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Ketten aranygyűrűt, kilencen Kölcsey-érmet
kaptak a várostól a magyar kultúra napján

S
zeged Kultúrájáért 
díjat kapott a ma-
gyar kultúra napján 
Fagler Erika zenepe-

dagógus, karnagy, a Pro Musi-
ca Alapfokú Művészeti Iskola 
alapítója és Borovics Tamás, a 
Szegedi Nemzeti Színház szín-
művésze. A díjjal járó díszokle-
velet és a város címerével ellá-
tott arany pecsétgyűrűt, vala-
mint a Kölcsey-érmeket – amit 
idén kilencen kaptak meg – a 
városháza dísztermében vehet-
ték át a kitüntetettek. 

A napjainkban is aktív, 81 
esztendős Fagler Erika mintegy 

hat évtizede szolgálja elköte-
lezetten a zenei nevelés ügyét 
Szegeden. Énektanár-generá-
ciók szemléletét alakította a 
tevékenységével. Borovics Ta-
más 1997 óta tagja a Szegedi 
Nemzeti Színháznak. A prózai 
tagozat meghatározó színésze 
számos színműben, operett-
ben és musicelben, valamint 
játékfilmben és televíziós so-
rozatban játszott az elmúlt hu-
szonhat évben. A magyar kultú-
ra napján tartott ünnepségről a 
Szegedi Tükör következő szá-
mában olvashatnak tudósítást.

Összeállításunk a 4. oldalon
Borovics Tamás (középen melegítőben) a Mária országa című darabban. A szegedi színész Szeged Kultúrájáért díjat 
kapott a várostól. Fotó: Szabó Luca 

Elbúcsúzhatnak az uniós pénzektől
az alapítványi irányítású egyetemek

Azt ígérte a Fidesz, amikor erővel, zsarolással kiszervez-
te alapítványba az egyetemeket, köztük a Szegedi Tudo-
mányegyetemet is, hogy majd ömlenek az uniós pénzek az 
intézményekbe. Az Európai Bizottság most elvágta ezeket 
az egyetemeket azoktól az uniós pénzektől, amelyek eddig 
megvoltak: nem támogatja tovább több tízmilliárd forinttal a 

kutatásokat és a külföldi ösztöndíjakat finanszírozó progra-
mokat, mert szerinte az uniós források kezelése a korrupció 
fokozott kockázatával jár az élethosszig bebetonozott, fide-
szes politikusokkal feltöltött alapítványi kuratóriumok miatt. 
Fotó: Szabó Luca 

Részletek a 3. oldalon 

Kedden kinyitott
a Tiszavirág

Kedden kinyitott a Tiszavirág Sportuszoda, miután a kormány 
hosszú késedelem után úgy döntött: ad a városnak 117 mil-
lió forintot a létesítmény első negyedévének működési költ-
ségére. Ez az összeg azonban a brutálisan megemelkedett 
energiaárak mellett csupán a Tiszavirág Sportuszoda egyha-
vi rezsiszámláját fedezi.                    Bővebben az 5. oldalon 

Mérlegen
a képviselők

Sorozatunkban ezúttal Urbán 
Tamást (képünkön), Felsővá-
ros önkormányzati képviselő-
jét kerestük fel. – A választó-
kerület tényleges gondjaival 
szerettem volna foglalkozni, 
ezért még az önkormányza-

ti választások előtt az engem 
segítő aktivistákat is bevonva 
a helyben lakókat kérdeztem 
meg az igényeikről. A megka-
pott válaszok alapján állítot-
tam össze a választási progra-
momat – mondta első, 2019-
es választási ciklusa kezde-
téről Urbán Tamás. Sikerei 
magukért beszélnek: felújí-
tották a Gyík Utcai Bölcsődét, 
korszerűsítik a Felsővárosi 
Óvodát, új burkolatot kapott a 
Kereszttöltés és a Csaba utca.

Cikkünk a 6. oldalon

+ fotó címlapra 
Borovics Tamás
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Tovább durvul az infláció

J
anuár első napjai-
ban már több mint 41 
százalékos drágulást 
mért a Privátbankár 

Árkosár-felmérése. Egy átla-
gos családi nagybevásárlást 
már csak 36 ezer forintból 
lehet megúszni. Tavaly janu-
árban 25 ezer forint volt ez 
az összeg.

Két és fél évtizede nem 
látott tempóra kapcsolt év 
végén az infláció, és egyelő-
re remény sincs a lassulás-
ra. Januárban átlagosan már 
41,3 százalékkal került töb-
be a családi nagybevásárlás, 
mint egy évvel korábban.

Miközben a fizetések fo-
lyamatosan veszítenek az 
értékükből, az élelmiszerek 
rekordmértékben drágulnak. 
Az árstopon kívüli tej és a ke-
nyér most kétszer annyiba 
kerül, mint tavaly ilyenkor. A 
rizs, a sajt, a tojás, a kávé, a 
tészta és a tejföl 60–90 szá-

zalékkal drágult egy év alatt.
Jövő hónapban jubilál az 

élelmiszerárstop intézmé-
nye. Az első körét éppen egy 
éve vezette be a kormány, 

amit akkor ideiglenesnek 
mondott, de végül itt maradt 
velünk, pedig mára bebizo-
nyosodott, leginkább már 
csak kárt okoz.

Közérdekű közlemény
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy  

2023. január 1-jei hatállyal

 a Szeged I. ker. 3234/1 hrsz.-ú közterület  
Löw Lipót parkként,

a Szeged I. ker. 3115/2 hrsz.-ú közterület  
Löw Immánuel parkként,

 a Szeged I. ker. 3810 hrsz.-ú közterület  
Janikovszky Éva térként,

 a Szeged I. ker. 5633/13 hrsz.-ú magánút  
Kulka Frigyes utcaként,

 a Szeged I. ker. Szőreg zártkert 3289/6 hrsz.-ú  
magánút Zengő utcaként,

 a Szeged I. ker. 536/3 hrsz.-ú magánút  
Közép fasorként,

 a Szeged II. ker. Tápé 02044/97 hrsz.-ú közterület  
Beszterce utcaként és

 a Szeged III. KDOROZSMA 5512 hrsz.-ú közterület  
Fürdő utcaként

történő elnevezésére került sor.

Dr. Martonosi Éva
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Január 23-ától egy hétig
sztrájkolnak a tanárok

T
anársztrájkkal kezdődött a múlt év, 
és így lesz idén is. Január 23-ától 
hét napig tartó országos sztrájkot 
hirdetett a Pedagógusok Demokrati-

kus Szakszervezete. Közleményük szerint a 
sztrájk azért kezdődik január 23-ától, mert – 
tiszteletben tartva a szülők jogos elvárását – 
akkorra ér véget a nyolcadikosok középisko-

lai felvételije, így a munkabeszüntetés nem 
veszélyezteti a továbbtanulásukat.

Az akció azzal záródik, hogy január 31-
ére, az egy évvel ezelőtt lebonyolított figyel-
meztető sztrájk évfordulójára meghirdette 
a PDSZ a szolidaritás napját. Ezen a napon 
várják a szakszervezetek, a civilszervezetek 
és az állampolgárok csatlakozását.

Szabó Sándor megduplázná a családi pótlékot
Szeged ellenzéki országgyűlési képviselője várja a Fidesz támogatását

Szabó Sándor tavaly augusztusban már javasolta a kor-
mánynak a családi pótlék megduplázását, amit akkor le-
szavazott a Fidesz. Szeged ellenzéki országgyűlési képvi-
selője most ismét benyújtotta a javaslatát. 

„A kormány szerint nem le-
het többletteher a gyermek-
nevelés. Egyetértek! 
Akkor most külö-
nösen fontos a 
családi pótlék 
ö s s z e g é n e k 
duplázása. Így 
újra benyújtot-
tam a javaslatot és 
várom a fideszes képvi-
selők támogatását!” – írta 
Facebook-oldalán Szabó 
Sándor.

Szeged ellenzéki ország- 
gyűlési képviselője javas-
lata indoklásában egyebek 
mellett azt írta: „A kormány 

2022 legvégén hozta meg 
azt a döntést, néhány nappal 

a megszűnésük előtt, 
hogy még két évig 

elérhető marad 
az akár 10 mil-
lió forintot je-
lentő Babaváró 

hitel, az 5 száza-
lékos lakásáfa és a 

falusi CSOK az adott te-
lepüléseken. Hornung Ágnes 
családtámogatásért felelős 
államtitkár ezzel a hírrel 
kapcsolatban elmondta azt 
is, hogy nem lehet többlet-
teher a gyermeknevelés. Ha 
ez így van, akkor különösen 
ebben a nehéz időszakban 
teljes mértékben indokolt a 
minden gyermek nevelését 
segítő pénzügyi támogatás 
(családi pótlék) összegének 
megemelése.”

Indoklása szerint a szoci-
alisták már évek óta javasol-
ják a családi pótlék megdup-
lázását, mivel a kormány 13 
éve egy forinttal sem emelte 
azt, és így jelentősen veszí-
tett értékéből.

„Ma Magyarországon 

tömegével élnek olyan gyer-
mekek, akiknek a szülei 
pontosan ugyanakkora ösz-
szegű támogatást kaptak 
az államtól megszületésük-
kor, mint ma. Olyan összegű 
támogatást kell nyújtani a 

gyermekneveléshez, amely 
a mai árakhoz mérten is 
valódi segítséget nyújt a 
családoknak, különösen ak-
kor, amikor terheik – a két 
számjegyű infláció és a bru-
tális mértékben növekedő 

rezsiárak miatt – elviselhe-
tetlenül emelkednek. Ezért 
azonnal meg kell duplázni 
a családi pótlékot, emellett 
indexálni, azaz biztosítani 
kell, hogy minden évben az 
infláció mértékével emel-

kedjen” – írta javaslatában 
Szabó Sándor. Szeged ellen-
zéki országgyűlési képviselő-
je emellett iskolakezdéskor 
kétszeresen dupla összegű 
ellátást utalna a családok-
nak.

Szabó Sándor a parlament-
ben. 

Elvisel-
hetetlenül 

emelkednek 
a családok 

terhei.
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Merre tovább?

U
nalmasak a történelmi idők, jó lenne kifogni né-
hány eseménytelen évtizedet. Csakhogy ez nem kí-
vánságműsor, a sorsfordítás folyamatban van. 

Alighanem az egyik legkülönösebb válság, 
amelynek napjait éljük jelenleg Magyarországon. Az erő-
viszonyok és a politikai rendszer szinte mozdulatlanok. Ez 
nem azért baj, mert egyik vagy másik párt szimpatikusabb 
lenne a Fidesznél, hanem azért, mert mindeközben a sarka-
iból fordul ki a világ, a Magyarország helyzetét meghatáro-
zó feltételrendszer, és ez az egész meg sem jelenik a hazai 
közéletben. Nincs már terep, ahol ezt megvitathatnánk, hi-
ányzik az a reakcióképesség, amely a legfontosabb politi-
kai erények, a tanulás és az alkalmazkodás gyakorlásához 
szükséges. 

Némán csúszunk kifelé Európából. 
Az uniós pénzek körüli vitáról sokan hitték, hogy meg-

egyezéssel zárultak 2022 végén. Valójában az uniós dönté-
sek – amelyeket nem „Brüsszel” hozott, hanem 26 tagállam 
kormánya – előrevetítették a következményeket. Azt, hogy 
nem lesz pénz mindaddig, míg a magyar kormány nem tel-
jesíti azokat a vállalásokat, amelyeket ő maga tett. Persze 
kényszerből vállalt több demokráciát, de a Magyarország-
nak szabott feltételekben mégiscsak vagy a kormány állapo-
dott meg az Európai Bizottsággal, vagy pedig e feltételek az 
uniós alapszerződés részei. 

Huszonöt, helyenként huszonhat másik országnak sike-
rül betartani.

Az egyetemi Erasmus programok támogatásának befa-
gyasztása csak az első a pénzmegvonás gyakorlati követ-
kezményei közül. Tényleg nem jön pénz. Több mint 20 milli-
árd euró lóg a levegőben, ennyit nem tud kipótolni az elmúlt 
években széjjelvert magyar költségvetés. 

