SZTE Oktatási Igazgatóság Oktatásfejlesztési Iroda
irodavezetője, a Design Kiadó szerkesztője Babits Mihály
Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom című regényét
ajánlja.

M

ár gyerekként azt tanultam, hogy a könyv érték, amire vigyázunk. Nagyapámnak az ötvenes
években egy könyve volt, amit este, a petróleumlámpa fényénél olvasott: Petőfi összes versei. A
könyv ma is ott van könyvespolcomon, immár sok másik kötet mellett, örökségként és emlékként. Van, ami ajándékként
került hozzám, van, amire hosszan vágytam, és gyűjtögettem
a rávalót, van, amire véletlenül akadtam antikváriumokban.
Olvasok, hogy értsem a világot, az embereket, magamat,
amióta csak ismerem a betűket. Szegeden, az egyetemen
aztán profi olvasóvá neveltek a tanáraim, így szerkesztőként
kéziratokat, majdnem kész szövegeket is olvasok, és segítem a befejezésüket. Rajongója vagyok a könyveknek, nem
csoda, ha ezt
az alkotó folyamatot varázslatként
élem
meg,
és büszkén
egyengetem
egy-egy
új
könyv megjelenéséhez az
utat.
Irodalmi
mindenevőként egyszerre akár több
könyvet
is
olvasok
kíváncsiságból,
szórakozásként,
szakmai érdeklődésből. Babits Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom című regényéhez rendre visszatérek, és nem azért,
mert az életmű ragyogó darabja volna. Babits számunkra
költő, esetleg a Jónás könyve szerzője, ritkán gondolunk rá
regényíróként, pláne sci-fi szerzőként. A Gólyakalifát vagy a
Halálfiait keressük a könyvtár polcain, de soha nem az Elzát.
Igazunk van. Az Elza nem az a könyv, amit jó olvasni, hiszen
ódivatúan nyugtalanító. Egy olyan világot vizionál, ahol örök
a háború, és az élet a halál árnyékában csakis örömtelen
lehet. Az ember, aki nem hisz a nyilvánvaló összeesküvésben, egy kísérlet része, és eszméknek alárendelve tengődik
a városok óvóhelyein vagy a harctéri árkokban. Elzát a jószerencse sokáig megóvta a harctértől, pilótaként azonban ő is
a meghasonlott emberiség sorsára jut, amikor saját városát
bombázza.
Ritkán keressük a világ borús befejeztét felmutató szövegeket. Ami mégis különlegessé teszi az Elzát, az a naiv
féltés, amivel a 20. század tekint a jövőre, a mi századunkra.
Mi, akik élünk a regény jövőjében, megmosolyogjuk 1933-as
fantáziavilágát, és talán észre sem vesszük, hogy az akkor
papírra vetett tudományos-fantasztikus mű attól fél, hogy az
ember, a valaha élt legokosabb lény, önmaga és bolygója
elpusztítója lesz.
Babits könyve nagyapám Petőfi-kötete mellett van a polcon. Illik a versekhez. A jelennek szóló aggódó jóslat és féltő
intés, egy hivatását komolyan vevő költő műve. Esténként
néha felkapcsolom a lámpát, és fellapozom.
Babits Mihály Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom
című regénye kölcsönözhető a Somogyi-könyvtárból.
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Egy kép, két mondat

Leáldozott

M

agyarországon
súlyosan megsértik a gyülekezés jogát, korlátozzák a magyar polgárokat
a véleményük kinyilvánításában. Láthatóan a kormány
tehetetlen, vagy – ami még
rosszabb – nem is akar úgy
cselekedni, ahogy a tisztesség megkívánná. Ezért aztán az Orbán-kormány idén
májusban a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok sztrájkjogát is
ellehetetlenítette. Ugyanis
a pedagógusok a bérrend-

