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Európa-rekord a magyar infláció Trokán Nóra lesz Seherezádé a szabadtérin Újabb világesemény jöhet a Maty-érre

5. 10.

Szabadtéri programok nyugdíjasoknak

2. 8.

Mérlegen a képviselők

H
úsz éve önkormányzati képviselő Hekáné Szondi Il-
dikó (képünkön), aki 2002 óta megszakítás nélkül 
látja el feladatát a belvárosban. Soha egyetlen pilla-
natra sem fordult meg a fejében, hogy befejezze ezt 

a munkát, ami mellett a Közéleti Kávéházat is szervezi. Kör-
zete csak az elmúlt pár évben olyan fejlesztések révén gaz-
dagodott, mint az Oskola utca, a Gyertyámos Utcai Óvoda, a 
Dáni utcai idősek klubja és a Belvárosi Mozi felújítása. 

Részletek a 6. oldalon

A gyerekeink jövője a tét!

Nem nyugszik
a kisgömböc

„Nem nyugszik a kisgömböc” – így kezdte Facebook-bejegy-
zését Nagy Sándor alpolgármester az új építésügyi törvényja-
vaslat kapcsán, ami szerinte felszámolná a maradék önkor-
mányzatiságot. A javaslat lényege: egy rendkívül bonyolult el-
járásrendet alakítanának ki a beruházásoknál, és egy újabb 
budapesti vízfejapparátus döntene a szegediek ügyeiben. 

Írásunk a 3. oldalon

Díszünnepségen köszöntötték
a kultúra szegedi kiválóságait

A kultúra szegedi kiválóságait köszöntötték a városhá-
zán a magyar kultúra napja alkalmából rendezett díszün-
nepségen, amelyen átadták a Szeged Kultúrájáért díjakat 
és a Kölcsey-érmeket. Képünkön a díjazottak (balról jobb-
ra): Fagler Erika zenepedagógus, Hajduné Gabnai Klára in-
tézményalapító, Frauhammer Krisztina néprajzkutató, Csiz-

madia Edit könyvtáros, Tasnádi Gáborné idegenvezető, Ba-
logh Sándor szobrász, (felső sorban) Czene Zoltán drama-
turg, Binszki József alpolgármester, Kozma József kulturális 
bizottsági elnök, Réti Attila operaénekes és Borovics Tamás 
színész. Fotó: Iványi Aurél

Tudósításunk az 5. oldalon

H
iába takarékoskodik 
a gázzal a Szegedi 
Távfűtő Kft., nem tud 
megtakarítani pénzt, 

mivel az állami MVM mintegy 
190 millió forint kötbér meg-
fizetésére kötelezte az önkor-
mányzati céget. A távhőcéget 
annak ellenére büntetik, hogy 
a Fidesz-kormány szabta a re-
zsitámogatás alapfeltételéül a 
megtakarítást. Az minden bi-
zonnyal egyedülálló a világon, 
hogy ebben a rendkívüli hely-
zetben azért büntetnek, mert 
kevesebb a fogyasztás.

Cikkünk a 4. oldalon

Magyar abszurd
Azért kell fizetnie a Szetávnak, mert spórol a gázzal 

SZ
eged vala-
mennyi gim-
náziumából 
és több álta-

lános iskolájából is csatlakoz-
tak tanárok a hétfőn kezdő-
dött országos gördülő sztrájk-
hoz, amelyből a szegedi szülők 
is kivették a részüket, szalago-
kat és feliratokat helyeztek ki a 
sztrájkban részt vevő szegedi 
iskolákra, hogy jelezzék: a pe-
dagógusokkal vannak. „Sze-
ged kiáll tanárai mellett!” – 
írta Botka László polgármester 
a Facebook-oldalán. Január 
31-én, kedden országos szoli-
daritási sztrájkot tartanak.

Bővebben a 2. oldalon

„Elérkezett az az óra, amikor nem hallgatunk el vezényszóra!” – hirdeti a felirat a Rókusi 
iskola bejáratánál. Január 31-én országos szolidaritási sztrájkot tartanak. Forrás: Egységes 
Szülői Front 



2023. JANUÁR 28., SZOMBAT2 AKTUÁLIS

Európa-rekord a magyar infláció
A kilencvenes évek óta nem volt példa hazánkban ekkora mértékű pénzromlásra

Nyakunkon a klímaváltozás
Szeged önkormányzata nagy hangsúlyt helyez a fenntarthatósági fejlesztésekre

G
ál Tamás és mun-
katársai a várható 
klímaváltozást 13 
regionális klíma-

modell átlaga alapján ele-
mezték, amelyek fejlesztése 
során egyre több folyamatot 
értenek meg és építenek be. 
A modellek pontosításával 
negatív trend figyelhető meg: 
a pesszimista forgatókönyv 
esetén az előrejelzések egy-
re kedvezőtlenebbé válnak.

Az eredmények alapján 
az évszázad második felére 
hazánk területén
 a trópusi éjszakák 
száma – amikor a mini-
mum-hőmérséklet 20 foknál 
magasabb – a jelenlegi há-
rom-négyszeresére nő,

 

a forró napok száma – 
amikor a maximum-hőmér-
séklet 30 fok feletti – meg-
duplázódhat, 

a fűtési energiaigény 
20–40 százalékkal csökken-
het,

a hűtési energiaigény 
60 százalékkal növekedhet 
és megközelítheti a fűté-
si energiaigény mértékét a 
Dél-Alföldön,

a heves csapadékos 
napok száma 20–40 száza-
lékkal növekedhet,

az összefüggő csapa-
dékmentes – aszályos – idő-
szakok hossza 20 százalék-
kal emelkedhet.

A klímaváltozás oka az 
emberi tevékenységgel járó 

üvegházgáz-kibocsátás. 
Lényegében minden tevé-
kenység hozzájárul ehhez, 
ami fosszilis energiahordo-
zó felhasználásával jár. Így 
a kommunális fűtés, a köz-
lekedés, az ipar és a mező-
gazdaság is. A kibocsátás-
csökkentés, a nemzeti és 
európai uniós törekvések 
– 2050-re nettó zéró kibo-
csátás –, valamint a nem-
zetközi klímaegyezmények 
mind azt a célt szolgálják, 
hogy egy kevésbé pesszi-
mista forgatókönyv felé ha-
ladjunk.

A kutatók szerint egyéni 
szinten is fontos a cselek-
vés. Ezek közül főként az 
energiahatékonysági beru-
házásokat, a lakásszigete-
lést, az energiatakarékos 
eszközök használatát és a 
klímatudatos gondolkodást, 
például a kerékpár és a kö-
zösségi közlekedés haszná-
latát emelték ki.

Drasztikus időjárás-változást, a szélsőséges események 
gyakoribbá válását, jelentős hűtési energiafelhaszná-
lás-növekedést jeleznek előre a Dél-Alföldön a következő 
évtizedekre a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói. 
Ezért is helyez nagy hangsúlyt Szegeden az önkormányzat 
a fenntarthatósági fejlesztésekre.

Az önkormányzat által telepített árnyékolók védenek a Kárász utcán az erős napsütés-
től. Az előrejelzések szerint megduplázódhat a forró napok száma. 

Nem csillapodik
a tanárok elégedetlensége
Szeged valamennyi gimná-
ziumából és több általános 
iskolájából is csatlakoztak 
tanárok a hétfőn kezdődött 
országos sztrájkhoz. Január 
31-ére szolidaritási sztrájkot 
hirdettek a pedagógus-szak-
szervezetek. Egy éve ezen a 
napon kezdődtek a máig tar-
tó tanári tiltakozások.

A
z egyhetes gördülő 
sztrájkból a szege-
di szülők is kivették 
a részüket. Az Egy-

séges Szülői Front aktivistái 
szalagokat, feliratokat, transz-
parenseket helyeztek ki a 

sztrájkban részt vevő szegedi 
iskolákra, hogy jelezzék a pe-
dagógusoknak: velük vannak.

A két nagy pedagógus- 
szakszervezet (PSZ és PDSZ) 
által meghirdetett sztrájkban 
elsősorban a nagyobb anyagi 

megbecsülésért és a terhek 
csökkentéséért küzdenek, de 
nemrég két új követelést is 
megfogalmaztak.

Azonnali, legalább 45 
százalékos béremelés a pe-
dagógusoknak!

A heti 22 óra kötelező 
óraszám visszaállítása és a 
helyettesítések, túlórák kifize-
tése!

Helyezzék hatályon kí- 
vül a sztrájkjogot korlátozó 
törvényt!

Vonják vissza a taná-
rok kirúgására vonatkozó új 
kormányrendeletet!

– Szeretnénk napiren-
den tartani az oktatás ügyét. 
Muszáj változásra bírnunk 
a kormányt, a problémáink 
már a Holdról is látszanak. 
Ha most elhallgatunk, akkor 
egy még sötétebb korszak 
jöhet – mondta az Indexnek 
Nagy Erzsébet, a Pedagógu-
sok Demokratikus Szakszer-
vezetének országos választ-
mányi tagja.

A gyerekeink jövője a tét! – hirdeti egy transzparens a Dó-
zsa-iskola kerítésén.   Forrás: Egységes Szülői Front 

Botka László: Szeged
kiáll a tanárai mellett! 

Botka László polgármester az alábbiakat írta Face-
book-oldalán a pedagógussztrájk kapcsán: „Szeged 
erejét az adja, hogy iskolaváros vagyunk! Szeged a tu-
dásban, a tehetségben, a tanszabadságban hisz. Pont 
tíz éve, 2013-ban elvették, államosították az iskoláin-
kat. Azóta a szegedi iskolák és tanárok helyzete csak 
romlott, minden felmérés szerint gyermekeink tudás-
szintje is rosszabb lett a nemzetközi összehasonlítás-
ban és a korábbi eredményekhez képest is.

Szeged erejét az adja, hogy iskolaváros vagyunk, ezt 
vette el a Fidesz-kormány tőlünk. Minden tiltakozó sze-
gedi tanárnak a legnagyobb köszönet és támogatás jár, 
Szeged legfontosabb értékei mellett állnak ki, a gyer-
mekeinkért harcolnak. Szeged kiáll a tanárai mellett!”

Magyarországon volt a legmagasabb, 25 százalékos az 
infláció decemberben az Európai Unióban – derült ki az 
Eurostat friss jelentéséből.

M
agyarországot 
Lettország és 
Litvánia köve-
ti, 20,7 száza-

lékos, illetve 20 százalékos 
pénzromlással az Eurostat 
jelentése szerint.