Innentől két eset lehetséges. 
Az egyik, hogy a kormány, ha nem is önként és dalolva, 

de elkezdi igaziból, nem csak falból teljesíteni a feltételeket. 
Példának okáért helyreállítja március végéig a bírói függet-
lenséget. Ahogyan ez, úgy más feltételek is a magyar állam-
polgárok érdekét szolgálják. A hatalmi önkény kerül most 
pénzbe, és majd akkor jönnek a források, ha a kormány 
legalább lead az önkényből. Ha megelégszik kevesebb hata-
lommal, kevesebb ellopható pénzzel. 

Ez tehát az egyik verzió.
A másik lehetőség, hogy az Európai Uniót súlyosan fél-

reismerő kormány bepipul, és ezt is meghosszabbítja Bics-
kéig. Egyedül azt nézi, hogyan tudja átvészelni politikailag a 
krízist, hogyan tud ismét bűnbakot feltálalni közönségének. 
Brüsszel, Brüsszel, Brüsszel hallatszik majd, s történik mind-
ez egy olyan országban, ahol az Európai Unió támogatottsá-
gának alapját az uniós pénz jelenti. 

Ha nincs pénz, a Fidesz által kinevelt szavazótábor fel 
fogja tenni a kérdést: minek vagyunk még az EU-ban, ahol 
csak bántanak minket? Terítékre kerül a kilépés forszírozá-
sa, amit valamilyen módon le kell reagálni a kormányzati 
propagandának. 

Néhány évvel ezelőtt teljesen biztos lettem volna abban, 
hogy Orbán pontosan tudja: ahhoz a kompország-stratégiá-
hoz, amelyet folytat, szüksége van az uniós tagságra. Hiszen 
Oroszország és Kína számára az EU-tagság teszi értékessé 
Magyarországot. Orbán csak akkor tudja bomlasztani, gyen-
gíteni Európát, ha benne van. A Széll Kálmán Alapítvány ülé-
sén előadott zöldségeket olvasva már nem vagyok teljesen 
meggyőződve erről az ellenszenves, de rafinált politikáról. 
Egyre inkább úgy tűnik, teljes az elszállás, és bármi megtör-
ténhet. 

2023-ban nem lesz választás, de annál fontosabb, hogy 
mégis hangot találjunk egymással és a véleményünk kifeje-
zésére, nehogy ez a bizonyos bármi megtörténjen. Késő lesz 
akkor észbe kapni, amikor már kint leszünk a hidegben.

Elbúcsúzhatnak az uniós pénzektől
az alapítványi irányítású egyetemek

H
uszonegy magyar 
alapítványi egye-
temet zárt ki, füg-
gesztett fel átme-

netileg az Erasmus+ okta-
tási csereprogramból és a 
Horizont Európa kutatási 
és innovációs programból 
az Európai Bizottság, amely 
többek között azt kifogásol-
ta, hogy ezeknek a Fidesz 
által irányított intézmények-
nek a működési modellje 

nem biztosította a közösségi 
források átlátható kezelését, 
ugyanis sem a közbeszerzé-
si, sem az összeférhetetlen-
ségi szabályok nem vonat-
koztak rájuk. Az egyetemek 
kuratóriumaiban kormány-
párti politikusok is helyet 
kaptak. A bizottság úgy látja, 
mindez a korrupció fokozott 
kockázatával jár.

Az Erasmus+ program-
mal tavaly 8800 magyar diák 

és 4000 felsőoktatási dolgo-
zó kapott lehetőséget arra, 
hogy külföldi egyetemen 
tanulhasson, kutathasson – 
adta hírül az ATV. Az Európai 
Bizottság összesítője szerint 
2021-ben a Corvinus Egye-
temet 2,5 millió euróval, a 
Szegedi Tudományegyete-
met 2,4 millió euróval (egy-
milliárd forinttal), a Sem-
melweis Egyetemet pedig 
1,7 millió euróval támogatta 
az unió a Horizont Európa 
kutatási programjából. Né-
meth Szilvia oktatáskutató 
szerint e nemzetközi progra-
mok nélkül elszigeteltté vál-

hatnak az egyetemek, mert 
ezek hosszú távon meghatá-
rozták az egyetemek innová-
ciós működését.

Az Európai Bizottság 
döntése rendkívül kellemet-
lenül érintheti Szegedet is, 
amely a kutatás-fejlesztés 
és az innováció egyik hazai 
központja. E szerepét azon-
ban sokkal kevésbé tudja 
majd betölteni az SZTE és a 
Szegedi Biológiai Kutatóköz-
pont is, ha elmaradnak az 
uniós támogatások. Gulyás 
Gergely, a Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter a Kor- 
mányinfón elmondta: ha 
nincs megegyezés, akkor 
a kormány állja az Eras-
mus-ösztöndíjak és a Hori-
zont Európa program költsé-
gét. Elhangzott: az Erasmus 
éves költsége mintegy öt-
milliárd forint. A Horizont 
költségéről nem esett szó a 
Kormányinfón, de az sokszo-
rosa az Erasmusnak. 

840 milliárd
forintot

bukhatunk
Palkovics László inno-
vációs és technológiai 
miniszterként egy éve 
még azt mondta: a 
Horizont Európa prog-
ramból 2,1 milliárd 
eurót (840 milliárd fo-
rintot) kellene elnyer-
nie Magyarországnak 
a most futó uniós költ-
ségvetési ciklusban.

„Szeged aggódik a 
Szegedi Tudomány-
egyetemért, aminek 
minden diákja és 
tudományos prog-
ramja kimaradhat 
az EU-támogatások-

ból! A MI (!) Egyetemünk is egy Alapítvány 
(?) tulajdona, amelynek 5 tulajdonos ku-
rátora közül 2 fideszes miniszter. Amikor 
„élethossziglan” kinevezett „kurátorok” 
tulajdonába (?) adták az egyetemeket, 
azt mondták, ettől több pénz lesz. Most 
úgy látszik, még az eddig megszokott 
Erasmus program se lesz elérhető annak 
az évi több száz szegedi diáknak és ok-
tatóiknak, akik néhány hónapot külföldi 
egyetemen akartak tölteni az EU legsike-
resebb oktatási programjában” – írta Fa-
cebook-oldalán Botka László. Szeged pol-
gármestere így folytatta: „A Horizont zá-
rolásával pedig a tudományos projektek 
támogatásától is megfosztják az SZTE-t, 

pedig a mi egyetemünk kapta ebből az 
egyik legtöbbet! Amikor a Fidesz erőszak-
kal elérte az egyetemek alapítványba 
szervezését, azt ígérték: több uniós pénz 
lesz. 

Szeged a szabad, európai város, ami 
minden támogatást megadott az Egyete-
mének, mert a tudomány szabadságára, 
a tudásra építjük városunk jövőjét! Az 
Egyetem nem város a városban, Szeged 
Egyetemi Város! Nagyon aggódunk, ha a 
magyar felsőoktatást baj éri. Okos, ver-
senyképes fiatalokat akarunk nemcsak 
Szegednek, de egész nemzetünknek. A 
Fidesz-kormány ezt veszélyezteti. Kle-
belsberg Kunó, Szeged országgyűlési 
képviselője is nagyon dühös lenne! Kle-
belsberg abban hitt: »A magyarság igazát 
nem a régmúlt hazug legendáiban, ha-
nem a versenyképes tudásban kell ke-
resni!« Mi Szegeden ezt tesszük!” – zárta 
bejegyzését Botka László polgármester a 
közösségi oldalán.

Botka László: Szeged aggódik

Sokkolta a hazai felsőoktatást, hogy az Európai Bizottság 
kizárta az alapítványi irányítású magyar egyetemeket, így 
a Szegedi Tudományegyetemet is az unió által támogatott 
Erasmus+ és Horizont Európa programból.

Amikor a Fidesz alapítványokba szervezte az egyetemeket, azt ígérte: több uniós pénz lesz. Most befagyasztották a ku-
tatásokat és fejlesztéseket támogató uniós pályázati programot, ami hatalmas érvágás a szegedi egyetemnek is. Képünk 
illusztráció. 
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Kilencen kaptak Kölcsey-ér-
met Szeged városától a ma-
gyar kultúra napján.

Réti Attila operaénekes 
neve egyet jelent az állandó-
sággal és a hagyománnyal 
Szegeden. 1990-ben debü-
tált a Szegedi Nemzeti Szín-
házban. Erőteljes színpadi 
megjelenése és hangszíne 
az operaszínpadok üde szín-
foltja.
Goldman Júlia író (írói ne-
vén: J. Goldenlane) az egyik 
legkedveltebb hazai fan-
tasyíró, amit elsősorban 
humorban gazdag történe-

teinek köszönhet. Első no-
vellája 1998-ban, első regé-
nye pedig 2001-ben jelent 
meg. Népszerűsége azóta is 
töretlen.
Czene Zoltán dramaturg 
gyermekszínészként lépett 
fel először a Szegedi Nem-
zeti Színházban, ahol tavaly 
már önálló rendezőként is 
bemutatkozhatott. Főisko-
lásként alapította meg a 
Szegedi Egyetemi Színházat, 
amely tavaly ünnepelte fenn-
állásának huszadik évfordu-
lóját.
Balogh Sándor szobrász-
művész ötvenévesen jelent-

kezett először önálló kiállí-
tással. Témavilágában a női 
aktok, a zárkózott, rejtőzkö-
dő nőiség a főszereplő. Mű-
veit erotika, keleties misz-
ticizmus, a szimbolizmus 
és a szecesszió ízlésvilága 
jellemzi.
Kollár József népművelő pá-
lyafutása során elsősorban 
a néphagyományok ápolását 
tekintette feladatának. So-
kat tett azért, hogy a Kecs-
késen élők minél szélesebb 
körben megismerjék a telep 

történetét, helytörténeti kiál-
lítást, előadássorozatot szer-
vezett.
Csizmadia Edit helyisme-
reti könyvtárosként kiemelt 
figyelmet fordít a helyi ér-
tékek megőrzésére, köz-
vetítésére, Szeged város 
mikrotörténelmének feltá-
rására. Kutatási területe a 
szecesszió, azon belül is a 
szegedi szecessziós épüle-
tek. Több – Szeged ismert 
személyeit, épületeit, kul-
turális kincseit bemutató – 

kiállítás rendezése fűződik 
a nevéhez.
Frauhammer Krisztina nép-
rajzkutató szakterülete a 
folklór, a populáris vallásos-
ság, írásbeliség és olvasás-
kultúra. Szakmai vezetőként 
dolgozott Szeged város ön-
kormányzata vezető partner-
ként elnyert REDISCOVER 
elnevezésű, a rejtett zsidó 
örökség feltárását végző 
projektjében. A Szegedi Zsi-
dó Hitközség Archívumának 
önkéntes kutatója, a hitköz-
ség kiállításainak kurátora.
Tasnádi Gáborné idegenveze-
tő folyamatosan vezet magyar 

és külföldi csoportokat egya-
ránt. Szeged bemutatásakor 
mindig arra törekszik, hogy 
úgy meséljen a látnivalókról, 
hogy azt rögtön megszeresse 
a turista. A szegediek számá-
ra is szervez tematikus sétá-
kat, hogy gazdagítsa a város 
kulturális programjait.
Hajduné Gabnai Klára intéz-
ményalapító 1996-ban hoz-
ta létre a szegedi HAMMIDO 
Művészeti Iskolát, amelyet a 
mai napig igazgat. Emellett 
harminc éve vezeti a Keep 
Smiling Jazz Vokált, amellyel 
számos hazai és nemzetközi 
sikert ért el.

Kölcsey-érmesek

Felvirágoztatta a zenei életet Erdésznek készült, színész lett
Fagler Erika zenepedagó-
gus, karnagy, a Pro Musica 
Alapfokú Művészeti Iskola 
alapítója mintegy hat évti-
zede szolgálja elkötelezet-
ten a zenei nevelés ügyét 
Szegeden. Énektanár-gene-
rációk szemléletét alakítot-
ta tevékenységével, s nap-
jainkban is aktív szereplője 
a szakmai életnek, munka-
bírása és értékrendje pél-
daértékű. A város Szeged 
Kultúrájáért díjjal tüntette 
ki.