szer tarthatatlansága, a kedvezőtlen munkafeltételek,
az érdemi szakmai munkát
gátló körülmények miatt demonstrálnak, amire a kormány válasza nem a párbeszéd kezdeményezése volt,
hanem egy adminisztrációs
megoldás – a sztrájkjog korlátozása! Persze tiltakoztak
az intézkedés ellen, mindhiába. A jogszabályi korlátozás
ma is érvényben van. A társadalmi egyeztetés gyakorlatát az Orbán-rezsim felszámolta…
Orbán nemzetmegosztó
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politikája virágzik, minden
olyan értéket kiiktatott a
nevelés gyakorlatából, amelyeket a modern pedagógia
hirdetett, és ami akár csak
csírájában is, de megvolt a
praxisában.
A polgári engedetlenségi
akcióban részt vevő pedagógusok névre szóló fenyegető
levelet kaptak, mely szerint – ismétlés esetén – ki
lesznek rúgva az állásukból
(mint a miskolci igazgatóhelyettes és a Kölcsey-gimnázium tanárai). A polgári társadalom ideája leáldozott,
de ami ezután következett,
következik, az a vég.
Kutnyik Pál

Cserbenhagyásos kormányzás

A
Fénypáva. A városháza kapujában látta meg Benda Beatrix. Olvasóink őszi hangulatokról
készült nagyobb felbontású fotóit (legalább 300 ppi) is várjuk a szegeditukor@szegedvaros.
hu e-mail-címen.

ALAPFOKÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
KÉPZÉS - INGYEN?
A kapcsolattartás manapság már igazán
egyszerű az online tér használatával,
azonban sok más veszélyt is tartogathat.
Erre a problémára és az internet használatának egyszerűbb megértésére nyújt
segítséget a TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001
pályázat keretein belül megvalósuló
INGYENES számítástechnikai képzés. A két
részből álló oktatás, segítséget nyújt
minden érdeklődőnek, hogyan igazodjon
el megfelelően az online térben. Az
előadásokon megismerkedhetnek az internettel, mint közösségi színtérrel, szó
lesz arról hogyan vásárolhatnak online,
milyen előnyei vannak az online bankolásnak vagy hogyan tudunk az unokákkal
karácsonykor videóhívásban beszélni.
Az előadások gyakorlatias jellege miatt,
mindenképp hozzák magukkal okos eszközeiket (okostelefont, tabletet, laptopot),
de természetesen az oktatáson is korlátozott számban biztosítunk eszközöket.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de
előzetes telefonos regisztrációhoz kötött.
Jelentkezzen az alábbi időpontokra:
• 2022.11.02. IH Rendezvényközpont
• 2022.11.04. Szent-Györgyi Albert Agóra
• 2022.11.07. Dorozsmai Petőfi Sándor
Művelődési Ház
• 2022.11.08. Somogyi-könyvtár
Rókusi fiókkönyvtára
• 2022.11.08. Somogyi-könyvtár
Északvárosi fiókkönyvtára
• 2022.11.21. Szent-Györgyi Albert Agóra
• 2022.11.22. IH Rendezvényközpont
• 2022.11.23. Dorozsmai Petőfi Sándor
Művelődési Ház
• 2022.11.24. Somogyi-könyvtár
Rókusi fiókkönyvtár
• 2022.11.24. Somogyi-könyvtár
Északvárosi fiókkönyvtár

Jelentkezés: + 36 70 723 5699
A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE SZEGEDEN
- A KÖZÖSSÉG EREJE.
Pályázati azonosító: TOP-6.9.2-16-SG1-2018-00001