Az euróövezetben to-
vább csökkent az infláció, 
a novemberi 10,1 százalék 
után 9,2 százalékot mértek 
decemberben. Az Európai 
Unióban 10,4 százalékos 
volt a decemberi infláció a 
novemberi 11,1 százalék 
után, szemben az egy évvel 
korábbi 5,3 százalékkal.

A legalacsonyabb inflá-
ciót Spanyolországban re-
gisztrálták decemberben, 
ahol 5,5 százalékos volt a 
pénzromlás. Luxemburgban 
6,2 százalékos, Franciaor-
szágban 6,7 százalékos volt 
a decemberi infláció. A ha-
zánkkal szomszédos orszá-
gokban 10,5–15 százalékos 
volt a decemberi infláció. 
Novemberhez képest de-
cemberben az Unió 22 tag-
államában csökkent az inflá-
ció, kettőben nem változott, 
és háromban, köztük Ma-
gyarországon emelkedett.
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Ámokfutók

B
iztosan sokan emlékeznek arra az István, a ki-
rályra, amit Alföldi Róbert rendezett tíz éve a sza-
badtérin. A harmincéves jubileumára újragondolt  
rockoperához hatásos záróképet talált ki a Nem-

zeti Színház igazgatói székéből akkor kiakolbólított művész: 
a marakodó magyarokra a Himnusz alatt úgy zárult rá a 
Szent Koronát idéző hatalmas, rácsos fémszerkezet, mint-
ha közös börtönük lenne. A magyar kultúra napján érdemes 
felidézni a sokkoló képet, mert egyre többen érezhetjük úgy: 
Alföldi jövendölése mára beteljesedett.

Aki részt vett a rendszerváltást megelőző tüntetéseken, 
dolgozott az első szabad országgyűlési választásokon, és az-
óta is követi a politikát, mostanában nem hisz a szemének. 
Mi lett mára ebből az országból? Ki gondolta volna, hogy 33 
év múlva egy olyan kormányzatunk lesz, amely már akkor 
is csúsztat, hazudik, ha kérdez, és a magyar forradalmárok 
emlékét megcsúfolva beáll az agresszor Oroszország mögé? 
A nemzeti érdekekre hivatkozva most orosz oligarchákat 
védő Orbán és Szijjártó Putyin egyetlen uniós csatlósaként 
akkor is a Kreml vezérkarát mentegeti 
majd, amikor háborús bűnösként elí-
télik őket?

Egy olyan gyűlölet- és félelem-
keltő kormányzat tetszeleg ma a 
nemzet megmentőjének szerepé-
ben, amelynek 13 évnyi ámokfutása 
oda vezetett, hogy az EU-ban nálunk 
a legmagasabb az infláció és a forint a 
leggyengébb valuta. Fontos gazdasági mutatók tekinteté-
ben lassan minden szomszédunk megelőz bennünket. A V4-
es együttműködés is romokban, Csehország, Lengyelország 
és Szlovákia már rég elhúzott mellettünk. Versenyezhetünk 
még a periférián Bulgáriával és Albániával.

Az elszabadult hazai élelmiszerárak miatt luxus lett a 
rakott krumpli és a túrós csusza, egy nyugdíjas asszony pe-
dig arra panaszkodott a tévében, hogy a régen a szegények 
ételének tartott zsíros kenyeret már csak vasárnaponként 
engedheti meg magának. Rezsivédelem ide vagy oda, már 
a Fidesz pacalmackója is ritkábban traktálja konyhaművé-
szetével követőit. Romániába, Horvátországba érdemes 
átjárnunk, ha olcsóbban szeretnénk tankolni és élelmiszert 
vásárolni. Sokan elgondolkodhatnak akár azon is, meg kel-
lene próbálniuk a határ mellett vagy a Székelyföldön állást 
keresniük. Aki nem akar a velejéig korrupt figurákra épülő 
Orbán-rezsim mocsarában dagonyázni, annak már nem-
csak a Nyugaton, hanem lassan Romániában is könnyebb 
lehet boldogulnia.

Akad azért néhány biztató jel is. Jászberényben a nyakas 
jászok nem tűrték, hogy megmondják nekik, mit csináljanak. 
Orbán klientúrarendszerének leghatékonyabb csodafegy-
vere, a goebbelsi mintákat követő félrevezető propaganda 
nem működött az időközi önkormányzati választásokon, 
ahol egyéni körzetben egyetlen fideszes jelölt sem tudott 
mandátumot szerezni.

A pedagógusoknál is joggal telt be a pohár. Nem hagyják, 
hogy tovább hitegessék, fenyegessék, hülyének nézzék őket. 
Normális országban az adófizetők sem tűrnék, hogy egy fe-
lelőtlen kormányzat alulfinanszírozza, lerohassza az oktatást 
és az egészségügyet. Felemelő volt látni októberben a rend-
szerváltás óta legnagyobb szegedi demonstrációt, amelyen a 
Dugonics teret megtöltő tanárok együtt énekelték: „A királyé 
nem leszek, nem leszek…” A szegedi pedagógusok bátorság-
ból, elvhűségből azóta is példát mutatnak.

Mindeközben Orbán a világszínpad legnagyobb Tar-
tuffe-jeként adventkor összekulcsolt kézzel, ájtatos ábrá-
zattal vonult ki egy katolikus templomból. Oscar-jelölést érő 
alakítás. Valaki mondhatná neki: Ember, liberális korodban 
te is kiröhögtél volna egy ilyen anakronisztikus figurát!

Em-
ber, liberá-

lis korodban te 
is kiröhögtél volna 
egy ilyen anakro-

nisztikus figu-
rát!

Nagy Sándor: Évekre leállhatnak
az önkormányzati beruházások

Lázár János törvényjavaslata miatt

– Ezzel a javaslattal még a 
saját alaptörvényét is meg-
sérti a Fidesz, ami szerint az 
önkormányzat tulajdonos-
ként rendelkezik a saját tu-
lajdonával. A törvényjavas-
lat meg leírja, hogy elveszi 
tőlünk azt a területet, ahol 
mondjuk egy óvoda épülne, 
és majd egyszer visszaadja. 
A javaslat szerint minden ál-
lami beruházásnak minősül, 
amiben legalább 50 száza-
lékban a központi költség-
vetés pénze vagy az Európai 
Unió nem közvetlen forrása 
van benne. A közvetlen for-
rások azok, amikért mondjuk 
Szeged Brüsszelben pályá-
zik, a nem közvetlen források 
pedig az operatív programok-
ban lévő pénzek. Lényegé-
ben az a harmincegynéhány 
milliárd forint, amit elköl-
töttünk a 2014–20-as idő-
szakban, meg a 2021–27-
es időszak várható 25 milli-
árdja is ebbe a körbe tarto-
zik – mondta Nagy Sándor. 
A városfejlesztési alpolgár-
mester szerint van egy má-
sik peremfeltétel is: a javas-
lat a nemzeti közbeszerzési 
értékhatárt meghaladó beru-
házásról beszél, ami igazából 
csak „dísz”, már egy óvoda-
felújítás sem áll meg 250–
300 millió forint alatt. Tehát 
lényegében, amit mondjuk 
egy önkormányzat a követ-
kező években csinálna, az 
mind ennek a törvénynek a 
hatálya alá tartozik – mond-
ta Nagy Sándor, aki szerint 
kacifántos a javas-
lat megfogalma-
zása. A Buda-
pest–Belgrád 
vasutat, az 
atomenergi-
át, az egyhá-
zi beruházá-
sokat, amik költ-
ségvetési forrásból 
épülnének, kivették a tör-
vényből, ezekre nem vonat-
kozik.  Az alapítványi egyete-

mek sem szerepelnek a ja-
vaslatban, de azt beleírták, 
hogy a finanszírozási szer-
ződésben majd érvényesíte-
ni kell a törvény szempontja-
it. Ami az egészben a legab-
szurdabb: létrehoznak egy 
rakás bizottságot és tárcakö-
zi szervezetet.

– Ezek majd kü-
lönböző pontokon vé- 
leményezik a beruhá-
zásokat. Szovjetuni-
óbbak le- 
s z ü n k  
a 
Szov-
j e t -

uniónál: például bármilyen 
igény merül fel egy beruhá-
zással kapcsolatosan, majd 
egy bizottság dönti el, bele-
rakja vagy sem ezt az igényt a 
kidolgozandó projektek közé. 
Aztán valami bizottság vagy 
a kormány eldönti: lehet-e 
ebből projekt az előtanulmá-
nyok alapján, majd kiírják 
a tervezést. Utána megint 

valamelyik bizottság 
dönti el, ez jó vagy 

sem. Azt régóta 
tudjuk, hogy 
minden olyan 
folyamat, ami-
be sokszor be 

van iktatva bár-
milyen kormány-

szerv vagy maga a kor-
mány – rettenetesen lassú. 
A javaslathoz képest a Kínai 
Kommunista Párt flexibilis 

szervezet és a piacgazdaság 
zászlóvivője. Nyoma sincs a 
rugalmasságnak, fogalmunk 
sincs arról, hogyan 
lehet reagálni 
menet közben 
egy váratlan 
dologra. Tud-
juk, hogy Lá-
zár János is 
tudja, hogy egy 
többéves projekt 
esetében csak várat-

lan dolgok szoktak 
történni: vala-

mit rossz hely-
re terveztek, 
többletpénz 
kell hozzá. 

Most majd 
az lesz, 

hogy újra összeülnek, enge-
délyeznek, véleményeznek a 
bizottságok. További bizott-
ságok vannak az egésznek a 
monitoringjára, és az egész 
úgy van kialakítva, hogy az 
önkormányzat a saját pro-
jektjeinek a végrehajtásához 
delegálhat egy embert, aki 
nézegeti majd a projektet. 
Nincs érdemi beleszólása 
abba a projektbe, amit majd 
visszakap, mondjuk egy óvo-
dát vagy egy energiahatéko-
nyabbá tett épületet, amit 
majd neki kell üzemeltetni. 
De a garanciális igényeket 
már a működtető önkor-
mányzatnak kell érvényesí-
teni, úgy, hogy nem volt ott 
az önkormányzat a kezde-
teknél, fogalma sincs arról, 
mi épült valójában – mondta 
Nagy Sándor. Közben gya-

korlatilag se ember, se tech-
nika nincs erre a rendszerre. 