F
agler Erika a Szege-
di Tanárképző Főisko-
lán végzett matema-
tika–fizika–ének sza-

kon, ahol Kardos Pál tanítot-
ta karvezetésre. A diploma 
megszerzése után általános 
iskolákban tanított. Minden 
intézményben kórust alapí-
tott, amelyekkel arany minő-
sítéssel szerepelt az Ének-
lő Ifjúság hangversenyeken. 
1976-tól nyugdíjba vonulásá-
ig a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola I. Számú Gyakorló Ál-
talános Iskolájának ének-ze-
ne tanáraként, később szak-
vezető tanáraként tanított. 
Előbb az ének-zene tagozat 
alsós Kodály kórusát, majd a 
felső tagozatosok Bartók kó-
rusát vezette 1986 és 2000 
között. Ez idő alatt több íz-
ben is elnyerték az Év kóru-
sa kitüntetést. 2000-ben kor- 
engedménnyel vonult nyug-
díjba. Ezzel egy időben meg-
alapította és igazgatta a Pro 
Musica Alapfokú Művészeti 
Iskolát, azzal a szándékkal, 
hogy a városközponttól távo-
labb élő gyermekek is bekap-
csolódhassanak a hangsze-
res oktatásba.

Szerteágazó tevékeny-
sége ének-zene tanárként, 

karnagyként, kórus- és is-
kolaalapítóként, a kórusélet 
és a zenei versenyek szerve-
zőjeként jelentős mértékben 
gazdagította Szeged kultu-
rális életét. Erdős Jánossal 
szoros együttműködésben 
negyedszázad alatt felvirá-
goztatták a városi gyakorló 
iskolában a kodályi nevelési 
elveken nyugvó ének-zene 
tagozatos képzést. Kórusa-
ikkal Európa számos orszá-
gába juttatták el a szegedi 
kóruskultúra jó hírét.

Fagler Erika előbb kó-
rustagként, majd a gyer-
mekkórus betanítójaként 
évtizedekig részt vett a 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
produkcióiban. A Bartók 

kórus tagjai gyakran szere-
peltek a Szegedi Nemzeti 
Színházban is, operák gyer-
mekkórusaként. Fagler Erika 
1994-es alapításától vezető-
ségi tagja a Szegedi Városi 
Kórusegyesületnek. 1999 
óta rendezik meg szervezé-
sében a Csongrád Megyei Fi-
atal Művészeti Iskolák zenei 
versenyét. Zeneerdő címmel 
munkatankönyvet írt kezdők 
számára, de megírta többek 
között a 40 éves ének-ze-
ne tagozat (1955–1995) 
és a Pro Musica Alapfokú 
Művészeti Iskola történetét 
is. Többek között Bartók-, 
Kodály-, Bárdos-, Vaszy- és 
Kardos Pál-emlékéremmel 
tüntették ki.

Borovics Tamás 1997 óta 
a Szegedi Nemzeti Színház 
tagja. Számos színműben, 
operettben, zenés játék-
ban és musicelben játszott 
az elmúlt huszonhat évben 
Szegeden. A prózai tagozat 
meghatározó színészeként 
több filmben is szerepelt. 
Különböző kategóriákban 
nyolcszor nyerte el a Dö-
mötör-díjat. A város Szeged 
Kultúrájáért díjjal tüntette 
ki.

B
orovics Tamás, a 
Szegedi Nemzeti 
Színház színművé-
sze 1974-ben szü-

letett, Nagyatádon. Eredeti-
leg erdészi pályára készült, 
erdészeti szakközépiskolá-
ban érettségizett, majd ti-
zenkilenc évesen a színé-
szettel kezdett el foglalkozni. 
Békéscsabán a Jókai Szín-
ház Regionális Színházmű-
vészetért Alapítvány színiis-
kolájában végzett, többek 
között Galkó Bence és Gás-
pár Tibor tanítványaként. 
1997-ben Szikora János hí-
vására szerződött Szegedre.

Fontosabb szerepei: Ly-
sander a Szentivánéji álom-
ban, Vallai, a kapus a Régi 
idők focijában, Giovanni az 
Anconai szerelmesekben, 
Petrucchio A makrancos 
hölgyben, Akela A dzsungel 
könyvében, Polgármester Az 
öreg hölgy látogatásában, 
Sátán a Portugálban, Lennie 
az Egerek és emberekben, 
Stockmann Péter A nép el-
lenségében, Tót a Tótékban, 
Charlie Gordon a Virágot 
Algernonnakban, Garai Mik-
lós a Mária országában, de 
eljátszotta a címszerepet 
Shakespeare Hamletjében 
is. Szegedi színházi szerepe-

in túl játszott Nyíregyházán, 
Kőszegen, Gyulán és Békés-
csabán is. Rendszeresen 
szerepel országos reklámok-
ban, játékfilmekben és tele-
víziós produkciókban, soro-
zatokban. Ismertebb filmjei, 
sorozatai: Szerelem utolsó 
vérig, Fekete krónika, Pak-
tum, Munkaügyek, Aranyé-
let, Jófiúk, Doktor Balaton, 
El a kezekkel a papámtól!, 
Most vagy soha!, Veszettek.

Borovics Tamás szerep-
ről szerepre, szezonról sze-
zonra bizonyította, bizonyítja, 
hogy neve megkerülhetetlen 
a Szegedi Nemzeti Színház-
ban a szereposztásoknál. A 
város közönsége kitüntető 
szeretetével, közönségdíjak-

kal ismerte el több ízben is 
Borovics Tamás teljesítmé-
nyét, akinek a színház és a 
szakma iránt tanúsított alá-
zata, illetve munkabírása 
példaértékű. Különböző ka-
tegóriákban – az évad művé-
sze, a legjobb férfi alakítás, 
a legjobb férfi melléksze-
replő – nyolcszor nyerte el 
a Dömötör-díjat. 2001-ben 
és 2016-ban Makó Lajos-díj-
jal, 2009-ben Szeged város 
Kölcsey-érmével, 2013-ban 
pedig Kaszás Attila-díjjal tün-
tették ki. Utóbbival azokat 
ismerik el, akik az átadást 
megelőző évadban kiemel-
kedő teljesítményükön túl je-
lentős közösségépítő szere-
pet is vállaltak a társulatban.

Borovics Tamás 1997-ben szerződött Szegedre. Fotó: Sza-
bó Luca 

Fagler Erika hat évtizede szolgálja a zenei nevelés ügyét 
Szegeden. 



2023. JANUÁR 21., SZOMBATAKTUÁLIS 5

Koszorúzással kezdődött
a Petőfi-emlékév Szegeden

Megkoszorúzták a kétszáz 
éve született Petőfi Sándor 
szobrát a Dóm téri pante-
onban, s ezzel Szegeden is 
megkezdődtek a bicente-
náriumi emlékév program-
jai.

– Mi, akik szeretjük Petőfit 
és a magyar kultúrát, tud-
juk, hogy ez az elmúlt két-
száz év milyen gazdag volt 
a kultúránkban, és ebben 
milyen óriási volt Petőfi Sán-
dor szerepe. Ezért is van 
az, hogy Szegeden, ebben 
a kultúrájára büszke város-
ban elevenen ápoljuk Pe-
tőfi szellemiségét – mond-
ta Kozma József, a közgyű-

lés kulturális bizottságának 
elnöke.

– Egész évben lesznek 

Szegeden programok Petőfi 
születésének kétszázadik 
évfordulója alkalmából – 
mondta Jarabekné Treplán 
Mariann. A Szent-Györgyi Al-
bert Agóra hálózati igazga-
tóhelyettese hangsúlyozta: 
január 31-éig „irodalmi aka-
dálypálya” várja a diákokat 
az Agóra udvarán. A 4–8. 
osztályos tanulóknak ké-
szült feladatok Petőfi Sán-
dor verseihez, a költemé-
nyek szereplőihez, valamint 
a költő kortársaihoz kapcso-
lódnak. Február 23-án Tóth 
Péter Lóránt versvándor Pe-
tőfi 200 című irodalmi est-
jével lép fel a Millenniumi 
kávéházban.

Koszorúzás a Dóm téri pan-
teonban. Fotó: Iványi Aurél

Új járdaszakasz
épül Marostőn

Megkezdődött Marostőn a 
Demeter és a Körösmező ut-
cát összekötő járdaszakasz 
építése. Eddig a két utcát 
nem kapcsolta össze járda, 
így vagy kerülniük kellett az 
itt lakóknak, vagy egy sáros 
területen keresztül juthat-
tak csak el a buszmegállóig 
és a közeli gyógyszertárig.

– Két évbe telt, mire sikerült 
nekifogni a nyolcvan méter 
hosszú járda építésének. Ne-
hezítette a fejlesztést, hogy a 
terület nem teljes egészében 
az önkormányzaté, ezért meg 
kellett egyezni a másik tulaj-
donossal, az MVM Zrt.-vel. 
Nemrég született meg a meg-
állapodás. Az önkormány-
zat megvásárolt egy öt méter 
széles sávot, itt készül el az 
új járda – mondta el a hely-
színen a szeged.hu-nak Avra-
mov András, a városrész ön-
kormányzati képviselője.

A Körösmező utcaiak ed-
dig csak nagy kerülővel, a Fő 
fasoron keresztül tudtak szá-
raz lábbal eljutni a Demeter 
utcába, majd onnan a Füle-
müle utcai buszmegállóhoz 
vagy patikához. Rossz időben 
lehetetlen volt lerövidíteni 
az utat, mert egy nyolcvan-
méteres, sáros, balesetve-
szélyes részen lehetett csak 
közvetlenül átkelni a két utca 
között. Ez a probléma szűnik 
meg, ha elkészül a járda.

– A fejlesztést azonban 
nem tekintjük befejezettnek 
a járdaépítéssel. Később 
szeretnénk a közvilágítást is 
kiépíteni ezen a részen, ezért 
már most lefektetjük a járda 
alá a kábelek elvezetéséhez 
szükséges csatornát – mond-
ta Avramov András.

Ha az időjárás is engedi, 
akkor január végén vagy feb-
ruár elején már használhat-
ják is az új járdát az itt lakók.

Épül a Demeter és a Körösmező utcát összekötő járda-
szakasz. Fotó: Iványi Aurél 

Kedden kinyitott a Tiszavirág

K
ovács Tamás gaz-
dasági alpolgár-
mester elmondta: 
Szeged a kormány 

kérésének megfelelően ta-
valy elküldte azt az intéz-
kedési tervet a kabinetnek, 
amelyben fel kellett sorol-
nia a városnak, mely intéz-
ményeit, mikor és meddig 
zárja be, így spórolva a gáz-
zal és az árammal, amelyek 

ára egyébként részben az 
Orbán-kormány hibás gaz-
daságpolitikája miatt brutáli-
san megnőtt. Az önkormány-
zat rezsiköltsége hatszoro-
sára emelkedett az áram-, 
hétszeresére a gáz- és tizen-
egyszeresére a távhődíj ese-
tében.

A város többszöri érdek-
lődése után Schmidt Ádám 
sportért felelős államtitkár 

arról tájékoztatta az önkor-
mányzatot, hogy a kormány 
a Tiszavirág Sportuszoda 
első negyedévének műkö-
dési költségére 117 millió 
856 ezer forintot ad 
Szegednek. Egy-
ben kérte az 
á l lamt i tkár , 
hogy az ön-
kormányzat 
január 23-áig 
nyissa meg a 
létesítményt a 
szegediek, a sporto-
lók előtt.

A kormány által biztosí-
tott összeg az egekbe szö-
kött energiaárak mellett 

csupán a Tiszavirág Sport- 
uszoda egyhavi rezsiszám-
láját fedezi. A közgyűlés 
döntése értelmében, ha 
többletfinanszírozás érke-
zik címzetten egy intéz-

mény rezsitámoga-
tására, akkor a 

polgármester sa-
ját hatáskörben 
dönthet a léte-
sítmény korábbi 

nyitásáról. Így a 
kért időpont előtt 

már egy héttel korábban, 
január 17-én, kedden meg-
nyitotta kapuit a Tiszavirág 
Sportuszoda a szegediek 
előtt.

Kedden kinyitott a Tiszavirág Sportuszoda, miután a kor-
mány hosszú késedelem után úgy döntött: ad a város-
nak 117 millió forintot a létesítmény első negyedévének 
működési költségére. Ez az összeg azonban a brutálisan 
megemelkedett energiaárak mellett csupán a Tiszavirág 
Sportuszoda egyhavi rezsiszámláját fedezi.