ki nehéz helyzetbe
került, az állami segítségre ne számítson. A Fidesz törvénybe foglalja, hogy a legnagyobb
bajban hagyják cserben az országot. Semjén Zsolt nyilván a
keresztényi szeretet nevében
nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, aminek az értelmében a
kormány ezentúl nem felelős a
rászorulók védelméért. A szöveg szerint „az egyén szociális biztonságáért önmaga felelős”, ha annak megteremtésére nem képes, akkor pedig
a hozzátartozóira hárul a segítségnyújtás. A sorban őket követik az önkormányzatok és a
karitatív szervezetek, az államnak pedig a legvégső esetben
kell csak beavatkoznia. Így szól
majd az új jogszabály.
Ez az utóbbi évtized egyik
legfelháborítóbb igazságtalansága, főleg egy olyan párttól,
amelyik a családok védelmével kampányolt tavasszal. A
magyar állam idén körülbelül
33 ezer 500 milliárd forintból
gazdálkodik, ennyi a költségvetés főösszege. Ebből a pénzből
jut például megemelt miniszterelnöki fizetésre, nyolcmilliárdos, Európa-ellenes Rogán
kampányra, a Vodafone megvásárlására, és így tovább.
Hogy ez a sok pénz honnan
van? Hát pontosan azok fizetik
be adó formájában, akikre
most a kormány minden felelősséget át akar hárítani!
• Pakolják be a pénzt a
költségvetésbe a családok
minden bevásárlásnál, amikor
kifizetik a világbajnok áfát.
• Utalják a korábbinál jelentősen nagyobb összegeket
a katából kiszorított kisvállalkozók.

• Nyögik a milliárdos elvonásokat a települési önkormányzatok.
Ha innen nézzük, akkor
Semjén javaslata az, hogy továbbra is elveszik tőlünk ezt
a temérdek pénzt, csak mostantól még kevesebbet adnak
vissza.
Ilyenkor elgondolkodik rajta az ember, mégis mi a fene
az állam feladata, ha nem a
magyar emberek szociális biztonságának megteremtése.
Mire költik el azt a sok pénzt,
ha nem erre?
• Oktatásra? Aligha, hiszen az utcák hétről hétre tiltakozó tanárokkal és diákokkal
vannak tele.
• Egészségügyre? A kórházak minősíthetetlen állapota, a
szakdolgozók alacsony fizetése, a végeláthatatlan várólisták nem ezt mutatják.
• Rendvédelemre? A tűzoltók fele csak úgy tud megélni,
ha másodállást vállal. A rendőrök tömegesen mondtak fel
a járvány után, pedig eddig is
súlyos volt a létszámhiány.
A magyar lakosságnak
most Európa egyik legmagasabb áremelkedésével kell
szembenéznie, a megélhetési válság nem közeleg, hanem már rég megérkezett.
Ebben a helyzetben döntött
úgy a kormány, hogy megvonja a rászorulóktól a nekik
járó védelmet és segítséget,
cserbenhagyja azokat, akik
bajban vannak. És áthárítja

ezt a felelősséget azokra,
akik már így is épp eléggé
kiveszik a részüket a teherviselésből.
Az a helyzet, hogy ez a
kapzsi Fidesz, az álkeresztény
KDNP, és az egyre gazdagodó
Orbán-család olyan luxus, amit
ebben a súlyos gazdasági válságban Magyarország többé
nem engedhet meg magának.
Nincs már pénzünk finanszírozni a magánrepülőzést, a
jachtozást, a kastélyépítést, a
NER belső köreinek fényűző
életmódját. Tizenkét évig fizettük a számlát, nem bírjuk
tovább.
És most, amikor baj van,
azonnal cserbenhagynak minket. Pedig itt lenne az ideje,
hogy végre visszaadjanak
valamit a közösbe, ahonnan
a mesés vagyonukat kapták. Mire jó az egy évtizednyi
korrupt kormányzással létrehozott „nemzeti nagytőke”,
ha nem erre? Botka László
a járvány alatt azt javasolta,
hogy a rendszer legnagyobb
kedvezményezettjei, a közbeszerzések folytonos nyertesei
fizessenek be egy Nemzeti
Szolidaritási Alapba, amiből
minden bajba jutott családot
meg lehet segíteni. Szerintem erre most még nagyobb
szükség lenne, mint akkor.
De ehhez egy olyan kormány
kellene, amelyik nem hagyja
cserben az országát a bajban.
Nemes István