Az is szerepel ugyanis a 
javaslatban, hogy 

az egészet egy 
újonnan ki-
fejlesztendő 
informatikai 
rendszerben 
kellene ke-

zelni. Az ilye-
neket évekig fej-

lesztik, majd újabb 
évek telnek el, amíg gatyába 
rázzák, hogy ne hemzsegje-
nek a hibáktól. Ránézésre 
több ezer ember kellene en-
nek a bürokráciának a mű-
ködtetéséhez, és közben a 
törvényjavaslatban megjelöl-
nek olyan feladatokat, amik-
re jelenleg sincs szakember 
a piacon.

– Árszakértő annyi, 
amennyit ők gondolnak, terv- 
ellenőr annyi, amennyit ők 
leírnak a törvénytervezetben, 
hogy mindent validáljanak, 
nincs most az országban. 
Az egész azért is különösen 
bosszantó, mert Szegeden 
elindítottuk a különböző 
tervezéseket abban a re-
ményben, hogy egyszer majd 
jönnek az uniós pénzek. De 
ezek szerint mi ezt tök fö-
löslegesen csináltuk, hiszen 
majd egyszer a kormány el-
dönti: fölveszi-e a beruházási 
programjába mondjuk egy új 
szegedi óvoda megépítését 
vagy rekonstrukcióját. Ezt 
majd Budapesten döntik el 
nagyon-nagyon okos embe-
rek, hogy szükség van-e arra 
az óvodára. Honnan nyerik 
ezek az emberek a kompe-
tenciát arra, hogy meghozza-
nak egy ilyen döntést? A ja-
vaslat nem csak az ellenzéki, 
hanem minden önkormány-
zattal kibabrál. Maradva az 
óvodánál: egy kétezres falu-
nak is ugyanannyiba kerül 
az óvodája, mint egy szegedi 
óvoda. Mindenkitől elvettek 
mindent. Az önkormányzati-
ság maradékait számolja föl 
a kormány. A törvényjavaslat 
úgy, ahogy van, végrehajtha-
tatlan – hangsúlyozta Nagy 
Sándor.

G. Sz. L.

Majd Buda-
pesten döntik 

el, hogy szükség 
van-e Szegeden 
egy óvoda felújí-

tására.

Az 
önkormány-

zatiság maradé-
kait számolja föl a 

kormány. A törvény-
javaslat úgy, ahogy 

van, végrehajt-
hatatlan.

Két napja volt Szegednek arra, hogy véleményezze az új 
építésügyi törvényjavaslatot. Ennek lényege: egy rendkí-
vül bonyolult eljárásrendet alakítanának ki azért, hogy 
senki ne építhessen, újíthasson fel semmit Lázár János 
hozzájárulása nélkül.

Nagy Sándor: Szovjetunióbbak leszünk a Szovjetuniónál. 
Fotó: Iványi Aurél 



2023. JANUÁR 28., SZOMBAT4 AKTUÁLIS

Még több gyermek üdülhet
Szeged balatoni táborában

„A Fidesz kisajátítja a Ba-
laton-partot, mi a gyere-
keknek adjuk” – írta Botka 
László polgármester a Face-
book-oldalán azzal a hírrel 
kapcsolatban, hogy még 
több gyermeket táboroztat-
na az önkormányzat felújí-
tott balatonkenesei üdülőjé-
ben a Nevelési és Kulturális 
Intézmények Gazdasági 
Szolgálata.

A 
balatonkenesei tá-
borban évente hat-
száz szegedi isko-
lás tölthet el tíz na-

pot a nyári szünetben. Nagy 
segítség ez a szülőknek, mi-
vel csak az étkezés költségeit 
kell fizetniük, a többit Szeged 
város önkormányzata állja.

Az önkormányzat tulaj-
donában lévő, 5500 négy-
zetméter alapterületű ba-
latonkenesei gyermek- és 
ifjúsági tábort 2000 óta a 
város intézménye, a Nevelé-
si és Kulturális Intézmények 
Gazdasági Szolgálata (NGSZ) 

üzemelteti. Tavaly jelentős 
felújítást végeztek húszmillió 
forintból a területen. Meg-
újították a sportpályát. Az 
új, rekortán felületen a kis-
pályás focin kívül kézilabda, 
kosárlabda, illetve lábtenisz 
is játszható, de fedett ping-
pong- és csocsóasztalok is 
megtalálhatók.

Az önkormányzat évtize-
dek óta táboroztat itt kedvez-
ményesen, több turnusban, 
sok száz szegedi iskolást a 
nyári szünetben. Idén azon-
ban nem csak az önkormány-
zat által szervezett és támo-

gatott táborok idején lehet 
igénybe venni a területet.

Tóth András, az NGSZ igaz-
gatója elmondta: a hivatalos 
önkormányzati táborok előtt, 
azaz május elejétől június 
végéig, valamint a turnusok 
után, augusztus végétől lehet 
igénybe venni a létesítményt. 
Várják az osztálykiránduláson 
részt vevő gyerekeket, vagy 
például a sporttáborok szer-
vezőit. A táborban egyszer-
re összesen 125-en tudnak 
pihenni. További információ 
a balatonkenese@ngsz.hu 
e-mail-címen kérhető.

Magyar abszurd: azért kell fizetnie
a Szetávnak, mert spórol a gázzal

Hiába takarékoskodik a 
gázzal a Szegedi Távfűtő 
Kft., nem tud megtakaríta-
ni pénzt, mivel az állami tu-
lajdonú MVM mintegy 190 
millió forint kötbér megfize-
tésére kötelezte a céget. Az 
minden bizonnyal egyedül-
álló a világon, hogy ebben a 
rendkívüli helyzetben azért 
büntetnek, mert kevesebb 
a fogyasztás.

A
z időjárás alakulá-
sa nagymértékben 
befolyásolja a Sze-
táv energiafelhasz-

nálását – mondta Kóbor Ba-
lázs, a cég igazgatója. Egyfo-
kos külső hőmérséklet-emel-
kedés már azt eredményezi, 
hogy 6–7 százalékkal keve-
sebb gázt kell felhasználni. 
Természetesen ez visszafelé 
is igaz, amennyiben egy fok-
kal hidegebb van, akkor 6–7 
százalékkal nő a gázfogyasz-
tás.

Az idei tél a korábbinál 
sokkal eny-
hébb, ok-
tóberben 
és de-
c e m -
berben 
is az el-
múlt 100 
év átlag-
hőmérsékle-

ténél 3–4 fokkal melegebb 
volt. Januárban még ennél 
is melegebb volt 6–7 fokkal. 
Ez azt jelenti, hogy akár 30–
35 százalékkal is kevesebb 
gázt kellett felhasználnia a 
cégnek – tájékoztatott az 

igazgató, aki hozzátette: 
eddig tart csak a jó 

hír, mivel az állami 
tulajdonú MVM 
Zrt. amiatt, hogy a 
Szetáv kevesebb 
gázt fogyasztott 

el, úgynevezett 
alulvételezési kötbér 

megfizetésére kötelezte 

a céget. Ez azt jelenti, hogy 
ha az elmúlt három év gázfo-
gyasztási átlagához képest 
25 százalékkal kevesebb az 
energiafelhasználás, akkor 
„irgalmatlan méretű kötbért” 
kell fizetnie a Szetávnak.

Kóbor Balázs konkrét 
számokat is mondott. Ta-
valy októberben a kedvező 
időjárási viszonyok miatt 
körülbelül 25 százalékkal 
kevesebb gázt használt el a 
cég. Emiatt 90 millió forint 
kötbért kellett fizetniük az ál-
lami MVM-nek. A decemberi 
kisebb gázfogyasztás miatt 
pedig körülbelül ugyaneny-
nyi a kötbér. Az is nehezíti a 
Szetáv helyzetét, hogy a 22 
milliárd forintos geotermikus 
fejlesztésnek köszönhetően 
jelenleg az energiafelhasz-
nálás 20–25 százalékát már 
termálenergiából fedezik, 
emiatt is csökken a gázfel-
használása, és emiatt is köt-
bért kell fizetnie.

Az igazgató elmondta, 
már tavaly október 27-én je-
lezték a visszás helyzetet a 
Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatalnak, 
választ azonban azóta sem 
kaptak. 

Az energia árának emel-
kedése jelentősen sújtja a 
Szetávot, hiszen az elmúlt 
időszakban tízszeresére 
emelkedett a gázért kifize-
tett pénz. Ráadásul az állam 
alulfinanszírozza a távfűtést, 
2022-ben Szeged 800 mil-
lió forinttal kapott kevesebb 
hozzájárulást, mint amennyi-
re szüksége lenne.

Kovács Tamás:
Így lehetetlen tervezni 

Nemcsak a Szetávnak, de a 
miskolci távhőszolgáltatónak is 
kötbért kell fizetnie, mert gázt 
takarított meg. Októberre 90, 
novemberre 85 millió forintot kö-
vetelt tőlük az állami MVM – de-
rült ki az RTL Híradó riportjából, 
amelyben Kovács Tamás (képünkön) is nyilatkozott. 
Szeged gazdasági alpolgármestere elmondta, így le-
hetetlen tervezni: „Ha még bejön a rossz idő, könnyen 
előfordulhat, hogy a februári hónapban például túlvé-
telezésbe kerülünk, mert nem tudjuk elhasználni azt 
az el nem fogyasztott energiát, amit a decemberi hó-
napban megtakarítottunk.” A távhőcégeket annak el-
lenére büntetik a spórolás miatt, hogy a kormány a re-
zsitámogatás egyik feltételéül szabta a megtakarítást. 
Ugyanakkor a hvg.hu megírta: vannak olyan városi 
távhőszolgáltatók, amelyeknek eddig nem kellett köt-
bért fizetniük az enyhe tél ellenére sem. A fideszes ve-
zetésű Szekszárdon például októberben alulvételezte 
a gázt, vagyis a szerződésben lefoglalt mennyiségnél 
kevesebbet használt el a helyi távhőszolgáltató cég, 
mégsem büntették meg.

Évente hatszáz szegedi iskolás táborozhat a nyári szünet-
ben az önkormányzat balatonkenesei üdülőjében. Sokak-
nak ez az egyetlen lehetőség látni a Balatont. Forrás: NGSZ

A 
kevesebb 

energiafelhasz-
nálás miatt 190 
millió forint köt-
bért kell fizetnie 

a Szetávnak.

Agyrém. Miközben a Fidesz-kormány a rezsitámogatás 
alapfeltételéül szabta a megtakarítást, bünteti a spórolást. 