Az uszo-
da egyhavi 

rezsiszámlájára 
elegendő a ka-

pott pénz.

Birtokba vehették a szegediek és a sportolók a Tiszavirág Sportuszodát. Fotó: Iványi Aurél
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– A választókerület tényle-
ges gondjaival szerettem vol-
na foglalkozni, ezért még az 
önkormányzati választások 
előtt az engem segítő akti-
vistákat is bevonva a hely-
ben lakókat kérdeztem meg 
az igényeikről. A megkapott 
válaszok alapján állítottam 
össze a választási programo-
mat – mondta Urbán Tamás 
első választási ciklusa 2019-
es kezdetéről. 

Új körforgalom

Az eredmények nem is ma-
radtak el. Százmillió forintból 
teljes hosszában újraaszfal-
tozták a Kereszttöltés utcát. 
Döntő módon befolyásolta a 
választókörzet életét a Tisza-
virág Sportuszoda átadása. 
A környékén erőteljes igény 
mutatkozott a forgalomcsil-
lapításra és a biztonságo-
sabb közlekedésre, ezért a 
Tápai utca és az Etelka sor 
sarkán körforgalom épült.

A mostani önkormányzati 
ciklus egyik fontos beruhá-
zása volt a Csaba utca köz-
műveinek felújítása, az utca 
újraburkolása, ami összesen 
110 millió forintba került. 
A városvezetéssel közösen 
úgy tervezi, hogy a Csaba 
utcai fejlesztéshez hasonló-
an a Fecske utcát is felújít-
ják. Itt a Szilléri sugárúttól 
a Csaba utcáig aszfaltoz- 
nának.

Mivel a felsővárosiak és 
a környező városrészekben 
lakók számára is fontosak a 
Csaba utcai posta szolgálta-
tásai, Urbán Tamás is tilta-
kozott az állami bezárása el-
len, és tevékenyen részt vett 
a tizenkét szegedi kisposta 
megszüntetése ellen indult 
aláírásgyűjtésben. 

Új városrész  
a városrészen belül

Kis túlzással új városrész 
létesült Felsővároson a 
Pick Aréna és a Tiszavirág 

Sportuszoda megépítésével. 
Milliárdos nagyságrendű be-
ruházás volt a felsővárosi 
partfal megerősítése, amely 
a Pick Aréna épületével pár-
huzamosan készült el.

Urbán Tamás megje-
gyezte: több minden meg-
valósult 2019 októbere óta 
a választókerületben, mint 
arról előzetesen álmodni 
mertek volna. Ez különösen 
annak ismeretében komoly 
fegyvertény, hogy a három 
éve lezajlott önkormányzati 
választások óta eltelt idő vá-
ratlan és példátlan pénzügyi 
és gazdasági nehézségek 
elé állította Szegedet. Elég 

ennek kapcsán a koronaví-
rus-járványra, a kormányzati 
megszorításokra és annak 
hatásaira, valamint a gaz-
dasági és energiaválságra 
utalni.

Ez az idő ugyanakkor 
nem várt lehetőségeket is 
hozott a városrész életében. 
Felsővárosnak ez a része 
bekapcsolódott a SZETÁV 
programjába, így újulhatott 
meg a Tápai utcai fűtőmű és 
környéke, mely európai kül-
sőt öltött. Interaktív táblákat 
helyeztek ki a fűtőmű szom-
szédságában, fecskefész-
keket alakítottak ki, ezzel is 
segítve az ökológiai egyen-
súly megteremtését. Befe-
jeződtek a választókerületet 
érintő geotermikus beruhá-
zások, így azóta alternatív 
energiával fűtik a Tiszavirág 

Sportuszodát és a panelhá-
zakat is.

Előtérben  
a kerékpárutak

Fontos vállalás volt a kerék-
párút-hálózat itteni fejleszté-
se és bővítése. Nemrégiben 
elkészült a Felső Tisza par-

ton a kerékpáros-közleke-
dés teljesen új rendszere. 
A korábbiaknál lényegesen 
jobb közlekedésbiztonsági 
feltételek miatt a kerékpáro-
soknak mára kedvelt útvona-
la lett ez szakasz. Választási 
vállalás volt, hogy a Csillag 
térnél összekötik az itt talál-

kozó kerékpárutak rendsze-
rét. Így mára a korábbiaknál 
lényegesen könnyebb és át-
tekinthetőbb lett a kerékpá-
ros-közlekedés mind a Szil-
léri sugárút, mind Petőfitelep, 
mind a Budapesti körút felé. 
Fontos szempont volt itt is a 
közlekedésbiztonság erősíté-
se, kiemelten a kerékpáro-
soknak nyújtott védelem.

– Az elmúlt években a 
fásítás és a virágosztás azt 
szolgálta, hogy még sokkal 
szerethetőbb, élhetőbb és 
komfortosabb városrész le-
gyen a miénk. Ezen a terüle-
ten sokat tudtunk előrelépni, 
illeszkedve a Szeged Zöld vá-
ros programjához – hallhat-
tuk a képviselőtől.

 

Fontos a helyi közösség

A felsővárosi napok rendez-
vénysorozatát Urbán Tamás 
megörökölte a körzet koráb-
bi képviselőjét, Szeged volt 
gazdasági alpolgármesteré-
től, Szentgyörgyi Páltól. A cél 
ebben az esetben is magától 
értetődő volt: megőrizni és 
amennyire lehetséges, lépés-
ről lépésre fejleszteni ezt a 
közösségi rendezvényt.

– A tökfaragással és hal-
loweennel összekötött fel-
sővárosi napokat október 
végén rendeztük meg, amely 
minden eddiginél népsze-
rűbbre sikerült – tette hozzá 
a képviselő, akik kitért en-
nek kapcsán arra is, hogy 
az elmúlt évek karanténja a 
korábbiaknál is jobban emlé-
keztette az embereket a kö-
zösség és a közösen eltöltött 
idő fontosságára, legyen szó 
családi, baráti vagy ismerősi 
közösségekről. Ez még akkor 
is igaz, ha e családi napok 

elsősorban a gyerekeket és 
a gyerekes családokat céloz-
zák meg. Igaz, hogy mellettük 
az idősebbek, különösen a 
magányosan élők számára 
valódi ünnep minden ilyen 
összejövetel.

– Fontos elhatározásom 
volt, hogy szorosra fűzzem a 
viszonyt a választókerületben 
tevékenykedő civilszerveze-
tekkel, ami, azt gondolom, jól 
sikerült. Ezt példázza a Fati-
ma Ház Alapítvánnyal kialakí-
tott kapcsolat. A fogyatékkal 
élő, hátrányos helyzetű és 
nehéz anyagi körülmények 
között élő gyerekek támoga-
tásával foglalkozó alapítvány 
számára rendeztünk gyűjtést 
családi napjainkon. Ez óriási 
eredménye a tavalyi évnek – 

mondta Urbán Tamás, majd 
hozzátette: a Fatima Ház 
Alapítvány az önkormányzat 
hathatós segítségével, igen 
kedvező kondíciók mellett 
hozzájutott egy Ásotthalom 
melletti ingatlanhoz, ahol 
gyerektáboroztató helyet ala-
kítottak ki. Ez a munka egye-
lőre nem ért véget, de tavaly 
nyár végén már megszervez-
hették az első gyerektábort. 
Az a céljuk, hogy a tábor ha-
marosan teljes kapacitással 
működhessen.

– Örülök, hogy ebben 

is segíthettem, mert neme-
sebb célt nehéz elképzelni, 
mint nyári táboroztatásról 
gondoskodni olyan gyerekek 
esetében, akik számára a 
nyaralás más módon aligha 
biztosítható.

Bölcsőde után óvoda

Az önkormányzat 2020 ele-
jén adta át a kívül-belül fel-
újított Gyík Utcai Bölcsődét, 
amelyre uniós támogatásból 
345, saját forrásból pedig 
13 millió forintot biztosított. 
Jelenleg a szomszédos Fel-
sővárosi Óvoda korszerűsí-
tése zajlik, 330 milliós uniós 
támogatásból és 20 milliós 
önkormányzati önerővel.

Bod Péter

6 SOROZAT

Urbán Tamás (Momentum)
Körzete: Felsőváros
Eredményei a ciklusban:

Felújították a Gyík Utcai Bölcsődét,
jelenleg korszerűsítik a Felsővárosi Óvodát,
új burkolatot kapott a Kereszttöltés utca,
körforgalom épült a Tápai utca és az Etelka sor 
kereszteződésében,
kerékpáros-átkelők és kerékpársávok létesül-
tek,
korszerűsítették a Csaba utca közműveit és bur-
kolatát.

Mérlegen a képviselők
Szerethetőbb, élhetőbb és komfortosabb Felsővárosért dolgozik Urbán Tamás 

Sorozatunkban ezúttal Urbán Tamást, Felsőváros önkor-
mányzati képviselőjét kerestük fel. A politikus a helyi 
egyetem jogi karán diplomázott, korábban politológus 
végzettséget szerzett, civilben egy Szegeden tevékeny-
kedő nyomdaipari cégnél dolgozik vezető beosztásban. 
Körzete a Tisza vonalától a Hajós utcáig, onnan a Szilléri 
sugárútig, a Szilléri sugárúttól a Kereszttöltés utcáig, on-
nan pedig megint a Tisza vonaláig tartó területet foglalja 
magában.

Nagyon sokan részt vettek tavaly a halloweennel egybe-
kötött Pille utcai családi napon.

– Évről évre sok lakóközösség díszíti környezetét az általunk kiosztott virágtövekkel – mondta Urbán Tamás (középen).

Kívül-belül megújult a Gyík Utcai Bölcsőde (képünkön). 
Most az óvodán a sor.
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Tizenöt éve dolgozik a szegedi 
színházban, melynek öt éve a fő-
igazgatója Barnák László. Emel-
lett irányítja a szabadtérit és a 
REÖK-öt, tanít, rendez, játszik, be-
ugrik. Most ismét elindul a főigaz-
gatói pályázaton, mert folytatná. 
Hogy miért? Megkérdeztük.

– Mikor járt utoljára a szegedi 
színházban?

– Január elsején, miután nagy 
sikerrel megtartottuk a két szil-
veszteri előadásunkat, a társulat-
tal koccintottunk, ettünk virslit és 
lencsét is, abban bízva, hogy az 
új év nem tartogat újabb bezárást 
vagy válsághelyzetet. Bár az újra-
tervezés három éve már a része a 
mindennapjainknak. Most részben 
otthon és az ideiglenes irodában 
dolgozunk, több munkavállalónk-
nak, asztalosoknak, lakatosoknak, 
takarítóknak, öltöztetőknek, fodrá-
szoknak az NGSZ biztosít munkát. 
Közben folytatódnak a Hegedűs a 
háztetőn próbái, ideiglenes hely-
színen, a Pick-klub tánctermében, 
a Pick nagylelkű támogatásával. 
Egy iskola fogadja be az énekka-
runkat, a Kooperáló színház-peda-
gógiai foglalkozásai pedig a Moti-
váció Műhelyben lesznek. Március 
közepére tervezzük az idei első 
bemutatónkat, egyeztetjük a 
márciusi, áprilisi műsorunkat, és 
gondolkozunk, hogyan hosszab-
bíthatnánk meg legalább június 
közepéig az évadot, ami után el-
kezdjük a szabadtéri játékokat. 

– Első bemutatójuk a Hegedűs 
a háztetőn lesz, az ön rendezésé-
ben. Már tudjuk, hol próbálnak, 
de hogyan lesznek díszletek, jel-
mezek, kellékek a bezárt rak-
tárakból?

– Varsányi Annával, 
színházunk dramaturgjával 
mondhatni állandó alkotó-
társak vagyunk, előre elő-
készítettük a darab látvány-
világát, a díszletek jó részét 
a műhely már legyártotta, a 
jelmezek harmadát-felét a nagy 
raktárkészletből előkerestük, hogy 
átdolgozhassuk. Együtt próbál a szí-
nészekkel, énekesekkel a tánckar, 
az énekkar, majd a szimfonikusok, 
igazi nagyszabású előadás lesz. 
A körülmények miatt szerencsés, 
hogy a főigazgató most egyben ren-
dező is, mert átláthatóbb, mit ho-
gyan lehet megvalósítani. 