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

Sportmix
MEGVAN AZ ELSŐ! Megszerezte idénybeli első győzelmét
a Naturtex-SZTE-Szedeák a
férfi kosárlabda NB I. múlt heti
mérkőzésén, amelyen az újonc
Honvédot verte. A fordulatos
meccs utolsó negyede 58–61ről indult, de a 16 pontos Desmond Washington vezette Tisza-partiak 17–4-gyel kezdték
a záró szakaszt, ezzel eldöntötték a találkozót. A Szeged három vereség után szerezte meg
a két pontot, így lapzártánkkor
már csak a Nyíregyháza volt
nyeretlen a mezőnyben. A Szedeák október 30-án Kaposváron lép pályára, majd november 18-án a Sopront fogadja az
újszegedi sportcsarnokban.
SZEGEDI PADELBRONZ. A
Magyar Padelszövetség megrendezte a III. Elite Ingatlan
csapatbajnokságot. A sportág
fejlődését mutatja, hogy igazán bő mezőny gyűlt össze az
eseményen – derült ki a szövetség közleményéből. A csapatbajnokságon öt együttes
33 játékosának nevezése mellett a budapesti Premier Padel
klub több válogatottja, a szegedi Nutri Nature és a szentendrei Padel Club Hungary csapatai is indultak. Idén ismét a
Premier Padel csapatai végeztek a dobogó első két helyén: a
Premier Padel Párducok ismét
aranyat nyert, ezúttal az ezüstérmes Premier Padel Pumák
ellen, míg a dobogó harmadik
fokára a szegedi Nutri Nature csapata állhatott fel Török
András, Bíró André, Bíró Máté,
Bíró Attila, Horváth Bence, Hovanyecz Tamás, Püski Lénárd
összeállításban.
ÁDÁM-GÓLLAL BAJNOK
AZ ULSZAN. A szegedi születésű Ádám Martin gólpas�szal, majd góllal járult hozzá az
Ulszan Hyundai 2–1-es győzelméhez a Kangvon FC vendégeként, ezzel csapata biztosította
bajnoki címét a dél-koreai labdarúgó-élvonalban. A nyolcszoros válogatott középcsatár a
67. percben, 1–0-s hazai vezetésnél lépett pályára, a 75.
percben fejjel gólpasszt adott,
majd a 86. percben egy szöglet után közvetlen közelről a
hálóba talált. Ádámnak ez volt
a 13. mérkőzése, a kilencedik
találata és a harmadik gólpas�sza a dél-koreai bajnokságban.
A legutóbbi három szezonban
ezüstérmes Ulszan immár behozhatatlan előnnyel vezet a
tabellán az elmúlt öt idény bajnoka, a Csonbuk Motors előtt,
így 17 év után lett ismét aranyérmes.

Bizakodik a Goodwill Pharma Szeged kapitánya
Győzelemmel kezdte a másodosztályú jégkorong-bajnokságot, azaz az Andersen
Ligát a Goodwill Pharma
Szeged együttese. A szezonról és az esélyekről Turbucz
Martin csapatkapitány nyilatkozott a klub honlapjának.

Farkas lendületben. Fotó: Magyar Úszó Szövetség/Derencsényi István

Motivációt kapott a vb-induláshoz
2023-ig biztosan folytatja a nyílt vízi úszó Farkas Tamás
A Haász Szegedi Úszó Egylet edzője és a nemzetközi versenyeken Szerbiát képviselő nyílt vízi úszója, Farkas Tamás nem akármilyen eredmény hatására döntött sportolói pályafutása folytatása mellett: az edzősködést élvező
szakember a 2023-as világbajnokságra még biztosan felkészül, miután az Európa-bajnokságon tizedik lett 5 kilométeren.
– Ezzel az Eb-eredménnyel
a szerb szövetséget és magamat is megleptem, hiszen
szerényebb célom volt, úgy
éreztem, a legjobb tizenhat
közé kerülni is nagy dolog
lenne. Medencés hasonlattal a B döntőbe kerülés lebegett tehát előttem, ehhez
képest az A döntő sem volt
messze. A szerb indulók közül ezzel én értem el a második legjobb helyezést az
Eb-n, ideértve a medencés
úszókat is. Jól kijött a lépés,
a hullámokkal is meg tudtam küzdeni. Úgy éreztem,
ilyen eredmény után nem