2023. JANUÁR 28., SZOMBATAKTUÁLIS 5

Maradjunk együtt!
Szabadtéri programok szegedi nyugdíjasoknak

A 
drasztikusan meg-
növekedett energia-
árak miatt a Senior 
Centert is muszáj 

volt átmenetileg bezárni. Az 
itt működő nyugdíjasközössé-
gek azonban már december-
ben elhatározták: Maradjunk 
együtt! címmel az év első két 
hónapjában közösen szer-
veznek programokat maguk-
nak, csak nem a bezárt Esz-
perantó utcai központban, 
hanem a szabadban. Első al-
kalommal a Móra Ferenc Mú-
zeum elől indultak városnéző 
sétára Mihály Illés idegenve-
zetővel.

– Február végéig sok sza-
badtéri programot – város-
néző és fotós sétákat, nordic 

walking túrákat, valamint 
Tégy 10.000 lépést az egész-
ségedért! címmel gyalogtúrá-
kat – hirdettünk meg. Nagy 
népszerűségnek örvendenek 
a vadasparki kirándulások, 
amelyekre előzetesen két-
százötvenen jelentkeztek. 
Ennyien szeretnék kedvez-
ményesen megnézni a Sze-

gedi Vadasparkot. Öt cso-
portban tudjuk majd bejárni 
az elkövetkező hetekben a 
város egyik legérdekesebb 
idegenforgalmi attrakcióját, a 
vadasparkot – mondta Tóth 
Ildikó idősügyi referens.

Az első városnéző sétán a 
Postás Nyugdíjas Klub tagjai 
vettek részt.

Az első városnéző sétán a Postás Nyugdíjas Klub tagjai 
vettek részt. Fotó: Iványi Aurél 

Binszki József: A kultúra az a szövet,
ami látatlanul is kapcsolatot teremt közöttünk

A 
kultúra szegedi ki-
válóságait köszön-
tötték a város-
házán a magyar 

kultúra napja alkalmából. 
Binszki József várospolitikai 
alpolgármester ünnepi be-
szédében elmondta: a ma-
gyar kulturális élet az elmúlt 
évtizedek legnehezebb nap-
jait szenvedi el.

– A koronavírus miat-
ti bezárkózást követően 
most a súlyos gazdasági 
válsággal kell megküzde-

nünk. A kormány elhibázott 
gazdaságpolitikája miatt 
rekordmértékű infláció sújt-
ja a szegedi családokat is. 
A választási ígéretekkel 
szemben az energiaárakat 
sem sikerült megvédeni, 
emiatt a téli időszakban or-
szágszerte, így Szegeden 
is be kell zárni a kulturális 
intézményeink többségét – 
mondta az alpolgármester, 
aki szerint ebben a sokszor 
kilátástalannak tűnő hely-
zetben még fontosabb, hogy 

összetartsunk, támaszt és 
segítséget tudjunk nyújtani 
egymásnak.

– Ahogy a koronavírus 
idején is összefogtunk, most 
is össze kell zárnunk, hogy 
együtt küzdjük le a nehézsé-
geket, közösen mutassunk 
kiutat és adjunk reményt a 
szegedieknek. A szegedi kul-
turális élet szereplői a koro-
navírus idején is megmutat-
ták, hogy számíthatunk rájuk. 
Akkor is sikerült átvészel-
nünk a bezárásokat, és ez 
most sem lesz másképp. Ak-
kor is megvédtük a kulturális 

életben dolgozók munkahe-
lyeit, most is meg fogjuk. Ak-
kor sem csökkentettük a kul-
túrára fordított pénz 
és támogatások 
ö s s z e g é t , 
és most 
sem fog-
juk. Mert 
meggyő-
ződésünk, 
hogy a vál-
ságban még 
f o n t o s a b b , 
hogy megvédjük és 
megerősítsük Szeged egye-
dülálló, sokszínű és szabad 

kulturális életét – hangsú-
lyozta Binszki József.

– A kultúra az a szövet, 
ami látatlanul is kapcso-

latot teremt közöt-
tünk, és ez a 

szövet minél 
erősebb, an-
nál erősebb 
a közössé-
günk is. An-

nál erősebb 
lesz közöttünk 

az együttműkö-
dés, az összefogás, 

amely segít a helyes meg-
oldások megtalálásában. 

Ezért tartjuk fontosnak, hogy 
Szegeden minden korosztály 
számára legyenek elérhető, 
színvonalas kulturális prog-
ramok, koncertek, előadások 
és kiállítások. Ezért tartjuk 
fontosnak, hogy minden 
évszakra, minden hónapra 
jusson olyan kulturális feszti-
vál, ahol együtt lehetünk, és 
minden szegedi kikapcsolód-
hat, feltöltődhet, jól érezheti 
magát – mondta az alpol-
gármester, aki megköszönte 
Szeged városa nevében a 
kitüntetettek munkáját és át-
adta a díjakat.

A válságban még fontosabb, hogy megvédjük és megerő-
sítsük Szeged egyedülálló, sokszínű és szabad kulturális 
életét – hangsúlyozta Binszki József várospolitikai alpol-
gármester a magyar kultúra napja alkalmából rendezett 
díszünnepségen, amelyen Kozma József kulturális bizott-
sági elnökkel adta át a Szeged Kultúrájáért díjakat és a 
Kölcsey-érmeket. 

Az 
önkormány-

zat – ahogy a 
pandémia idején – 

most sem csökkenti 
a kultúrára fordított 

támogatások ösz-
szegét.

A díjazottak
Az aranygyűrűvel együtt járó Szeged Kultúrájáért díjat 
vett át Fagler Erika zenepedagógus, karnagy, a Pro Mu-
sica Alapfokú Művészeti Iskola alapítója és Borovics Ta-
más színművész. Kölcsey-érmet kapott Réti Attila ope-
raénekes, Goldman Júlia író, Czene Zoltán dramaturg, 
Balogh Sándor szobrászművész, Kollár József népmű-
velő, Csizmadia Edit helyismereti könyvtáros, Frau-
hammer Krisztina néprajzkutató, Tasnádi Gáborné ide-
genvezető és Hajduné Gabnai Klára intézményalapító. 
Goldman Júlia és Kollár József betegsége miatt nem 
tudta átvenni a díját.

Binszki József várospolitikai alpolgármester gratulál Fagler Erika zenepedagógusnak a Szeged Kultúrájáért díjhoz. 
Fotó: Iványi Aurél 
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Húsz éve önkormányzati 
képviselő Hekáné Szondi 
Ildikó, aki 2002 óta meg-
szakítás nélkül látja el fel-
adatát a belvárosban. Soha 
egyetlen pillanatra sem 
fordult meg a fejében, hogy 
befejezze ezt a munkát, 
ami mellett olyan társadal-
mi feladatot is vállal, mint 
a Közéleti Kávéház szerve-
zése. 

– Nem vagyok született sze-
gedi, de igazi szegedinek ér-
zem magam – mondta Heká-
né Szondi Ildikó, aki a Nyír-
ségből származik, a közép-
iskola elvégzése után – ha 
nem is közvetlenül – lett a 
Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Ka-
rának hallgatója. A diploma-
szerzést követően a kar Sta-
tisztikai és Demográfiai Tan-
szék oktatójának nevezték 
ki, munkahelyet azóta sem 
váltott.  

– Varázslatos a város 
kulturális kohéziója, ez meg-
érinti az ide kerülő embere-
ket. Az ideköltözők néhány 
éven belül mélyen szegedivé 
válnak – vallott részben ma-
gáról, részben arról, hogyan 

alakulhat ki a Szegedre köl-
tözőknél a szegedi identitás. 
Képviselői körzete a belvá-
rosban a Tisza vonalától a 
Mars térig, a Kossuth Lajos 
sugárúttól  a nagyállomásig 
tart, aminek határait nem 
olyan egyszerű megadni, 
mert egyszerre jelenti a 
Szentháromság utca egyik 
oldalát, a Mars tér,  a Tisza 
Lajos körút egy részét és az 
Ady teret, a Kálvária sugárút 
és a Boldogasszony sugárút 
egyik oldalát.

– Igazi problémamegol-
dónak tartom magam, egy-
ben a kompromisszumok 
emberének a képviselői 

munkám során, igyek-
szem mindenkit meg-
hallgatni és összebé-
kíteni a különböző 
érdekek mentén – 
adott rövid jellem-
zést magáról Heká-
né Szondi Ildikó.

 

Mozi, idősek klubja

Választókörzete szempontjá-
ból kiemelkedő fontosságú-

nak tartja, hogy a most futó 
önkormányzati ciklus elején, 
2019-ben készült el a Belvá-

rosi Mozi 
százesz-

tendős 
m ű -
emlék 
épüle-

t é n e k 
t e l j e s 

körű fel-
újítása. Ener-

getikai fejlesztéssel és aka-
dálymentesítéssel ezek a 
munkák közel egymilliárd 
forintból valósultak meg. Az 
uniós forrás mellé az önkor-
mányzat 200 millió forint ön-
részt biztosított. A város tu-
lajdonában lévő mozi felújí-
tása önmagában is fontos 
volt, ugyanakkor városképi 
jelentőséggel is bír.

Két éve adták át felújítva 
a közkedvelt Dáni utcai idő-
sek klubját, amire 43 millió 
forintot költött az önkor-
mányzat, és ahol harminc 
idős ember nappali kulturált 
elhelyezését és étkezését 
oldják meg. Kicserélték a 
nyílászárókat, a fűtés- és vi-
lágítási rendszert, akadály-

mentes mosdó létesült, ki-
cserélték a tálalókonyha és a 
klubhelyiség berendezését. 

A képviselő hangsúlyozta, az 
idősekről való gondoskodás 
mindig is fontos területe volt 
a munkájának.

 

Ovi, utak, járdák,  
geotermia

A választókörzethez tartozó, 
kisebb pénzösszeget igénylő 
beruházás volt a két éve áta-
dott Bartók téri kutyafuttató, 
ami 2 millió forintot igényelt, 
ennek felét a képviselői ke-
retből fedezték.

Tavaly a szegedi önkor-
mányzat óvodafelújítási 
programjában tizedikként 
átadták a Gyertyámos Utcai 
Óvodát. Energetikai felújí-
tása összesen 172 millió 
forintba került, a 89 millió 
forint európai uniós támo-
gatáson felül az önkormány-
zat további 83 millió forint 
önerőt biztosított. Az épület 
homlokzati és tetőszigete-
lést, új nyílászárókat, fűtési 
és világítási rendszert ka-
pott, modernizálták a mos-

dókat. A számítások szerint 
a korábban felhasznált ener-
giamennyiségnek a kéthar-
madát takarítja meg az in-
tézmény.