– Mit mondanak a számok: 
spóroltak a rezsivel?

– Októberben, novemberben 
és decemberben, nyilván az enyhe 

időnek is köszönhetően, a színház 
legalább 50 százalékot spórolt az 
energiafelhasználásán, egyrészt 
önkorlátozó, másrészt önkor-
mányzati rendelkezések mentén. 

– Be lehet építeni ezekből a 
takarékossági intézkedésekből 
a későbbiekre?

– Gondolkozunk rajta. Figyel-
jük a többi szín-
ház, ágazati 
munkacsoport 
tapaszta lata i t 
az energetika, a 
gazdaság, a fog-
lalkoztatás, a kö-
zönséggel és a tá-
mogatókkal való 
kapcsolattartás 
terén. Néme-
lyik megol-
dás tá-
volinak 
tűnik, 

de korábban azt sem tudtuk elkép-
zelni, hogy két, illetve nyolc hónap-
ra járvány miatt bezárjunk, vagy 
hogy az energiaárak miatt nem 
nyithatjuk ki az épületeinket. Újra-
gondolásra és szemléletváltásra 
volt szükség bennünk, vezetőkben 
és a munkatársaknál is, szem előtt 

tartva a közös célunkat, hogy mi-
előbb találkozhassunk a nézőkkel.

– Tizenöt éve dolgozik a sze-
gedi színházban, öt éve igazga-
tó, három éve a szabadtérit és a 
REÖK-öt is irányítja, munkacso-
portban vesz részt, tanít, rendez, 
játszik, beugrik. Azt nyilatkozta, 
hogy pályázik a következő öt évre 
is a főigazgatói posztra. Miért?

– Őszinte leszek, többször át-
gondoltam ezt, ilyen kihívásokkal 
teli évek után. De azt látom, sike-
rült helytállnunk, a színház műkö-
dik, anyagilag stabil helyzetben 
vagyunk. Most várjuk a minisz-
tériumtól a közös működtetési 
megállapodás aláírását, amelyről 
az önkormányzat már egyeztetett, 
mert erre alapozva tervezhetjük a 

költségvetést. Valóban sok a ki-
hívás, de olyan munkatársaim 

vannak, akik tapasztalata és 
szakmai segítsége támogat 
abban, hogy a stabilitást 
megőrizzük. Mivel a szín-
ház minden szempontból 
csapatjáték, csakis a mun-

katársakra támaszkodva le-
het a továbbiakat is megter-

vezni, akik átlátják a színház, a 
szabadtéri és a REÖK működését, 

valamint azt is, hogyan működhet 
egymás mellett a színház és a sza-
badtéri. Mindkét intézményt sze-
retik a nézők, és a felméréseink 
azt mutatják, hogy szakmailag is 
jó irányba indultunk el pár éve. Az 
ország bármelyik színháza büszke 
lenne azokra a rendezőkre, akik 
nálunk jártak, fontos célunk volt 
a társulatépítés, hogy a nézőknek 
a jelenre reflektáló előadásokat 
mutassunk, amikben viszontlátják 

az őket foglalkoztató dolgokat. És 
nemcsak általánosságban, hanem 
az életünket befolyásoló gazdasá-
gi, szociális, társadalmi körülmé-
nyeket is.

– Elgondolkodott, és folytat-
ná. Miért?

– Az eltelt öt év engem is ösz-
szegzésre késztet, hogy hol látok 
esetleges hibát, javítandó fela-
datot; erről folyamatos a párbe-
széd a vezetéssel, a társulattal 
és a területek vezetőivel, hogy 
hogyan találjunk olyan megoldá-
sokat, amik az ideális működést 
megközelítik. Azzal együtt, hogy 
háromszáz munkatársunk van, öt 
helyszínünk, három és fél milliárd 
forintos a költségvetésünk, amiből 
tavaly és két éve több száz milliós 
állami támogatást nem kaptunk 
meg, miközben folyamatosan pá-
lyáztunk, mert volt lehetőségünk. 
Átgondoltam: van még bennem és 
a munkatársaimban szufla, akarat 
és energia, hogy az eddig megtett 
művészeti utat, a kommunikációs 
nyitást a városban, a régióban, a 
szakmai életben folytassuk. Lehet 
még folytatni és fokozni, új utakat 
nyitni, mert a néző nemcsak arra 
vágyik, hogy szórakozzon, hanem 
hogy olyan tartalmat kapjon, ami 
megérinti. Ezt mutatják a színház 

és a szabadtéri jegyeladásai, a né-
zők, a munkatársak visszajelzései 
és a felméréseink. 

– Kikből áll a csapata, kikkel 
pályázik?

– Egyelőre annyit árulnék el, 
hogy nem hagyományos struktúrá-
ban gondolkodom, vagyis hogy egy 
dráma- és egy operatagozat-ve-
zető segítené a munkát, hanem 
egy művészeti tanács, amibe több 
megbecsült rendező kapcsolódna 
be, többféle látásmóddal.

– Dinyés Dániel jelenlegi zenei 
vezető benne lesz a csapatban?

– Nem. Nagy sikereket értünk 
el együtt a küzdelmes két év során, 
társulatot építettünk, legutóbb a 

Denevért állítottuk színpadra az 
énekesekkel, énekkarral, tánc-

karral, szimfonikusokkal, és 
készülünk Verdi A kalózá-

ra. Dani ezután viszont 
a budapesti feladataira, 
az önálló zeneszerzői 
megbízásokra, opera-
beavatókra szeretne 

koncentrálni. A köz-
reműködésével 

megtaláltuk 
azt a 

fiatal 
k a r -

mestert, aki folytatná a megkez-
dett tartalmas munkát.

– Mikor ismerhetjük meg a 
konkrét terveit és a csapatát?

– Február 6-áig kell benyújtani 
a pályázatot, előtte mindenkép-
pen. A korábbihoz hasonlóan a 
mostani pályázatom is nyilvános 
lesz, megismerhetik a kollégák és 
a színház iránt érdeklődők. 

– Azon is gondolkodott, hogy 
ha leváltják, maradna-e a szín-
házban?

– Mindig is a nyitottságra és az 
együttműködésre építettem a ve-
zetői munkámat, annál is inkább, 
mert ez egy komoly tanulási fo-
lyamat. Még úgy is, hogy előtte tíz 
évig dolgoztam ebben a színház-
ban. Ugyanakkor van bennem egy 
komoly aggodalom, ami megerő-
sítette a pályázási szándékomat: 
felelősséget érzek a színház és a 
társulat iránt. Aki kívülről érkezik 
ide ilyen rendkívüli időszakban, 
nagy kockázatot vállal, mert sok 
minden elcsúszhat. Természetes 
rendje azonban a pályázatnak, 
hogy történhet vezetőváltás. Ha 
számítanak a munkámra, nyitott 
vagyok az együttműködésre, mert 
én színházcsinálónak vallom ma-
gam. 

Dombai Tünde

INTERJÚ 7

Barnák László: Megvan bennem a szufla, 
az akarat és az energia a folytatáshoz

Valóban sok a ki-
hívás, de olyan munka-

társaim vannak, akik tapasz-
talata és szakmai segítsége 

támogat abban, hogy a stabilitást 
megőrizzük. Mivel a színház minden 
szempontból csapatjáték, csakis a 
munkatársakra támaszkodva lehet 

a továbbiakat is megtervezni, 
akik átlátják a színház, a sza-

badtéri és a REÖK műkö-
dését.

Barnák László többek 
között azért pályázik, 
mert felelősséget érez 
a színház és a társulat 
iránt. Fotó: Szabó Luca
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Szegeden divat 
az olvasás!
Egy személy – egy könyv 

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Szekeres Il-
dikó, a szegedi egyetem jogi karán működő Nemzetközi és 
Regionális Tanulmányok Intézet irodavezetője Vincent van 
Gogh Théo öccsének írt leveleit ajánlja.

V
incent van Gogh már gyermekkoromban hatással 
volt rám. Könyvtárból kölcsönözhető albumokban 
a képeit, rajzait nézegettem és csodáltam már ak-
kor is. Néhány festményét később „élőben” láttam 

európai múzeumokban szétszórva, de az első igazán meg-
határozó személyes élmény 2009-ben, az amszterdami Van 
Gogh Múzeumban ért. A nagyszerű kiállítás végén megma-
gyarázhatatlan 
volt számomra 
saját reakcióm: 
a festő és öcs-
cse sírját ábrá-
zoló, valós mé-
retű fekete-fehér 
fotó annyira szí-
ven ütött, hogy 
a könnyeim is ki-
csordultak. 

Akkor még 
nem sejthettem, 
hogy egyszer 
ott fogok állni 
annak a szobá-
nak a küszöbén 
Auvers-sur-Oise-
ban, ahol van 
Gogh a haláltusáját vívta, és megilletődve fogom a fejfáját 
megérinteni az auvers-i temetőben, ahol Théóval, az öccsé-
vel együtt nyugszanak. 

Párizsban, a Musée d’Orsay-ben rendezett nagyszabású 
van Gogh-kiállításon tapasztalhattam meg újra, milyen az, 
amikor egy festmény olyannyira rabul ejt, hogy az ember 
nem tud a bűvköréből kiszakadni. Csak Albrecht Dürer Mün-
chenben látható önarcképe volt rám korábban olyan hatás-
sal, mint Párizsban egy-egy van Gogh-önarckép: megkövülve 
álltam előtte, és nem tudtam továbblépni. 

2013-ban teljesen véletlenül láttam meg egy párizsi 
könyvesboltban azt a kötetet, amelyben Vincent van Gogh 
Théo öccsének írt leveleit adták közre. Az, hogy franciául ol-
vashattam ezeket a szívfacsaró írásokat, még személyeseb-
bé tette az élményt, hiszen a levelek egy részét így az eredeti 
nyelven tudtam befogadni (a van Gogh testvérek hollandul, 
angolul és franciául leveleztek egymással). A magyarul elér-
hető „Van Gogh válogatott levelei” című kötet nagyjából a 
fele annak az anyagnak, amit a Gallimard újra kiadott. 

Egyszerre gyönyörű, ugyan-
akkor elmondhatatlanul fáj-
dalmas e sorokat olvasni, 
hisz a történet tragikus 
végét ismerjük. Van 
Gogh lelkének szinte 
minden rezdülése fel-
tárul előttünk: a hit, az 
öccse iránti szeretet, a 
remény, az útkeresés, a 
lelkesedés és a csalódás 
örökös körforgása, rövid életé-
nek méltatlan küzdelmei, a nélkülözés, a betegség, a siker-
telenség. Az olvasó némán, legbelül zokogva kíséri végig a 
festőóriást a sors által számára kijelölt stációkon. 

A Van Gogh válogatott levelei című kötet a Somo-
gyi-könyvtárból kölcsönözhető.

2013-ban tel-
jesen véletlenül 

láttam meg egy pá-
rizsi könyvesboltban 

azt a kötetet, amelyben 
Vincent van Gogh Théo 

öccsének írt leveleit 
adták közre.

Új, zöld irodaházat épít
Szegeden a KÉSZ Csoport

A 
Gutenberg utca 25. 
szám alatti épüle-
tet 1873-ban adták 
át, községi polgári 

leányiskolaként. Fennállásá-
nak másfél évszázada alatt 
folyamatosan oktatási intéz-
ményként működött, itt tanul-
tak többek közt a Gutenberg 
Általános Iskola, majd a Kos-
suth Zsuzsanna Egészségügyi 
Szakközépiskola, legutóbb 
pedig a Gál Ferenc Egyetem 
Technikumának és Szakkép-
ző Iskolájának diákjai.

Nem változik a Gutenberg 
utcai homlokzat

Az épület újratervezését a 
Singer Design Kft. készítet-
te, a 

kiviteli tervek a bim.GROUP 
nevéhez fűződnek. Az át-
alakítás során nem vál-
tozik a Gutenberg utcai 
homlokzat, a fő épület-
rész megmarad, új tető 
is készül, miközben a 
telekre benyúló nyúlvány-
részt elbontják. A projekt 
kapcsán a Hajnóczy utca 
Jósika utca és Londoni kör-
út közti részén megújul a jár-
da, és zöldsávot alakítanak 
ki. A telken belül készül egy 
passzázs, amely az átjutást 
biztosítja majd a Gutenberg 
és a Hajnóczy utca között. 
Az építkezés végeztével ren-
dezett és igényes környezet, 
belső udvar, felújított utca-
rész jön létre, az irodaház al-
jában pedig éttermek és ke-
reskedelmi egységek kap-

nak majd helyet.
 