hagyhatom abba, pedig előtte úgy tűnt, sportolóként ez
is lehet az utolsó úszóversenyem – árulta el Farkas Tamás a szegedi klub Facebook-oldalának.
Aludt tehát jó néhányat
a remek Eb-eredményre, és
úgy érezte, megvan a kellő
motivációja a világbajnokságra. A Haász SZUE béka
korosztályos csoportját már
Farkas vezeti, illetve a tanmedencés úszókkal is foglalkozik. Az edzősködés tehát
fontos számára, sőt, prioritást élvez, de emellett úgy
érzi, fel tud készülni a legrö-

videbb egyéni világbajnoki
futamra.
– Az olimpiai táv már
nem férne bele, de azzal
számolok, hogy a rövidebb
táv igen. Ehhez minden
reggel úsznom kell, délután
pedig bele kell sűríteni a
programba a szárazföldi
tréningeket. Ennél több már
nem férne bele, hiszen az
edzősködéssel
tervezek
hosszabb távon, nagyon
élvezem a munkát. A kollégáktól, a szülőktől és a
gyerekektől kapok pozitív
visszajelzéseket, egyre jobban belejövök – nyilatkozta
Farkas, majd hozzátette: a
jövő évi világbajnokság az
utolsó versenye lehet, de
egyelőre még csak feltételes módban beszélt erről,
hiszen Fukuokában is lehet
egy újabb motivációs löketet
adó eredménye.

– A nyáron Győrből érkezett
a csapathoz. Korábbi Erste
Liga-játékosként miért volt
vonzó a szegedi lehetőség?
– Mivel az élvonalból nem
kaptam megfelelő ajánlatot,
ám a hokit szerettem volna
folytatni, keresgélni kezdtem.
Garbacz Máté rengeteget
mesélt a szegedi közegről, a
csodás szurkolókról, ráadásul addigra már több egykori
csapattársam is ide szerződött, így nem sokáig gondolkoztam az ideigazoláson. Tíz
évet szerepeltem a magyar
élvonalban, kíváncsian várom, mire jutok egy osztállyal
lejjebb.
– Hogyan lett azonnal
csapatkapitány?
– Az edzések, edzőmec�-

csek alkalmában az edzőnk
figyelte a keretet, az elvégzett munkát, majd egyszer
félrehívott, és felkért a pozícióra. Számára sok az új
arc, de én a játékosok nagy
részét ismerem régről, így
tudok neki segíteni, javaslatokat tenni. Megtisztelő a lehetőség, igyekszem meghálálni a bizalmat. Szeretném
fenntartani a motiváltságot a
srácoknál, illetve összefogni
a dolgokat a szegedi és a budapesti játékosok esetében.
– Elindult a szezon, lassan kirajzolódnak az erőviszonyok. Mivel lenne elégedett az idény végén?
– Látva a keretünket és
a mezőnyt, szerintem nem
kérdés, hogy ott kell lennünk
a dobogón. Fiatalok vagyunk,
mégis sokaknak van élvonalbeli rutinja, ez rengeteget
érhet például az akadémiai
csapatok ellen. Az elődöntő a
minimumelvárás részemről,
de egy jó alapszakasszal a
döntőig is eljuthatunk. Ott pedig már tényleg bármi megtörténhet.