Két éve a Feketesas utcá-
ban, tavaly a Mérey és a Kiss 
Ernő utcában építette ki a ki-
vitelező a geotermikus fűtési 
rendszer csővezetékeit, ami 
a távfűtött intézményeket 
látja el a belvárosban, majd 
rendbe tette az utcák burko-
latát. Ha ez a zöld beruházás 
két év múlva befejeződik, 
akkor a szegedi gázfelhasz-
nálás jelentős részét kiváltja 
a távfűtésben. Környezetvé-
delmi szempontból kiemel-
kedő, nagyságrendjében 
Európában is kimagasló ez 
a szegedi beruházás, ami az 
energiatakarékosság mellett 
nagyban hozzájárul a város 
levegőjének tisztaságához.

A képviselő olyan burko-
latjavításokat is megemlí-
tett, amelyek a belvárosban 
élők és ott közlekedők életét 
megkönnyítik. Ilyen a Feke-
tesas utca és a Palánk bel-
ső járdái, a korábbi Centrum 
áruház melletti busz- és troli-
megálló felújítása.

 

Hild-díj

Hároméves fejlesztést meg-
koronázva kapott Szeged 

Hild-díjat tavaly októberben 
a Magyar Urbanisztikai Tár-
saságtól a Móra Ferenc Mú-
zeum, a Móra-park, a Roo-
sevelt tér, a Stefánia, a Bel-
városi híd környezetének és 
az Oskola utcának az össze-
hangolt átépítéséért. Ezek-
re a fejlesztésekre az ön-
kormányzat összesen brut-
tó 4,12 milliárd forintot for-
dított, ebből az uniós forrás 
2,26 milliárd forint, a város 
saját forrása 1,86 milliárd 
forint.

Nem kertelt Hekáné 
Szondi Ildikó, amikor úgy fo-
galmazott: az önkormányza-
tok jelenlegi, kormányzati el-
vonásokkal és a rezsiválság 
miatti többletköltségekkel 
sújtott anyagi helyzetében 
nem egyszerű fejlesztéseket 
megvalósítani.  

Ennek ellenére a terve-

zés nem áll meg. A lehető-
ségekhez képest az önkor-
mányzat tervezi a Széchenyi 
tér járdáinak javítását, ahol 
ez szükséges. A Feketesas 
utca egy részét is rendbe 
tennék, valamint a Károlyi 
utcának a Feketesas utca és 
Tisza Lajos körút közti szaka-
szát is felújítanák. Emellett 
szerepel még a tervekben az 
Aradi vértanúk terén a járda-
burkolat helyreállítása is.

Bod Péter

6 SOROZAT

Szondi Ildikó (MSZP)
Körzete: Belváros
Eredményei a ciklusban:

felújították az Oskola utcát és a Belvárosi hídfő 
környezetét,
újjászületett a Gyertyámos Utcai Óvoda, 
megfiatalodott a Dáni utcai idősek klubja, 
korszerűsítették a Belvárosi Mozit, 
rendbe tették a Feketesas utca és a Palánk bel-
ső járdáit,
javították a Centrum melletti  trolimegállót,
hamarosan elkészül a vízvezeték-rekonstrukció 
az Aradi vértanúk terén.

Mérlegen a képviselők
Folytatódik a Hild-díjas szegedi belváros fejlesztése

Roosevelt téri szemétszedés Szondi Ildikóval.

Autóktól zsúfolt átjáró helyett élhető, kellemes korzó lett 
az Oskola utcából.

Előtérben a közösség: családi nap a Honvéd téren.

Modern, korszerű, energiatakarékos és szép lett a Gyertyámos Utcai Óvoda.

A 

képviselő 
hangsúlyozta, az 

idősekről való gon-
doskodás mindig 
is fontos területe 

volt a munká-
jának.
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Tasnádi Gáborné Zsike: Elégedett ember 
vagyok, ami manapság nem divat

– Kölcsey-éremmel tüntet-
te ki a város a kultúra napja 
alkalmából. Mit szólt az el-
ismeréshez?

– Rettentően meglepőd-
tem, és az igazat megvallva, 
hálás vagyok. Nagyon köszö-
nöm, hogy gondoltak rám, 
és nem csak a magam nevé-
ben, hanem mert ez az ösz-
szes idegenvezetőnek szól, 
és annak, amit Szegedért, 
a város népszerűsítéséért 
tesznek. Hiszen mi tálaljuk 
fogyasztható formában a tu-
ristáknak mindazt, amit má-
sok megírnak, felkutatnak, 
feltárnak, megrendeznek, 
kiállítanak a városról, a vá-
rosban.  

– Van kedvenc helye 
Szegeden?

– Kedvenc tematikus 
sétáim vannak azok közül, 
amiket a Tourisma név alatt 
meghirdetünk. Ilyen a sze-
cessziós séta, a közkedvelt 
Lépcsőházi mesék, melynek 
során palotabelsőkbe látoga-
tunk el, lakók mesélnek. Má-
sik kedvencem a Kovácsolt-
vas csodák, melyen míves 
palotarészleteket mu-
tatunk: erkélyeket, 
k a p u r á c s o k a t , 
-pántokat, kilin-
cseket. Egyik sé-
tánkon, a Pincétől 
a padlásig címűn 
bejárjuk a Somogyi 
utcai SZAB-székhá-
zat, ami Szeged első 
szállodája volt, aztán a 
református palota követke-
zik, ami meg azért érdekes, 
mert aki figyelmesen megné-
zi, láthatja, hogy az utca felé 
nem vezetnek esőcsatornák. 
A padláson deszkavályúk ve-
zetik össze a vizet egy gyűj-
tőbe, és onnan vezetik le a 
csatornába. A séta harmadik 
palotája a mi, típusterv alap-
ján épült családi házunk. 

– Hogyan lett idegenve-
zető?

– Tanár voltam, a Ró-
kusi iskolában 36 évig, de 
közben is mindig mentem: 

vándortáboroztam, diák- és 
tanárcseréket bonyolítottam 
Angliába, Dániába. Szép 
emlék, hogy a rendszervál-
tás idején több turnusban 
utaztattunk ki átképzős 
orosztanárokat, akik felnőtt 
fejjel tanultak meg egy má-
sik idegen nyelvet, és sokat 
küzdöttek azért, hogy meg-
legyen a biztonságérzetük a 
gyerekek előtt. Amikor nyug-
díjba mentem, másfél évet 
még rátanítottam, aztán egy 
ismerős szólt, hogy utoljára 
indul az egyéves idegenve-
zetői képzés, és beiratkoz-
tunk. (Azóta kétéves a szak-
irány.) Mihály Illés és hozzá 
hasonló jó fejek tanítottak, 
maga a tanfolyam is élmény 
volt. Úgy voltam vele, ha 
még öt-hat évig dolgozom, 
már akkor is megérte, mert 
mindig is szerettem volna 
ezt. Most tizenharmadik éve 
csinálom, és nincs vége. Tu-
catnyi nagy utat vittem a Bal-
tikumba, Szentpétervárra, 
Skóciába, Angliába, kisebb 

utakat 
a 

Fel-
vidékre, 

Erdélybe. Hat éve már csak 
Szegeden vagyok, a Tourin-
formnak dolgozom, én me-
gyek az éjszakai kisvonattal. 
Tíz éve létrehoztuk Nyári 
Zsuzsi barátnőmmel a Tou-
rismát a tematikus sétákra 
elsősorban szegedieknek, 
akik kíváncsiak a különle-
ges részletekre másfél-két 
órában. Harmincnál is több 
témában sétáltunk eddig, 
vannak törzssétálóink, a 
kedvükért is igyekszünk 

megújulni. A legaktívabba-
kat sétajeggyel jutalmazzuk: 
öt séta után a hatodikra 
térítésmentesen elvisszük 
őket. Legnépszerűbb a Zsi-
dó emlékhelyek, a Pick csa-
lád, a Szegedi iparosok séta, 
nekem dilim a temetőséta 
a zsidó és a Belvárosi te-
metőben. Újévkor örültek a 
résztvevők a BÚÉK, Szeged! 
sétánknak. 

– Számontartja, hány 
emberrel, hány kilométert 
utazott vagy sétált már?

– Sajnos nem. Azt vi-
szont összeszámoltam a 
tavalyi naptáramban, hogy 
hetven városi sétát vezet-
tem, múzeumi önkéntes 
tárlatvezetőként hetven 
tárlatvezetést csináltam 
végig, emellett nyolc-tíz 
egynapos kirándulásra 
kísértem a siketek és 
nagyothallók csoport-
jait, illetve a nyugger 
klubomat vittem 
Pestre, Csongrád-
ra, Makóra, Vá-
sárhelyre. 

– Hány na-
pot tudna Sze-
geden eltölteni 
egy csoporttal 
kényelmesen, 
tartalmasan?

– Legalább öt-hat napra 
való programot javasolnék. 
Az első egy buszos város-
nézés lenne, az Alsóvárosi 
templommal, sétálva meg-

néznénk a zsidó öröksége-
inket, egy másik körben a 
szecessziós emlékeket, 
és a természetben még 
nem jártunk: a Holt-Ma-

rosnál, a Tisza-parton, a 
Stefánián, a Zápor-tónál, 

elmehetünk a vadaspark-
ba, múzeumba, füvészkert-
be, fürödnénk a sándorfalvi 
bányatónál. Azért, hogy fel-
keltsük az érdeklődésüket, 
legközelebb mi mindent néz-
hetnének meg.

– Nordic walkingozik is. 
Miért?

– Mert amikor nem hi-
vatalból sétálok, akkor is 
mennem kell. Ezt tizenöt 
éve egy fogyitáborban ta-
nultam meg, amikor még 
számított, hogy hány kiló 
vagyok. Nekem nagyon 
bejött, úgyhogy egyedül is 
rendszeresen járok heti két-

szer-háromszor-négyszer, 
nagyjából öt-hat kilométert 
teszek meg Felsőváros felé, 
ki a Tisza-parton a vízite-
lepig, vissza a Tisza mentén, 
ha nem saras. Fényképezek, 
gyönyörködök, az is jót tesz 
nekem. 