Fenntartható  
és emberre  
fókuszáló

A Gutenberg 25. 
lesz Szeged első 

A kategóriás iroda-
háza, mely BREEAM 

New Construction és 

WELL Building Standard 
minősítést céloz meg. Az A 
kategória besorolás többek 
között modern gépészeti és 
elektromos rendszerek ki-
alakítását, korszerű épü-
letfelügyeleti rendszer ki-
építését, a legmagasabb 

építészeti elvárásoknak 
való megfelelést, minőségi 
anyaghasználatot, bizton-
ságos parkolást és belépte-
tést, 24 órás portaszolgála-
tot, a dolgozóknak színvo-
nalas szolgáltatásokat ta-
kar. Az irodaház azonban a 
fenntarthatósági szempon-
tokat is szem előtt tartja, 
ennek érdekében a BRE-
EAM minősítési rendszer 
felsőbb kategóriáit célozza 
meg, míg az itt dolgozók fi-
zikai és szellemi jólétének 
megteremtését a WELL 
rendszer kritériumainak 
való megfelelés segíti elő.

A bontási munkálatok ja-
nuárban kezdődnek, a mun-
katér-határolásra áprilisban 
kerül sor, a szerkezetépítés 

októberben, míg a szakági 
és szakipari munkák a jövő 
év elején indulnak.

Az új épületet várhatóan 
2025 első negyedévében 
vehetik birtokba a bérlők – a 
KÉSZ Csoport mellett továb-
bi cégek is.

Számos módon  
kapcsolódnak  

a városhoz

 Az 1982-ben alapí-
tott KÉSZ Csoport 
központja 1988-ban 
költözött Szegedre, 

ahol jelenleg az egyik 
leglátványosabb pro-

jektje az Oroszlán utcai 
műemlék házak felújítása. 
A vállalatcsoport azonban 
számos módon kapcsoló-
dik a városhoz: a Gál Fe-
renc Egyetemmel együtt-
működésben építőipari hi-
ányszakmákban képezik 
a diákokat, míg a Szegedi 
Tudományegyetemmel kö-
zösen szeretnék a fiatalo-
kat diplomájuk megszerzé-
se után is a régióban tarta-
ni. Emellett a Pick Szeged 
utánpótlás kézilabdacsapa-
tát, valamint a KÉSZ St. Mi-
hály SE NB I.-es női futball-
csapatát szintén támogatja 
a vállalatcsoport. 

A Gutenberg utca 25. 
építkezésének folyamatáról 
és a fontos információkról 
a KÉSZ Csoport külön web-
oldalt is indított, www.guten-
berg25.hu címen.

Január 23-án kezdődik a KÉSZ Csoport új, szegedi irodá-
jának kivitelezése. A két évig tartó munkálatok befejez-
tével a Gutenberg utca 25. alatti, a KÉSZ Csoport mellett 
bérlőket is fogadó épület a város első BREEAM és WELL 
minősítést megcélzó A kategóriás irodaházaként, étter-
mekkel, üzletekkel, passzázzsal és számos zöld, valamint 
a munkahelyi jólétet szolgáló megoldással várja majd a 
benne dolgozókat. A beruházásnak köszönhetően az épü-
let környezete is megújul. 

Az építkezés fo-
lyamatáról és a fon-

tos információkról külön 
weboldalt is indított a KÉSZ 
Csoport, www.gutenberg25.

hu címen. Itt olvasható, hogy 
a vállalatcsoport előre is kéri 
a környéken élők türelmét a 

munkálatokkal elkerülhe-
tetlenül együtt járó zaj 

miatt.

A projekt 
kapcsán a Hajnó-

czy utca Jósika utca és 
Londoni körút közti részén 
megújul a járda, és zöldsá-
vot alakítanak ki. A telken 
belül készül egy passzázs, 
amely az átjutást biztosítja 

majd a Gutenberg és a 
Hajnóczy utca kö-

zött.

Elkezdődik a Gutenberg és a Hajnóczy utca bővítése egy új, modern irodaépülettel. Képünkön a Hajnóczy utcai épület 
látványterve. A projekt részét képezi a Gutenberg és a Hajnóczy utca átjárhatóságát és összeköttetését biztosító gyalo- 
gosátkelő, egy impozáns passzázs megépítése is. Az átalakítás során nem változik a Gutenberg utca 25. alatti épület 
homlokzata. Forrás: www.gutenberg25.hu
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A
z vesse rám az első követ, aki mindig 
minden ígéretét betartotta. Azt ígér-
tem nemrég, hogy majd amikor kell, 
ólmot (és gyertyát) fogok önteni. Ezer 

oka van annak, hogy mégsem tettem (mégis-
csak politikusalkat lennék?), de nem az, hogy 
nem volt ólmom, ugyanis azt még karácsony 
előtt beszereztem egy horgászboltból.

Csakhogy én elektroműszerész (is) vol-
tam egykor, és gyakran barkácsoltam ott-
hon. Ma már ezt sem teszem, viszont ma-

radt még nem kevés cinem, ami a forrasztás 
elengedhetetlen kelléke. Ezért gondoltam 
egy merészet, és formabontó módon, ámde 
stílszerűen, cint öntöttem szilveszter éjjelén! 
(Vö. új időknek új dalai.)

Erősen gondoltam valamire, mielőtt a 
megolvadt fémet a vízbe csurgattam, illet-
ve löttyintettem volna egy sperhaknin (az is 
kulcs!) keresztül a hideg vízbe. A próbálko-
zásaim eredménye mellékelve. Ugye nem 
is nehéz rájönni, hogy mire gondoltam? Én 
több mint jó jelnek tartom ezeket a formá-
kat. Boldog új évet mindenkinek!

Méhes János

     Postabontás
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Egy kép, két mondat

Katalinka, szállj el

A 
szép szögedi leányka 
nem kútba került, ha-
nem a Sándor-palo-
tába, ahol beköltözé-

se előtt 400 milláért minden-
féle átalakításokat végeztek, 
hogy a first ladynek megfelel-
jen. Drága dolog ez a palota, 
legutóbb 2002-ben újították 
fel 2,7 milliárdért, ehhez ké-
pest végre van benne pipe-
reszoba, gardrób stb.

Eredetileg nem köztár-
sasági elnöki rezidenciának, 
hanem magánpalotának 
épült. Leghíresebb lakója, az 
Ördöglovas néven legendás-
sá vált Sándor Móric egész 
Pest-Buda és Bécs lakossá-
gát lázban tartotta akroba-
tikus lovasmutatványaival, 
sőt gyakran a ház erkélyén 
pipázgatott lóháton. A kiegye-
zés utáni években már repre-
zentatív célokra használták 
az épületet, Andrássy Gyula 
volt az első miniszterelnök, 

aki beköltözött a palotába, Te-
leki Pál pedig itt vetett véget 
az életének. Összesen 16 mi-
niszterelnök lakta.

A háború után évekig 
romokban hevert, majd az 
ezredfordulón teljesen felújí-
tották, köztársasági elnöki pa-
lota lett, 2003-ban elsőként 
Mádl Ferenc költözött bele. Őt 
Sólyom László, majd Schmitt 
Pál, legutóbb Áder János kö-
vette.

De ha nem is ördöglovas-
ként, Katalinka máris sokfelé 
utazott, elment Braziliába is 
Bolsonaro elnökválasztási 
kampányát segíteni (nem győ-
zött), volt az Egyesült Államok-
ban, Izraelben, az araboknál, 
21 alkalommal repülővel. Mi-
vel ő a hadsereg főparancsno-
ka, természetesen a légierő 
gépeivel. Egyetlen alkalom-
mal volt kénytelen kereske-
delmi járattal utazni, amikor 
a britek mindenkit felkértek 

a magánrepülés elkerülésére 
Erzsébet királynő temetése-
kor. Eddigi útjain már körbe-
járta kilométerben a Földet, 
nem csoda, ha mise közben 
percekre elszunyókál.

Ismeri a vonatot, gépko-
csit is: első magyar politikai 
vezetőként (Orbán, Szijjártó 
azóta sem ér rá) titokzatos 
úton Kijevbe is eljutott, de 
idén január elsején elfelejtet-
te Szlovákia állami ünnepét, 
ahol pedig minden szomszé-
dos államfő megjelent. Valami 
fontos programra hivatkozott, 
ami annyira titkos, hogy senki 
sem tud róla. Vagy a magyar 
koronázóvárosban nem akar-
ta ünnepelni Tiso és Beneš 
dekrétumait? Ezzel személy 
szerint egyetértek! Szerencsé-
re Moszkvába sem ment, az 
Oroszország hőse kitüntetés 
változatlanul Viktorra vár.

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Verébfürdő. Ittak és fürödtek. Fotó: Méhes János

Uszodaügyben Mihálffy Béla 
megint elszámolta magát

SZ
eged KDNP-s 
képviselője 
vagy számol-
ni képtelen, 

vagy igazat nem tud monda-
ni. Egy biztos, amit az uszo-
dáról mond, az egyáltalán 
nem igaz. 

Sosem ment jól a matek, 
de Mihálffy Béla bejegyzése-
it olvasgatva mégis géniusz-
nak érzem magam. Először 
akkor tűnt föl, hogy a kép-
viselő úr nem ért a számok 
nyelvén, amikor megpróbál-
ta „megmenteni” az akkor 
még egyébként működő 
Tiszavirág uszodát 70 mil-
lió forintból, miközben már 
látszott, hogy a rezsiemelés 
több milliárd forintos terhet 
ró a városra. De akkor még 
azt gondoltam, talán csak 
elnézte a helyiértéket.

Csakhogy január elején 
meg kiszámolta ez a lángész, 
Szeged milyen „jól jár” azzal, 
hogy az Orbán-kormány 
elvesz a várostól 
3,6 milliárdot, 
és közben 
odaad re-
zs i -hozzá-
járulásként 
1,3 milliár-
dot. Szóval 
úgy látszik, a 
negatív számok-
kal sem boldogul, észre 
sem vette, hogy Szeged nem 
pénzt kap, hanem éppen 
pénzt veszít a kormány miatt.

Sajnos a képviselő úr 
az algebrával kapcsolatos 

hiányosságait jó adag önbi-
zalommal pótolja. Ugyanis 
arról ír, hogy „csak a város-
vezetésen múlik az uszoda 
ny i t va tar tása” , 
és ennek bi-
zonyítása-
ként ki 
is teszi 
újra a 
fentebb 
e m l í -
tett két, 
h ibásan 
e l végze t t 
matematikai 
műveletet.

Röhejes? Az, még sincs 
kedvem nevetni, mert ez a 
városunk sorsáról szól.

A kormány szűkmarkú 
rezsi-hozzájárulása nem ta-
lált pénz, és végképp nem 
Mihálffy hozta ide. Az ön-
kormányzatnak be kellett 
mutatnia egy válságtervet 
arról, milyen létesítmények 

bezárásával tudja csök-
kenteni az ener-

giafelhasználá-
sát; ezeknek 
az intézke-
déseknek a 
feltételével 
kapjuk visz-

sza a tőlünk 
elvett pénz egy 

töredékét. A töb-
bit meg elköltik ugye 

magukra, vesznek belőle 
Vodafone-t meg bombás 
plakátokat. Szeged válság-
tervében a többi magyar vá-
roshoz hasonlóan az uszo-

da bezárása is szerepelt. A 
különbség az, hogy míg a 
fideszes Debrecenben már 
a trolibuszok is megálltak, 

nálunk nemcsak 
az alapvető 

szolgálta-
t á s o k , 
h a n e m 
az or-
s z á -
g o s a n 

e g y e -
d ü l á l l ó 

s z o c i á l i s 
háló is zavar-

talanul működik 
tovább. Na ez a város veze-
tésén múlik!