Turbucz Martin (balra) Garbacz Máté hívására igazolt Szegedre. Fotó: Annófotó – Képek színesben

Négy aranyat nyertek Dunaújvárosban
Remek időkkel kezdte a szezont a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub

A

hosszú nyári szünetet követően Dunaújvárosban versenyeztek ismét a
búvárúszók, ahol Horpácsy
Hanna és Kanyó Dénes jóvoltából összesen négy aranyérmet szereztek a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub versenyzői. Rajtuk kívül
több dobogós helyezés és
remek időeredmény is született, ami jó előjelet jelentett
a korosztályos országos bajnokságok előtt.
A szegedi eredmények,
15 m búvár: 13. Bonifert
Lilla (gyerek), 50 m búvár:

5. Borka Panna (felnőtt), 8.
Bodor Anna (felnőtt), 11.

Kocsis Olivér (ifi), 13. Bagaméry Kamilla (felnőtt),

50 m uszonyos gyors: 9.
Bonifert, 100 m uszonyos

Dobogós helyek és kiváló időeredmények jellemezték a Muréna sportolóit. Fotó: Muréna

gyors: 5. Borka, 9. Losonczi
Flóra (felnőtt), 11. Kocsis,
100 m búvár: 1. Horpácsy
Hanna (ifi), 3. Borka, 5. Márton Balázs (felnőtt), 200 m
uszonyos gyors: 6. Losonczi,
9. Bagaméry, 10. Bonifert,
13. Kocsis, 200 m felszíni:
1. Kanyó Dénes (felnőtt),
2. Horpácsy, 3. Márton, 5.
Borka, 6. Dankó Vivien (ifi),
7. Kocsis, 8. Bodor, 400 m
gyors: 6. Bagaméry, 400
m felszíni: 1. Horpácsy, 1.
Kanyó, 2. Márton, 4. Dankó, 6. Bodor, 4×100 m mix,
felnőtt: 3. Muréna (Kanyó,
Márton, Losonczi, Borka).
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT október 15-én: Dujmov Antal és
Kocsis Eszter Judit, Durucz Tamás és
Gémes Dóra Adrienn.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Kovács Tibornak és Vanczák Tündének 2022.
10. 15-én Olivér, Kórus Péternek és
Nagygyörgy Bettinának 2022. 10. 16án Lara, Laczkó Zoltánnak és Kósa Viktóriának 2022. 10. 16-án Doroti, Kocsis Zoltán Tamásnak és Maróthi Nórának 2022. 10. 17-én Benett, Palatinus
Dánielnek és Kocsis Ildikónak 2022.
10. 18-án Lujza nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!
NOVEMBER 2., SZERDA
Dr. Binszki József: 17.00
(Francia Utcai Fiókkönyvtár)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időponton belül elér-

Képviselői
fogadóóra

hető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu
címen.)
NOVEMBER 5., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 –
12.00 (Csongor tér 12.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
csendes őszi idő
Október
29.
szombat

Október
30.
vasárnap

Október
31.
hétfő

November November November November
1.
2.
3.
4.
kedd
szerda csütörtök péntek

Közepesen
felhős

Erősen
felhős

Erősen
felhős

21/8
Nárcisz,
Zénó

22/7
Alfonz,
Kolos

20/8
Farkas,
Cseke

Közepesen Közepesen Közepesen Közepesen
felhős
felhős
felhős
felhős
18/7
18/5
17/6
17/5
Marianna,
Achilles,
Győző,
Károly,
Mindenszentek
Aténa
Márton
Karola

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

Szeretne két ajándék belépőt nyerni a Kövér Béla Bábszínház egyik decemberi árnyjáték-előadására A nagy hógolyó projekt címmel? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a
városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: november 2. 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: Kálmány Lajos a szegedi folklór híres kutatója volt. A nyertes: Gergelyné Fodor Anna. Gratulálunk!
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SZÍNES