– Szeret beszélni is.
– Látja. (Nevet.)
– A Facebookon felso-

rolta a kedvenc időtöltései 
között.

– A dán barátnőmtől hal-
lottam, és én is mindenki-
nek mondom: abból éltem, 
hogy beszéltem. Bár most 
nem ebből élek, nagyon 
szeretek beszélni, nyilván a 
tanári mivoltomból is fakad. 
Amíg iskolában dolgoztam, 
azt akartam, hogy a kisgye-
rek, mire felnő, megtanuljon 
angolul, vagyis megszeres-
se, amit én. Most meg azt 
szeretném, hogy a vendé-
gek megszeressék, amit én, 
lássák meg, amit én látok. 
Ez nekem a boldogság. Én 
arról tudok beszélni, hogy 
jól vagyok, és ez manapság 

nem divat. Normális a nyug-
díjam, mellé keresek, csi-

nálom, amit imádok, a 
családom tök rendben 

van, négy felnőtt, 
családos, diplomás 
gyerekem van, 
nyolc unokám. Én 
egy elégedett em-
ber vagyok, és há-

lát adok érte, hogy 
volt egy hivatásom, 

majd hatvan- 

évesen találtam egy mási-
kat, ami ugyanolyan örömet 
okoz.

– Zavarba lehet önt hoz-
ni egy kérdéssel?

– Ó, persze, mindenkit 
lehet. Szerencsére sokan sé-
tálnak velünk, akik szívesen 
hozzátesznek a hallottakhoz 
az ismereteik alapján. Fontos, 
hogy arról sztorizok, aminek 
hiteles forrásból utánanézek. 
Például óvatosan meséltem 
el a vendégeknek, ha a vá-
rosháza tornyába fúródott 
ágyúgolyóról kérdeztek. Szí-
nes legenda, sok idegenve-
zető szereti elmondani, hogy 
1849-ben Görgey a toronyból 
távcsővel figyelte a szőregi 
csatát, ám a távcső villanását 
a napfényben észrevette az 
ellenség és rálőtt, az ágyúgo-
lyót vagy annak mását pedig 
a városháza újjáépítésekor 
elhelyezték a toronyban. Ami-
kor utánaolvastam és meg 
is néztem, láttam, hogy az a 
bizonyos gömb az óraszer-
kezet része, a napszakokat 
mutatja, de mert már nincs 

összekapcsolva az órával, 
nem forog. Vagyis nincs köze 
az ágyúgolyóhoz.

– Mi mindenre kell 
felkészülni idegenvezető-
ként? Mi minden van a tás-
kájában?

– Esernyő, zsebkendő, víz, 
telefon, biztosítótű, és el ne 
felejtsem, cukorka is van ná-
lam, mert jól jön, ha köhögök, 
vagy ha másnak szükséges, 
ugyanakkor jutalomfalatnak 
is kiváló, mert én tanár néni-
ként visszakérdezni is szok-

tam a séta során.
– Nem politizál sem 

a sétákon, sem a 
közösségi oldalán, 

de úgy láttam, a 
pedagógus kol-

légáinak hely-
zete meg-
érintette.

– Tüntetni is voltam. Fáj 
értük a szívem. (Elérzéke-
nyül.) Milyen szerencsés vol-
tam, hogy olyan időszakban 
taníthattam, amikor még 
szabad volt sok minden. Az 
idegen nyelvvel amúgy is az 
életet tanítom, abba minden 
belefér krumplipucolástól a 
politikáig. Drámafesztivált 
nyertem az egyik angolos 
csoportommal, és kivittük 
az előadást Dániába, ott pe-
dig látták, milyen az iskola. 
És ezt mi annyira elhittük 
1999-ben, hogy nálunk is 
ilyesmi lesz. Most meg ami 
van, az kész téboly. A lányom 
is pedagógus, látom, hogyan 
kínlódik, pedig sokkal jobb 
tanár nálam, még énekel-
ni is tud, amit én nem. Be 
van béklyók közé szorítva, 
be van kockásítva. Találko-
zom volt kollégákkal, sírva 
panaszkodnak, hogy meny-
nyire nem emberhez méltó 
a hozzáállás, és ez rend- 
szerhiba. 

Dombai Tünde

Kölcsey-éremmel tüntette ki a város Tasnádi Gáborné Zsi-
két, aki angoltanárból lett hatvanévesen idegenvezető. 
Nagy utazások után mostanában szegedieket visz sétál-
ni – Szegeden. Azt vallja, leginkább azért, hogy velük is 
megláttassa, megszerettesse, amit ő szeret. Ha nem hiva-
talból sétál, akkor nordic walking bottal a kezében gyűjti 
a kilométereket vagy beszélget. 

Amíg iskolá-
ban dolgoztam, azt 

akartam, hogy a kisgye-
rek, mire felnő, megtanul-

jon angolul, vagyis megsze-
resse, amit én. Most meg azt 
szeretném, hogy a vendégek 
megszeressék, amit én, lás-

sák meg, amit én látok. 
Ez nekem a boldog-

ság.

– Hálás vagyok. Nagyon köszönöm, hogy gondoltak rám, és nem csak a magam nevében, hanem 
mert ez az összes idegenvezetőnek szól, és annak, amit Szegedért, a város népszerűsítéséért tesz-
nek – mondta Tasnádi Gáborné Zsike a Kölcsey-érem átvételekor. Fotó: Iványi Aurél
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A száz éve megjelent A nagy háború 
könyvei sorozat Tábori levelek című kö-
tetébe első világháborús leveleket szer-
kesztett Nagy Endre. A szerzőket nem 
lehet azonosítani, előkerült viszont 
egy olyan példány, amely segít felfedni 
egyikük kilétét. Bíró-Balogh Tamás iro-
dalomtörténész írása teljes terjedelmé-
ben a Szeged folyóiratban jelent meg.

A 
nagy háború könyvei soro-
zatban 1915 legelején Tábo-
ri levelek címmel olyan kö-
tetet adtak ki, amibe az első 

világháborús fronton írt levelek kerül-
tek, melyek szerzőit nem mindig lehet 
azonosítani. Nemrég azonban előkerült 
egy olyan példány, amely segít felfedni 
egyiküket. A címlapján ugyanis ez a be-
jegyzés olvasható: „Mint »olvasnivalót« 
kaptam valakitől kölcsön ezt a könyvet. 
Olvasás közben legnagyobb meglepe-
tésemre találtam meg benne a 14. ol-
dalon egy, a Pesti Napló 1914. decem-
beri számában megjelent leírásomat, 
az utolsó pár sort Kulinyi Ernő biggyesz-
tette hozzá. Az ivangorodi előnyomulás 
idejéből való a kis leírás. Kellner”

A szóban forgó cikk visszakereshető. 
A szeretet katonái a Pesti Napló 1914. 

december 1-jei számában látott napvilá-
got, K. D. monogramú szerzőtől. Szeren-
csére ugyanő beleírta a nevét és a könyv 
megszerzésének dátumát is a címlapra, 
így kiderül, hogy a szegedi Kellner Dáni-
el a haditudósítás szerzője. 

Kellner Dániel 1895. május 9-én 
született Csongrádon. Hétéves korában 
költözött családja Szegedre, középisko-
láját a piaristáknál végezte, majd Bu-
dapesten tanult az orvosi karon. 1914-
ben, tizenkilenc évesen részt vett az 
első világháborúban, Ivangorodnál is 
szolgált, Szentpétervár közelében. Dip-
lomáját 1920-ban szerezte meg, neve 
később a sportorvoslással forrt egybe. 

A könyvbe írt megjegyzése szerint 
írásának utolsó pár sorát „Kulinyi Ernő 
biggyesztette hozzá”, aki (1893–1945) 
író, újságíró, drámaíró és a korszak 
egyik legismertebb operettlibrettistája 
volt. Szegeden született, gimnáziumi 
tanulmányait a piaristáknál végezte, 
ezután a fővárosban jogra iratkozott 
be, de később hírlapírónak állt. 1944 
októberében hurcolták el. 

Kellner és Kulinyi ismeretsége a 
szegedi piarista gimnáziumban kezdő-
dött, ahol mindketten részt vettek a 
gyorsírókörben. A későbbi orvos felte-

hetően valós levelet küldött Kulinyinak, 
akinek ekkor már jelentek meg írásai 
a Pesti Naplóban, ezért közlésre alkal-
massá tette a beszámolót, és megír-
ta hozzá az „utolsó pár sort”, melyek 
azonban könnyen azonosíthatók, elté-
rő témájuk és stílusuk miatt.

Így lett A szeretet katonái a későbbi 
szaktanulmányokat és könyveket meg-
előzően Kellner Dániel első nyomtatás-
ban közölt írása. 
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Szegeden divat 
az olvasás!
Egy személy – egy könyv 

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Szutorisz 
Szabolcs, a Grand Café munkatársa, a Törzsasztal Műhely 
programszervezője, a Tricikli irodalmi fesztivál egyik sze-
gedi főszervezője Bodor Ádám Sinistra körzet című köny-
vét ajánlja.

T
izenhárom éve annak, hogy Borcan ezredes feke-
te esernyője, mint egy hatalmas denevér, először 
átrepült a fejem fölött – a sinistrai táj baljós jelei 
azóta sem hagynak nyugodni. Pedig akkoriban, ti-

zennyolc évesen, érettségire készülve, aligha tulajdonít-
hattam komolyabb jelentőséget a hegyivadászok megfi-
gyelése alatt veszteglő körzetlakók szűkszavúságának, 
ahogyan nem-
igen sejthettem 
azt sem, miért tör-
nek a bélgázok 
olyan váratlanul 
elő ezekből a nyel-
veket keverő, bo-
gárszagú, bundás, 
és még ki tudja, 
milyen népekből. 
Most, eltűnődve 
egy s más kérdé-
seken, azt gondo-
lom, ha tizenhá-
rom évvel ezelőtt, 
a magyar szóbe-
li érettségi nap-
ján Bodor Ádámot 
húztam volna ki a 
tételek közül, ta-
lán hamarabb megértettem volna ezt-azt a világ bizonyos 
dolgaiból. De, sajnos, nem őt húztam. Amolyan képzelet-
beli helyreigazításként momentán mégis jó elképzelni, mi 
lett volna, ha; egy szigorú bizottság előtt ülök, örvénybe 
került kanalaik élesen karistolják a kávéscsészék pere-
mét, miközben egyikőjük felteszi az ominózus kérdést, mi 
köze van a sinistrai lakosság abszurd ürítési kényszerei-
nek a ki nem mondott szavakhoz. 