És hogy mi az, ami meg 
egyáltalán nem az önkor-
mányzaton múlik? Az, hogy 
a kormány olyan előnyte-
len gázszerződést kötött az 
oroszokkal, ami miatt most 
nálunk a legmagasabb a 
rezsi egész Európában. És 
az, hogy a járvány kitörése 
óta évi 10 milliárdot vesz el 
a kormány Szegedtől. Meg 
az, hogy Mihálffy Béla az 
általános iskolában tanult 
matematikai alapműveletek 
elvégzésére is képtelen. És 
igen, az is rajtuk múlik, hogy 
ma Magyarországon a leg-
több uszodának zárva kell 
tartania.

Persze az is lehet, hogy 
tévedek, és Mihálffy Béla 
tud számolni. Akkor viszont 
egész egyszerűen csak ha-
zudik.

Nemes István

Cin-cin

Január elején 
meg kiszámolta ez a 

lángész, Szeged milyen 
„jól jár” azzal, hogy az 

Orbán-kormány elvesz a 
várostól 3,6 milliárdot, és 
közben odaad rezsi-hoz-

zájárulásként 1,3 
milliárdot. 

Persze 
az is lehet, 

hogy tévedek, és 
Mihálffy Béla tud 
számolni. Akkor 

viszont egész egy-
szerűen csak 

hazudik.

O
rbán kabinetjének még sokat kell 
letennie az asztalra, hogy feloldja 
a zárolást, és elkezdjék utalni az 
uniós pénzt. Legutóbb azt vállal-

ta a kormány, hogy március 31-ig eleget tesz 
mind a 27 szuperfeltételnek. Mert kik van-
nak a kormányban, analfabéták? Olyanok, 
akik nem értenek a szóból, ezért a végsőkig 
kockáztatnak. Éppen ezért ideje volna már, 
hogy az Európai Bizottság végre talpra áll-
jon. Mert amíg így „biztatva” hallgat, addig 
a kormány továbbra is bizakodik. De ez nem 
jelentheti feltétlenül azt, hogy előbb vagy 
utóbb megjön a magyarok esze is.

Kérdezem: tud-e és hajlandó-e a kabi-
net tisztességes, az elvárásoknak megfelelő 

munkát végezni? Egyáltalán komolyan ve-
szi-e, hogy megszabaduljon a korrupciótól, 
egyáltalán a kifogásolható munkától? Me-
rem remélni, hogy igen.

Navracsics Tibor területfejlesztési mi-
niszter hangsúlyozta: „Nem akarunk mis-
másolni, nem akarunk sunnyogni.” A német 
képviselő, Konrad Stockmeier szerint: „Ha 
nincs jogállamiság, akkor uniós pénz sincs, 
mert Orbán csak ezt a nyelvet érti.” Daniel 
Freund német EP-képviselő, közgazdász pe-
dig úgy fogalmazott, hogy „az uniós pénze-
ket tényleges reformokhoz kötik, nem üres 
ígéretekhez”.

Meglátjuk.
Kutnyik Pál

Nem akarnak sunnyogni?
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Sportmix

EDZÉSBEN A KERET. A pi-
henő után megkezdte a felké-
szülést az NB II.-es tavaszra a 
Szeged-Csanád Grosics Akadé-
mia labdarúgócsapata. Alek-
szandar Sztevanovics vezető-
edző együttese nem sokáig ma-
radt a Szent Gellért Fórumban, 
hiszen Törökországba utazott 
edzőtáborba, ahol három edző-
meccset is játszott. Az edzőtá-
bor után hazai pályán folytató-
dik a felkészülés, több meccs 
azonban nem szerepel a tervek 
között. Az első bajnokit a ter-
vezettnél egy nappal később, 
január 30-án, hétfőn játsz-
szák majd a Győri ETO ellen; a 
csúszás azért van, mert a mecs-
cset 19 órától az M4 Sport élő-
ben közvetíti. A klub azt is beje-
lentette, hogy a DVSC csapatá-
tól érkezett az első téli igazolás: 
a 19 éves Rácz Balázs a Fe-
rencváros és a Magyar Futball 
Akadémia csapataiban nevel-
kedett, első felnőtt bajnokiját 
a Honvéd második együttesé-
nél játszotta. A fiatal támadó 
egy évvel ezelőtt igazolt a Deb-
recenhez, ott mutatkozott be az 
élvonalban. Kiderült az is, hogy 
két játékost nem láthatunk ta-
vasszal kék-fekete mezben: 
Kóródi Nándor három és fél év 
után távozott a szegedi csapat-
tól, miután a Békéscsaba kivá-
sárolta a szerződéséből, míg a 
támadó Daru Bence másfél éve 
érkezett Szegedre, sok sérülés-
sel bajlódott, így kevesebb já-
téklehetőséget kapott – ő a kö-
vetkező fél évet a Kozármisleny-
ben tölti kölcsönben.
MEGHÍVÓK ÉRKEZTEK. A 
közelmúltban edzőtáborral és 
egy nemzetközi tornával ké-
szült a magyar ifjúsági kézilab-
da-válogatott – a nemzeti csa-
pat szövetségi edzője a Pick 
Kézilabda Akadémia vezető-
je, Kárpáti Krisztián, videóe-
lemzője pedig Füstös János. A 
keretben hat szegedi játékos, 
Szepesi Zsombor, Molnár Ro-
bin, Balogh Dániel, Szűcs Ba-
lázs, Fekete Gellért és Járó 
Kristóf kapott bizonyítási lehe-
tőséget.
FÓKUSZBAN AZ ÁLLÓKÉ-
PESSÉG. A Szegedi Vízisport 
Egyesület evezősei hazai edző-
táborral kezdték az évet janu-
árban. Dani Zsolt tanítványai 
az állóképesség fejlesztésére 
helyezték a hangsúlyt: napi há-
rom-négy óra izzasztó munka 
az ergométeren, a spinningen, 
valamint a konditeremben, és 
persze a futás sem maradha-
tott ki a programból. A sporto-
lók számára hamarosan a ví-
zen is elindul a 2023-as év.

10 SPORT

Motiváltan
várja az évet

K
arrierje eddigi legna-
gyobb sikerét érte el 
novemberben a 17 
éves ökölvívó, Gémes 

Levente, aki ezüstérmet szer-
zett a spanyolországi ifjúsági 
világbajnokságon. Az utolsó ifi-
évét kezdő sportoló gőzerővel 
készül a Szeged Box Clubban 
az újabb megméretésekre, a 
motivációval pedig érhető mó-
don nincsen problémája.

– Az ifi vb döntője után 
csalódott voltam, ám talán 
jobb is, hogy nem jött össze az 
első hely, mert így még éhe-
sebben várom a folytatást. 
A fókusz jelenleg az áprilisi 
ifjúsági Európa-bajnokságon 
van, aminek Örményország 
ad otthont; természetesen 
oda is az aranyért utazok. A 
nyári EYOF-ot hasonló célok-
kal várom, izgatott vagyok, 
hogy részt vehetek rajta, sze-
retnék minél több meccsen 
bunyózni, és a lehető legtöbb 
tapasztalatot szerezni. Az év 
végén debütálhatok a felnőtt 
magyar bajnokságon, ami az 
egyik legizgalmasabb próba-
tétel lesz – mondta Gémes az 
Utánpótlássportnak.

Az Andersen Ligában sze-
replő Goodwill Pharma Sze-
ged jégkorongcsapatának 
kapitánya, Turbucz Martin 
hatalmas lehetőséghez 
jutott: a háromszoros vá-
logatott támadó kettős já-
tékengedéllyel a legutóbbi 
négy magyar bajnokságot 
megnyerő, Erste Ligában 
szereplő Ferencvároshoz 
került.

A 
z FTC-Telekom jég-
korongcsapata hi-
vatalos honlapján 
jelentette be, hogy 

a háromszoros magyar vá-
logatott támadó, a jelenleg 
az Andersen Ligában érde-
kelt Goodwill Pharma Sze-
gedben játszó Turbucz Mar-
tin kettős igazolással csatla-
kozik a klubhoz. A legutóbbi 
négy magyar bajnoki címet 
begyűjtő együttes ezzel a tá-
madósorát szeretné megerő-
síteni. Nem csoda, ha felfi-
gyeltek a játékosra: eddigi 
nyolc Andersen Liga-mérkő-
zésén nem kevesebb, mint 
33 pontnál jár.

– Több szezont lehúztam 
az élvonalban, így ismertek 
a Fradinál, de biztosan az is 
számított a szerződtetésem-
kor, hogy Szegeden jól megy 
a játék, az Andersen Ligában 
pedig vezetem a kanadai 
táblázatot. Ha nem emel-
kednék ki a másodosztály-
ból, nem lenne helyem egy 
ilyen erős csapat keretében. 
Most megkaptam az esélyt, 
igyekszem élni vele – mond-
ta Turbucz.

Az Erste Ligában érdekelt 
együttes elárulta, hogy Tur-
bucz kettős igazolással érke-
zik a Ferencvárosba, ami azt 
jelenti, hogy a szegediek játé-
kosa is marad, de két csapata 
mérkőzéseinek időpontbeli 
ütközése esetén az FTC-Tele-
kom élvez elsőbbséget.

– Ez a bejelentés igazolja: 
a másodosztályú bajnokság, 
az Andersen Liga eljutott 
oda, hogy vissza lehet ke-
rülni belőle a legmagasabb 

szintre. Örülök, hogy ezt egy 
olyan játékos bizonyította 
be, aki a szegedi csapatban 
szerepel. Szerencsére a szö-
vetség meghallotta azokat 
az igényeket, miszerint ér-
demes fejleszteni a másod- 
osztályt, ennek már most 
tisztán látszik az eredmé-
nye – értékelt Pápai Miklós, 
a Goodwill Pharma Szeged 
szakosztály-igazgatója.

– Martin példája egy lé-
pés afelé, hogy az Andersen 
Liga olyan színvonalat kép-
viseljen, hogy az itt eltöltött 
éveket ne veszítse el egy fi-
atal tehetség, sokkal inkább 
építse a pályafutását. Ezáltal 
annak is marad esélye az  
Erste Ligában szerepelni, aki 
egyetem mellett szeretné 
folytatni a jégkorongot. Ná-
lunk minden adott ehhez: a 
Szegedi Tudományegyetem 
kiváló intézmény, amely ket-
tős életpályamodellel várja 
az ideérkező sportolókat, 
klubunk pedig egyre fejlet-
tebb infrastruktúrával és 
egyre erősebb csapattal ren-
delkezik – tette hozzá.

Szegedről vezet út az Erste Ligába
A Goodwill Pharma kapitánya, Turbucz Martin az FTC-nél folytatja

Csodás szegedi szereplés a gdański Eb-n!
Jászapáti Petra és Kónya Zsófia is az ezüstérmes női váltó tagja volt

A magyar csapat egy-egy 
ezüst- és bronzéremmel 
a negyedik helyen zárt a 
gdański rövidpályás gyors-
korcsolya-Eb éremtábláza-
tán, amelynek élén Hollandia 
végzett. Az ezüstöt a szegedi 
Jászapáti Petrával és Kónya 
Zsófiával felálló női váltó, a 
bronzot Jászapáti szerezte.

K
iválóan szerepel-
tek a szegedi ver-
senyzők a gdański 
rövidpályás gyors-

korcsolya-Európa-bajnoksá-
gon. Jászapáti Petra bokasé-
rülése ellenére a női váltóval 
ezüstérmet szerzett, 1000 
méteren bronzérmes lett, így 
először állhatott dobogóra 
egyéni számban kontinens-
viadalon, 1500 méteren ne-
gyedik, a vegyes váltóval ötö-
dik, 500-on tizedik helyen 
zárt. Kónya Zsófia szintén 
benne volt a két váltóban, 
azaz neki is akasztottak egy 
bronzot a nyakába, emellett 
egyéniben 1000 méteren a 

15., 500-on a 22. pozíció-
ban végzett.

Az ugyancsak a Szegedi 
Korcsolyázó Egyesületben 
sportoló Somodi Maja 18 éve-
sen 1000 méteren B döntős 
és nyolcadik lett, 1500 mé-
teren pedig a 15. helyen zárt. 
Szerepelt volna a váltóban is, 
ám egy sérülés miatt kórház-
ba került a helyszínen – onnan 
kijutva érte el másnap a nyol-
cadik helyét. Nem véletlenül 
nyilatkozta később Kónya: „Ez 
az érem Somodi Majáé is, aki 
a nyakfájdalmai miatt nem 

lépett jégre a váltóban, ám a 
sikerben ő is benne van.”