2022. OKTÓBER 29., SZOMBAT

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Úgy tűnhet, mintha a
szokásosnál is több lenne
a munkája. Pedig valójában
lehet, hogy csak arról van szó,
hogy több pihenésre, lazításra
lenne szüksége!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Rájön, hogy nem ártana
kiszakadnia időnként a
határidők szorításából, mert
már egyre feszültebbnek érzi
magát. Ne habozzon sokat, ha
lehetősége adódik valami új
dologba belefogni!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Munkájával kapcsolatban
most ismét egy kicsit
bátortalanabb lehet, holott a szakmai tudását minden
kollégája elismeri. Higgyen
magában,
akkor
sikerrel
átlendül ezen az időszakon!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Érdemes volna a munka
mellett több időt szánnia
a feltöltődésre is, ezért
foglalkozzon egy kicsit többet
az önnek fontos dolgokkal.
Szervezzen a barátaival egy
kirándulást, valamilyen közös
programot!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Egyre jobban
erősödik önben az érzés,
hogy túlhajtotta magát az
utóbbi időben. Rájöhet, hogy
nem minden a munka és a
pénz, figyeljen teste jelzéseire
is, érdemes volna most kicsit
visszább fognia a tempót!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Munkájában most
igazán eredményes lehet,
ha továbbra is megmarad
a kitartása, ha megfogadja
kollégái jótanácsait is. Emellett
szánjon végre több időt azokra
a dolgokra is, amelyeket
elhanyagolt az utóbbi időben!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Úgy érzi, szüksége
volna némi változásra ahhoz, hogy megmaradhasson a lendülete. Munkájában sikerek érhetik, ha figyelmes lesz. Ne hanyagolja el
kapcsolatait, töltse szabadidejét barátai társaságában!
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Ha megfelelően
tud összpontosítani a feladataira, azzal sikerülhet
felülkerekednie a szokásos
őszi rossz hangulatán. Emellett
szabadidejében
lehetőleg
olyan dolgokkal foglalkozzon,
amelyek segítik a feltöltődését!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Kerülje az olyan
emberek társaságát, akik
nem értékelik önt eléggé,
ne tegye ki magát felesleges
konfliktusoknak! Fordítson a
szokásosnál is több figyelmet
a munkájára, így megelőzheti,
hogy méltánytalan kritika érje!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Sokszor érezheti lehangoltnak magát, és ez nem
csak az őszi idő miatt lehet, hanem mert vágyik valami
újdonságra. Keressen magának
ezért olyan kihívásokat, amelyekben örömét leli, ez jó
hatással lesz kedélyállapotára!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Munkahelyén sok feszültség törhet felszínre a
következő
napokban,
de ne hagyja, hogy ez az
ön hangulatára is rányomja a
bélyegét. Igyekezzen mindig
pozitívan állni a kihívásokhoz!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Az utóbbi időben nagyon
sokat dolgozott, ezért ha
tud, most vegyen ki egy
kis szabadságot, hogy a
soron következő projekteknek
kipihenten vághasson neki.
Önre mosolyoghat a szerencse.