Persze, előbb-utóbb, ítélőbizottságok nélkül is kike-
rekedik a bodori metaforák sűrű fenyves erdeje. Máso-
dik-harmadik olvasásra nemcsak a körzet domborzati 
térképe, az erőszak-apparátus identitássértő technikái, 
a Bodor-életrajz adataival való összeolvashatóság jegyei 
vagy a fő- és antihős, Andrej Bodor besározódásának (sí-
talp)nyomai világlanak ki egyre jobban, de a végletekig 
korlátozott, elállatiasodó karakterek belső indíttatásai is 
olvashatóvá válnak a szökési kísérletek különböző for-
máiban, a sorok között. Mondhatnám, szinte delejező 
hatással bír, ahogy egy-egy hasonlat, tájleíró jelenet vagy 
sejtelmes mozzanat hirtelen összefüggések mentén ala-
kul jelentésessé. 

És a tunguz nátha, egyesek szerint, a mai napig bokor-
ról bokorra ugrál, jobb, ha tartunk tőle. Bár Coca Mavrodin 
ezredes, a dobrini hegyivadászok új parancsnoka a könyv-
ben nem rendeli meg a védőoltásokat – melyekből nekünk 
manapság jut bőven –, a való élettől sem áll távol, hogy 
lassan mindenkit utolér a beteges viselkedés vádja, aki a 
néma beletörődésnek ellenszegülne. Bodor Ádám körzete 
nem helyhez és nem időhöz kötött. Ahogyan Elvira Spiridon 
combján az erek, úgy a Kolinda-erdő alatt bolyongó, történe-
teket ismételgető búvópatakok is többre utalnak a puszta 
látványnál. 

Bodor Ádám Sinistra körzet című regénye a Somo-
gyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Ismeretlen szegedi haditudósítás
került elő az első világháborúból

Trokán Nóra lesz Seherezádé 
a szabadtérin

Öt helyett hat előadást tartanak az Ezeregy éjszaka musicalből

Trokán Nórát láthatja a kö-
zönség a Szegedi Szabad-
téri Játékok Ezeregy éjsza-
ka című ősbemutatójának 
főszerepében. A Junior Pri-
ma és Domján Edit-díjas 
színművész Seherezádét 
játssza majd Geszti Péter, 
Monori András és Tasnádi 
István augusztusban debü-
táló új worldmusicaljében.

A 
nagy érdeklődés-
re tekintettel a mu-
sical az eredeti-
leg tervezett öt he-

lyett hat estén lesz látható a 
Dóm téri nagyszínpadon. A 
kiváló alkotógárdához a ha-
zai színházi élet hasonlókép-
pen neves, tehetséges szín-
művészei csatlakoznak a va-
rázslat megteremtésében. 
Seherezádé szerepében Tro-
kán Nórát láthatja majd a 
szabadtéri közönsége. A ze-
nés színház berkeiben is ott-
honosan mozgó, és immár 

fotóművészként is elismert, 
szabadúszó színésznőt az 
Újszegedi Szabadtéri Szín-
pad egy-egy ifjúsági előadá-
sának női főszerepében már 
láthatta a közönség. – A sze-

gedi szabadtéri nagyszínpa-
dán fellépni komoly presztí- 
zsű dolog, számos nagy név 
fordul itt meg a szakmából. 
A közönség soraiban ültem 
már a Dóm téren, és rend-

kívül erős energiával bír az 
egész hely, a színpad, a né-
zőtér. Ilyenkor mindig bele- 
gondoltam, milyen lehet egy 
ekkora színpadon játszani – 
nem koncertjellegű, egész 
estés előadásban ez lesz 
számomra az első alkalom. 
Nagyon izgatott vagyok – jó 
értelemben – a feladattal 
kapcsolatban – nyilatkozta 
Trokán Nóra.

A Junior Prima és Dom-
ján Edit-díjas színművészre 
komoly kihívás vár, hiszen 
Seherezádé központi szere-
pében az ő kezében össz-
pontosulnak a cselekmény 
szálai, a feldolgozott törté-
netek mesélőjeként alakítá-
sa meghatározza az egész 
előadást. 

A worldmusicalre már 
kaphatók jegyek, és nemso-
kára arra is fény derül, mely 
színművészek csatlakoznak 
Trokán Nórához az Ezeregy 
éjszaka főszerepeiben.
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O
rbán nem sors-
csapásként, ha-
nem lehetőség-
ként tekint a krízi-

sekre, a pénzszűkére. És ha 
valamit nem tud megakadá-
lyozni, az élére áll, onnantól 
kezdve ő vezényel. Így volt 
ez a világjárvány idején is, 
amikor a kormány a rendkí-
vüli veszélyhelyzetben, a ka-
tonás vezénylés és drámai 
halálozási statisztikák idő-
szakában fogott az egész-
ségügyi ellátórendszer át-
szervezésébe. Ne csodálkoz-
zunk hát, ha a megszorítás 
aranybánya a Fidesznek.

Postabezárások száza-
sával, települési és egyéb 
megszorítások, jól jöhet a 
kormánynak a válság. Bé-

keidőben aligha nyúlna hoz-
zá olyasmihez (iskolákhoz, 
postahivatalokhoz), ami kü-
lönben népszerűtlen volna, 
hiszen a populistáknak a nép-
szerűség az egy igaz isten. 
Emellett hiteltelen is, hiszen 
ellenzékben a Fidesz mindig 
falurombolást kiáltott iskolák 
összevonása láttán. Ennyit 
változik tehát az álláspont, ha 
módosul az ülésrend.

A Fidesz-kormányt sem-
mi más nem érdekli, csak 
hogy hatalmon maradjon. 
Csal, mert becsapja a közvé-
leményt. Bejelenti például, 
hogy mindennél fontosabb 
Magyarország biztonsága, 
és ezért különadókból hon-
védelmi alapot, rezsitarta-
lékot hoz létre, de arról egy 

árva szót sem szól, hogy 
ugyanezen tételeket a költ-
ségvetésből kihúzza. Magya- 
rán egy fillérrel sincs több 
a honvédelemre, mert ez 
ugyanazon pénz átcímezve.

Az emberek persze pon-
tosan tudják, mit ígértek ne-
kik és mit kaptak helyette. 
Ha tehát továbbra is ilyen 
telhetetlen marad a kor-
mány, ha továbbra is olyan 
zavaros megoldásokat vá-
laszt a haza (és a haszon) 
érdekében, mint a Brüsz-
szel-ellenes kampány, mi-
közben tőlük függ a túlélé-
sünk, akkor jobban teszi, ha 
elássa magát. Mert ez egy 
valódi csapda a kormány 
és az ország számára. Ezért 
(is) vissza kell térnie a józan 
észnek, mielőtt végleg be-
fuccsol az ország.

Kutnyik PálH
étfő reggel 8 óra, és 
nincs már más ke-
nyér a boltban, csak 
a felszeletelt.

Nem rosszabb, mint a 
nem szeletelt kenyér, mert 
ugyanabból a fajtából van, 
csak azért más. Az egész ke-
nyérnek más az állaga, a fo-
gása, más az illata. Az az igazi 
kenyér. 

Amikor a jó, házias szege-
di halászléhez a Sótartóban 
kihozzák azt a szép és vastag 
kenyeret, friss, puha kenyeret, 
aminek olyan állaga van, hogy 
csak úgy, magában is meg-
enné az ember, de a halász-
lével... Azt is felszeletelték, de 
az mégsem szeletelt kenyér. 
Az sok szelet friss kenyér. 

Amikor én döntöm el, ott-
hon, mikor és hogyan vágom 
föl, milyen kenyeret akarok 
enni. Mert a friss fehér ke-
nyér úgy jó, ha vastagon lehet 
vágni és úgy tenni az asztalra. 
Sonkával, sajttal, vagy zsíros 
kenyérnek, sóval, paprikával, 
lila hagymával fogyasztani. 

Mert másképp felvágott ke-
nyeret eszik az ember a friss 
kenyérből a babgulyáshoz, 
másképp eszi a kétnaposat a 
szendvicshez, uzsonnára.  

A szeletelt kenyér nem áll 
el. Az két-három nap után, 
akármit csinálok, más lesz, 
mint ha én vágom fel, mert 
a jó kenyér még három nap 
után is ehető.

A szeletelt kenyeret azt 
előre legyártották, meg van 
mondva, milyen legyen a ke-
nyér. Én nem döntök, nem 
dönthetek. Mindenkinek egy-
forma. És legtöbbször, egy-
forma vékony. Olyan, mint 
amikor kint voltam Németor-
szágban, és kihozták a reggeli 
kenyeret, akkor kettőt kellett 
egymás alá raknom, hogy ke-
nyeret is egyek. 

A szeletelt kenyérrel nem 
is az a legnagyobb baj, hogy 
felszeletelték. Hanem az, 
hogy ez van, ezt kell elfogad-
nunk. Mert ez így egyszerűbb. 
Nem jobb, csak egyszerűbb. 
Mert kenyérben és a politiká-

ban is elfogadjuk azt, amit és 
ahogy a hatalom elénk rak. 

Elfogadjuk, hogy lenyúl-
ták a magánnyugdíjpén-
zünket, 3 ezer milliárdot, 
hogy gyermekeink egyen-
tankönyvből tanulhatják az 
aktuális propagandát, hogy 
pártkatonák lenyúlják az 
egyetemeinket, és a diákja-
ink, kutatóink nem vehetnek 
részt azokban a csereprog-
ramokban, amelyekben 
minden más európai ország 
részt vesz, hogy az autópá-
lyáinkat évtizedes koncesz-
szióba adják a haveroknak, 
hogy lehallgatják, akit csak 
akarnak, hogy a tanárok 
megbecsülése helyett értel-
metlenül megveszik a Voda-
fone-t 660 milliárdért, hogy 
a tömeggyilkos Oroszország 
még a barátunk, és páriák 
vagyunk Európában...

Felszeletelnek minket, 
mint a boltban a kenyeret. 
Mert megtehetik. Meddig te-
hetik még meg? 

Brandt István

     Postabontás
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Egy kép, két mondat

Tisztelt Olvasóink! 

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket 
rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Olvasóink téli hangulatokról készült na-
gyobb felbontású fotóit (legalább 300 ppi) is várjuk a szegeditukor@szegedvaros.hu 
e-mail-címen.