A szintén szegedi, de az 
FTC-ben sportoló Nógrádi 
Bence a vegyes váltóval ötö-
dik helyet ért el, egyéniben 
500 méteren fináléba jutott 
és hatodik lett, 1000 méte-
ren 13. helyen zárt. A magyar 
szereplést sikeresnek értékel-
te Bánhidi Ákos, a válogatott 
szakmai vezetője.

– A lányok fantasztikus 
melót végeztek. Elszántak, 
rendezettek, magabiztosak 
voltak. Pazar teljesítményt 

nyújtottak – nyilatkozta az 
MTI-nek a második helyével 
négy év után ismét Eb-dobo-
gós női váltóról a szakember. 
– Jászapáti Petrában 500 és 
1000 méteren mindig ben-
ne van a jó eredmény. Ez a 
bronzérem különösen szépen 
csillog annak fényében, hogy 
az ötfős döntőben tényleg a 
táv öt legjobbja szerepelt. Rég-
óta tarsolyában volt az egyéni 
érem, ami most lendületet 
adhat neki – mondta a csapat 
legjobb egyéni szerepléséről 
Bánhidi. Külön megemlítette 

Somodi Maját is, aki nyaksé-
rülését követően a B döntőben 
szerepelt. – A short trackben a 
szerencse egy faktor. Amikor 
felrúgták, szerencsétlen volt. 
Abból a stresszből, CT-ről így 
visszajönni, ilyen bátran verse-
nyezni, az nem szerencse. Fő-
leg a B döntős futásnál villant 
meg, ahol bátran tört előre. 
Lesz egy momentum, amikor 
meg fogja szagolni, hogy mire 
is képes, onnantól egy ragado-
zóval több lesz.

Jászapáti Petra arról be-
szélt az Eb végén, hogy bár 
tudott versenyezni, de még 
egyszer már nem lenne képes 
a lábára húzni a korcsolyát.

– A szombati nap után 
nem gondoltam volna, hogy 
összejön végre az egyéni érem 
is. Ez a siker motivációt ad ne-
kem a folytatásra – mondta 
az 1000 méteres fináléról a 
24 éves szegedi versenyző, 
aki úgy vélte, nemcsak neki, 
hanem a női váltó többi tagjá-
nak is erőt ad a folytatáshoz 
az ezüstérem.

Hatalmas lehetőséghez jutott a szegedi csapatkapitány. 
Fotó: Annófotó – Képek színesben

Az ezüstváltó: Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Sziliczei-Német Rebeka és Jászapáti 
Petra. Fotó: MTI
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Szeretne ajándék könyvet nyerni? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefon-
szám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: január 25. 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: A Csap utcán végig, végig, végig minden kiskapuban virág nyílik. A nyertes: Üveges Lajos. Gratulálunk!

SZEGEDEN SZÜLETTEK:  Bihari Róbert-
nek és Horváth Tímeának 2022. 12. 30-án 
Szofi, Stefánovics Istvánnak és Mikó Francis-
kának 2022. 12. 31-én Eme-
se, Bánfi Péternek és Gon-
da Lujzának 2022. 12. 31-
én Sára, Jenei Sándornak és 
Papp Ildikónak 2023. 01. 01-
jén Natasa Léda, Molnár Fe-
rencnek és Mészáros Gabri-
ellának 2023. 01. 02-án Emí-
lia, Péter Richárdnak és Husi 
Eszternek 2023. 01. 02-án 
Bendegúz, Széll Szilárd Le-
ventének és Bajusz Enikőnek 
2023. 01. 02-án Hunor Máté, 
Kordás János Zsoltnak és Ta-

mási Fruzsinának 2023. 01. 02-án János Za-
lán nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
éjszakai fagyok

Január
21.

szombat

Január
22.

 vasárnap

Január 
23.

hétfő

Január 
24.

kedd

Január 
25.

szerda

Január 
26. 

csütörtök

Január 
27. 

péntek

Hószál-
lingózás

4/–1
Ágnes,
Agnéta

Erősen 
felhős

4/–2
Vince,
Artúr

Erősen 
felhős

5/–2
Zelma,

Rajmund

Közepesen 
felhős 

5/–3
Timót,
Ferenc

Közepesen 
felhős 

4/–3
Pál,

Henrik

Közepesen 
felhős 

4/–4
Vanda,
Paula

Közepesen 
felhős 

4/–3
Angéla,

Angelika

JANUÁR 25., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időpon-
ton belül elérhető a  30/963-8137 telefonszámon és a szon-
di.ildiko@szeged.eu címen.)
JANUÁR 26., CSÜTÖRTÖK
Mihálik Edvin: 17.00 – 18.00 (Odesszai Fiókkönyvtár, Szé-
kely sor 11.)
JANUÁR 28., SZOMBAT
Kothencz  János: 10.00 – 12.00 (Csongor tér 12.)

Képviselői 
fogadóóra

TARKABARKA 11
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1965 FEBRUÁRJÁBAN ARRÓL SZÁMOLT BE BICZÓ GYÖRGY TANÁCSELNÖK, HOGY SZERZŐDÉST KÖTÖTTEK AZ ÉM SZEGEDI TERVEZŐ VÁL-
LALATTAL A JÓZSEF ATTILA SUGÁRÚT – KÖRTÖLTÉS – LUGAS UTCA – PARTISCUM (MA: BUDAPESTI) KÖRÚT ÁLTAL HATÁROLT VÁROSRÉSZ 
RÉSZLETES RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉRE. A Szeged folyóiratban Tóth Marcell történész megírta: a Tarján dűlőként említett 35 hektáros 
terület nagyobbrészt szántóból és gyümölcsösökből állt, ezeket felszámolva mintegy 1000 lakást kívántak elhelyezni. Pár hónap múlva a közművesítés 
magas költségei miatt új elképzelés született, mely szerint akár 6000 lakásnak kellett helyet találni, 70 hektáron. Egészen a Retek és a Szamos utcáig 
nyújtózkodhatott a lakótelep; megkezdődött az a folyamat, amelynek részeként Felsőváros az első három keresztutcáig bezárólag Tarján része lett. A dön-
tés miatt 318-ra nőtt a lebontandó családi házak száma. Az első négy ütem menetrendjét határozták meg, 1980-ig.  Ennek részeként épült meg 1970-ben 
a Retek és a Szamos utca sarkán álló tízemeletes szalagház. Fotó: Fortepan/Főfotó

KOS (III. 21–IV. 
20.) Több remek nap 
is várja a héten, sőt 

lesz egy, amelyre sokáig 
emlékezni fog. Örökítse meg 
ezt valamilyen módon, hogy 
bármikor felidézhesse! 

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Ne kezdjen semmilyen 
komolyabb változtatásba 

a következő napokban! 
Munkahelyén legyen kompro- 
misszumkészebb, mint eddig 
– hosszú távon ez komoly 
haszonnal járhat.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Több lehetőséggel is 
kecsegtet majd ez a 
hét, de ne vágjon bele 

meggondolatlanul egyikbe 
se! Előbb kérjen tanácsot attól 
a barátjától, aki a választott 
dologban a legjobb. 

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Az a rengeteg energia, 
amelyet a munkájába 
fektetett, most busásan 

megtérülhet. Ennek örömére 
utazzon el valahová, ha mód 
van rá, a párjával. De ne 
költekezzen ész nélkül.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) A héten próbálja 
kerülni a szélsőségeket, 
mind otthon, mind a 

munkahelyén! Főleg a 
kommunikációjára ügyeljen, 
különben még a jelentéktelen 
nézeteltérések is komoly 
konfliktussá fajulhatnak.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Nem lesz köny- 
nyű hete, főleg a ma- 
gánéletében. Ezért lehe- 

tőleg ne keresse mások 
társaságát, próbáljon meg 
a lelki életére koncentrálni 
– most ebből profitálhat 
a legtöbbet. Munkájában 
sikerek várhatók.

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Bármilyen problémá- 
ba is ütközne e napok- 
ban, vállalja fel a véle- 

ményét – még akkor is, ha 
elsőre ez tűnik a nehezebb 
útnak. Ha jó ötlete van a mun- 
kahelyén, annak a megvalósítá- 
sába is bátran vágjon bele!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Nem pont úgy 
alakulnak majd a dolgai a 
héten, ahogy ön szeretné. 

De ne csüggedjen, és főleg 
ne háborogjon – ez az állapot 
gyorsan véget ér majd. Hogy 
könnyebben feldolgozhassa a 
történteket, írja le azokat.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) A napokban gyakran 
elöntik majd az érzelmek: 
az egyik pillanatban felhőt- 

len boldogságot érez, a 
másikban végtelen szomorú- 
ságot. Ezt a hullámzást kör-
nyezete nehezen viseli, így ha 
teheti, keresse a magányt.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Ne engedje, hogy igaz- 
ságérzete túlságosan át- 
vegye ön felett az uralmat! 

Lehet, hogy nem is olyan 
súlyosak azok a problémák, 
amelyeket mindenképpen meg 
akar oldani. Töltsön több időt a 
szabadban, ha esik, ha fúj.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Vállalja fel az összes 
konfliktust, amellyel csak 
szembesül! Persze nem 

muszáj minden durvaságra 
ugyanúgy reagálnia – de azért 
mondja meg mindenkinek 
bátran a véleményét! 

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Nagyon figyeljen a héten a 
váratlan találkozásokra – 
az egyikből különlegesen 

szép élménye származhat. 
A pénzügyek területén viszont 
legyen óvatos, nehogy valaki 
átverje!

Horoszkóp Szeged régen

Séták, koncert és rendhagyó irodalomórák

12 SZÍNES

A programokról minden megtalálha-
tó a szeged.hu-n, a Programok pont 
alatt.

SÉTA AZ ALSÓVÁROSI TEMPLOM-
HOZ
Időpont: január 25., szerda, 11 óra.
Találkozó: nagyállomás.
A Senior Center szervezésében meg-
valósuló programra a nyugdíjasklu-
bok vezetőinél kell jelentkezni. 

TÖRTÉNELMI SÉTA
Időpont: február 9., csütörtök, 11 
óra.
Találkozó: városháza.
A Senior Center szervezésében meg-

valósuló programra a nyugdíjasklu-
bok vezetőinél kell jelentkezni. 

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR ÉS FIÓK-
KÖNYVTÁRAI
Három fiókkönyvtár – az Északváro-
si Fiókkönyvtár (Gáspár Zoltán utca 
6.), az Odesszai Fiókkönyvtár (Szé-
kely sor 11.) és a Rókusi Fiókkönyv-
tár (Vértói út 5.) – újra kinyitott, és 
március 5-éig megváltozott nyitvatar-
tással fogadja a látogatókat. A többi 
intézmény március 5-éig zárva tart, 
és késedelmi díjat nem számol fel. 
Az olvasók a három nyitva tartó fi-
ókkönyvtárból a hálózat bármelyik 
könyvtárába szóló érvényes olvasó-
jeggyel kölcsönözhetnek. A Dóm téri 
könyvautomatát a központi könyvtár-
ba szóló olvasójeggyel rendelkezők 
használhatják.

HAGYOMÁNYOS ÚJÉVI KONCERT
Időpont: január 21., szombat, 18 óra.

Helyszín: Jézus szíve templom (Pe-
tőfitelep).
A Petőfitelepi Művelődési Ház és a 
König Szalonzenekar programja. 

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA
Időpont: január, február.
Helyszín: iskolák. 
Petőfi Sándor és Arany János barát-

ságáról a Bálint Sándor Művelődési 
Ház munkatársa tart órát az érdeklő-
dő iskolákban.

IRODALMI AKADÁLYPÁLYA
Időpont: január végéig.
Helyszín: iskolák. 
A Szent-Györgyi Albert Agóra munka-
társai az intézmény udvarán és ki-
rakataiban Petőfi verseihez, a költő 
kortársaihoz kapcsolódó feladatokat 
helyeztek el. 

PETŐFI 200
Időpont: február 23., csütörtök, 16 
óra.
Helyszín: Millenniumi kávéház.
A szőregi Tömörkény István Műve-
lődési Ház szervezésében Tóth Pé-
ter Lóránt versvándor Petőfi 200 
című irodalmi előadásában leve-
lezések, versek, visszaemlékezé-
sek, legendás történetek hallha- 
tók.