Szeged régen
HILD-KAPU. Első Hild János-díját 1979-ben
kapta Szeged, ennek a Palánkban állítottak emléket. Fotónk az emléktábla elhelyezése előtti állapotot mutatja 1964-ből. A díjról 1979 őszén előbb rövid hír jelent meg: „A
Magyar Urbanisztikai Társaság a város gyors
ütemű fejlődését követni tudó és kiemelkedő
eredményeket felmutató harmonikus városfejlesztésért Szeged megyei város tanácsának és társadalmának a Hild János Emlékérmet adományozta.” A kitüntetést a szegedi
városi tanács ünnepi ülésén, az urbanisztikai
világnapon Bondor József, a Magyar Urbanisztikai Társaság akkori elnöke nyújtotta át
Papp Gyula tanácselnöknek. Bondor József
úgy fogalmazott: „Aki nyitott szemmel jár Szeged utcáin és látja azt a hatalmas fejlődést,
ami itt végbement, a legszebb indoklást olvashatja a Magyar Urbanisztikai Társaságnak
abból a döntéséből, hogy idén a magyar városok közül ebben a kitüntetésben Szegedet részesíti. 1979 Szeged életében az emlékezésé
volt, hiszen a mindent elpusztító nagy árvízre
és a városépítés újabb nekirugaszkodásaira
kellett visszagondolni. Szeged történetének
elmúlt századában folyamatosan látjuk azt
az erőt, amely ezt a várost mindig újraalkotta
és megújította. Itt már modern tervek szerint
történt a városrekonstrukció, és Szegednek
különleges szerencséje és dicsősége, hogy a
mostani növekedésének nagy korszakában
is szervesen illeszti a várostestbe az új és új
városrészeket. Egy város minőségét az jelzi:
szeretik-e az emberek, otthonosan érzik-e
magukat, tudnak-e dolgozni érte. Szeged lakossága ezekre a kérdésekre történelmében
többször is igent mondott. Lakossága joggal
büszke erre a városra és a mostani kitüntetésére.” Fotó: Fortepan/Lechner Nonprofit Kft.
Dokumentációs Központ

Titokzatos nő, orgonakoncert, Hattyúk tava
A programokról minden egy
helyen a http://szegedtourism.
hu/hu/esemeny/ oldalon.
„MERT PAPRIKA NÉLKÜL
NEM BÍR LENNI A VILÁG…”
Időpont: november 3., 4. és
5., 14 óra
Találkozó: alsóvárosi ferences templom
A paprikatermesztés hagyományai Alsóvároson. A másfél órás séta regisztrációhoz
kötött és részvételi díjas.
Telefon: +36-30/501-2822,
e-mail: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com.
BÁLINT SÁNDOR NYOMÁBAN
Időpont: november 4., péntek, 15 óra
Találkozó: Tömörkény utca
2/B épület előtt
A kétórás kultúrséta regisztrációhoz kötött és részvételi

díjas. Telefon: +36-30/5012822, e-mail: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com.
TITOKZATOS NŐ
Időpont: november 4., péntek, 18 óra
Helyszín: Belvárosi Mozi
Dél-koreai romantikus bűnügyi dráma, a 11. Mozinet
Filmnapokon premier előtt
látható Park Chan-wook új
mozija, melyért Cannes-ban
megkapta a legjobb rendezőnek járó elismerést.

cióhoz kötött és
részvételi
díjas.
Tourinform-iroda, Széchenyi tér
12.; telefon +3662/488-690, 488699; e-mail: szeged@tourinform.hu.
ŐSZI DARULES A FEHÉR-TÓNÁL
Időpont: november 5. és 12.,
hajnali 5 óra
Találkozó: Tisza-völgyi bemutatóház
A program regisztrációhoz kötött (abrahamk@knp.hu, +3630/638-0297).
MÚZEUMI SÉTA
Időpont: november 5., szombat, 10 óra
Találkozó: Móra Ferenc Múzeum bejárata
A kétórás séta regisztrá-

XVI. SZEGEDI ŐSZI ZSIDÓ
KULTURÁLIS FESZTIVÁL
Varnus Xavér (balra fent) orgonakoncertje
Időpont: november 6., vasárnap, 15 óra
Helyszín: új zsinagóga
SZEGEDI
FOTOGRÁFUSOK
Időpont: november 7., hétfő,
17.30 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert
Agóra
Schmidt Andrea fotóriporterrel Bátyi Zoltán író, újságíró

beszélget. A belépés díjtalan.
HATTYÚK TAVA
Időpont: november 8., kedd,
10 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert
Agóra

Zenés-táncos mesejáték a
Nektár Színház előadásában.
BANDÓ 75
Időpont: november 11., péntek, 18 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Nagy Bandó András múltidéző
aktuális kabaréestje.