Brüsszel nem hisz a könnyeknek

K
ormányunk ragyo-
góan felépített szín-
játékában (ismétel-
ten) a néphez for-

dult, nemzeti konzultációt 
hirdetett, most éppen a csú-
nya uniós szankciók ügyé-
ben, melyek állítólag ezt a 
brutális drágulást, rekord- 
inflációt okozzák. Ezen a 
meghosszabbított határidő 
és az ellenőrizhetetlen in-
ternetes szavazás ellenére 
a 8,4 millió felnőtt korú ál-
lampolgár közül 1,4 millió 
vett részt, azaz 17%. A követ-
kező hetekben a csapból is 
az fog folyni, hogy a magya-
rok 97 százaléka elutasítot-
ta a brüsszeli szankciókat az 
oroszbarát nemzeti konzul-
táción. Csakhogy két lépés-
ben kiderül, hogy valójában 
alig minden hatodik válasz-
tópolgár ellenzi a korlátozá-
sokat.

Összesen 7 milliárdot 
tapsoltak el a mi adóinkból, 
teljesen feleslegesen. Ebből 
4,67 milliárd forint a nemze-
ti konzultációnak megágya-

zó bombás plakátkampány-
ra ment el. Az ívek postai, 
illetve nyomdaköltsége több 
mint 2,7 milliárd forint volt.  
Ez még valószínűleg nem 
a végleges költsége a leg-
frissebb nemzeti konzul-
tációnak, hiszen az online 
reklámkampányra költött 
összeget még nem ismerjük.

Vezető politikusaink pe-
dig a 97 százalékot mantráz-
zák szent áhítattal, és hogy 
nekik lett igazuk. Menczer 
Tamás államtitkár előbb a 
Hír TV műsorában magyaráz-
ta el a győzelmet, fél órával 
később az Egyenes beszéd-
ben, a riporteri kérdésektől 
nem zavartatva ismét ki-
nyilatkoztatta a Fidesz si-
kerét. Ám ezek a budapesti 
könnyek nem hatották meg 
Brüsszelt. Már másnap rea-
gáltak: tudomásul vették a 
magyarországi konzultáció 
eredményét és a nagyon ala-
csony részvételt is. 

Emlékeztettek arra, hogy 
a büntetőintézkedésekről a 
tagállamok döntenek, a dön-

téshez egyhangúság szüksé-
ges. Minden esetben a 27 
tagállam, így Magyarország 
egybehangzó döntésére 
volt szükség a büntetőin-
tézkedések elfogadásához 
és életbelépéséhez, és ez 
a jövőben is így lesz. Eddig 
már 9 szankciós csomagot 
fogadtak el a tagállamok; ar-
ról, hogy lesz-e további intéz-
kedés, szintén a kormányok 
dönthetnek. 

Hollik István, a Fidesz 
kommunikációs igazgató-
ja szerint Európában első-
ként és egyedül a magyar 
kormány kérdezte meg az 
embereket a szankciós poli-
tikáról. Pedig a nemzeti kon-
zultáció pénzéből egy évre 
minden pedagógus bérét 
meg lehetett volna emelni. 
Igaz, erről nincs konzultá-
ció. Milyen állam az, ame-
lyik az alapfeladatai ellátá-
sára szükséges pénzt nem 
tervezi be a költségveté- 
sébe? 

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

A szeletelt kenyér – mi vagyunk

Újrahasznosítva. Remek ötlet a Csaba utcából. Fotó: Benda Beatrix 

Haza és haszon

Petőfi 200

G
ondolom, a népnemzeti gondolko-
dásmódnak tudható be, hogy a Fi-
desz politikusai, barátai és üzlet-
felei édes hazánkat előszeretettel 

egy szekérhez hasonlítják, amely szekeret 
egyébként már jó ideje ők húzzák-vonják. Mi-
kor ezt a szekér Magyarország allegóriát hal-
lom, szegény Petőfi Sándor (200!), A négyök-
rös szekér című verse jut eszembe, mert sze-
rintem nagyon nem mindegy sem a szekér-
nek, és pláne nem a rajta ülőknek, hogy kik 
húzzák őket.

Méhes János

Mérlegeljünk 
bátran!

H
osszú hetek óta már, hogy e lap 
hasábjain úgymond mérlegre te-
szik a szegedi önkormányzati kép-
viselőket. Nincs is jobb annál, val-

lom magam is, mint mérlegelni. Bevallom, 
hogy én is gyakran mérlegelem magam, ám 
leginkább a küzdelem a kilókkal jegyében. 
De ha rajtam múlna, még a mérleget is mér-
legre tenném!

M. J.



2023. JANUÁR 28., SZOMBAT

A Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség szegedi helyszínnel 
megpályázza a 2026-os 
ifjúsági és U23-as gyorsa-
sági Európa-bajnokság ren-
dezését. Ennek kapcsán 
Kárai Péter gazdasági és 
vagyongazdálkodási alel-
nök elmondta, a Maty-ér a 
világ legjobb pályája, így bi-
zakodó az esélyekkel kap-
csolatban. Közben az is ki-
derült, hogy idén a krakkói 
Európa Játékok lesz a kon-
tinensbajnokság a sportág-
ban.

A
z Európai Kajak-Ke-
nu Szövetség (ECA) 
megerősítette, hogy 
a krakkói Euró-

pa Játékok lesz az idei kon-
tinensbajnokság a sportág-
ban. Többek között erről szá-
molt be Kárai Péter, az ECA 
vezetőtestületének tagja, a 
magyar szövetség (MKKSZ) 
gazdasági és vagyongazdál-
kodási alelnöke a szervezet 
zágrábi Board-ülése után.

A közel 30 sportágat fel-
vonultató III. Európa Játékok 
kajak-kenu versenyeit június 
21. és 24. között rendezik, a 
viadalra a magyar válogatott 
22 kvótát szerzett. A horvát 
fővárosban a 2023 és 2026 

közötti versenynaptárról is 
tárgyaltak. Az már korábban 
eldőlt, hogy 2024-ben – 22 
év után – ismét Szegeden 
rendezik a gyorsasági Eu-
rópa-bajnokságot, amely a 
sportág utolsó nagy nemzet-
közi versenye lesz a párizsi 
olimpia előtt. Felvetődött egy 
SUP-Eb lebonyolítása is, en-
nek kapcsán jelenleg is foly-
nak az egyeztetések.

– A Board pozitívan fo-
gadta ezt az ötletet – idézte 
Kárait az MKKSZ honlapja. 
– Mindenekelőtt ki kell írni 
a pályázatot az esemény 
megrendezésére, de az lát-
szik, hogy a SUP egyre ke-
resettebb szakág. Én azért 
úgy vélem, hogy ha végül 
megpályázzuk ezt az ese-

ményt, jó esélyünk lesz a 
győzelemre.

Szintén fontos téma ma-
gyar szempontból a 2026-os 
ifjúsági és U23-as gyorsasági 
Európa-bajnokság rendezé-
sének odaítélése, Szeged 
mellett az idei korosztályos 

világbajnokság házigazdája, 
Auronzo is pályázik.

– Auronzóban legutóbb  
2018-ban rendeztek ifjúsági, 
utánpótlás Európa-bajnoksá-
got, Szegeden viszont 2008-
ban. A 2010-es években 
nem rendeztünk ECA-ese-

ményt, a jövő évi felnőtt-Eb 
mellett a 2026-os ifjúsági, 
U23-as kontinensviadal ki-
váló alkalom lenne erre. A 
Maty-ér a világ legjobb pályá-
ja, ahol a szervezés is mindig 
magas színvonalú. Bizakodó 
vagyok, szerintem van esé-
lyünk, és azért fogok dolgozni 
a továbbiakban, hogy Szeged 
nyerjen – fogalmazott Kárai.

Az európai szövetség idei 
tisztújító kongresszusát már-
cius 25-én, Krétán rendezik. 
Az ECA-t a megalapítása, 
vagyis 1993 óta vezető, 74 
éves Albert Woodsnak a fran-
cia Jean Zoungrana lesz a 
kihívója az elnöki posztért. Az 
már biztos, hogy Kárai Péter 
Board-tag marad, mivel az ő 
mandátuma 2025-ig szól.

Sportmix

A SZEGEDI HŐS A KERET-
BEN. Nagy Zoltán, a magyar 
teniszválogatott szövetségi 
kapitánya változtatott a franci-
ák elleni Davis Kupa-párharc-
ra készülő keretén. A szakve-
zető úgy döntött, a világrang-
listán 606. Fajta Péter he-
lyett az egyéniben ötszörös 
ITF-tornagyőztes, 28 eszten-
dős, balkezes Madarász Ger-
gelynek ajánlja fel azt a lehe-
tőséget, hogy a magyar Davis 
Kupa-csapat ötödik számú já-
tékosa legyen. Madarász volt 
az, „aki a magyar válogatott 
felemelkedésének kezdete-
kor, 2014-ben Szegeden a III-
as csoportbeli eseményen há-
romból három egyéni mérkő-
zést megnyert”. A beszámoló 
szerint a világranglistán 527. 
helyen álló teniszező nagy se-
gítség lehet a csapatnak a ta-
lálkozót megelőző edzések so-
rán, ugyanis a franciák között 
is van balkezes játékos Adrian 
Mannarino személyében. A 
februári, tatabányai mérkőzé-
sen Madarász mellett Fucso-
vics Márton (a világranglistán 
78.), Marozsán Fábián (174.), 
Piros Zsombor (185.) és Val-
kusz Máté (278.) szerepelhet 
majd. A vendégeknél az egyé-
ni világranglista 44. helyén 
álló Adrian Mannarino, a 48. 
Benjamin Bonzi, az 59. Arthur 
Rinderknech, valamint a páro-
sok rangsorában 47. Nicolas 
Mahut lép pályára. A párharc-
ra a tatabányai Multifunkcio-
nális Sportcsarnokban kerül 
sor február 3-án és 4-én, a 
győztes a döntő 16 csapatos 
csoportkörében folytathatja 
szereplését szeptemberben. 
A franciákkal legutóbb 1994-
ben mérkőzött meg a magyar 
válogatott, amely akkor 4–1-
re kikapott.
HARMADIKOK LETTEK. A 
szlovénokat legyőzte, ám a 
spanyoloktól és a szerbektől 
kikapott, így a harmadik helyet 
szerezte meg a magyar férfi 
ifjúsági kézilabda-válogatott a 
Tiszakécskén és Kecskeméten 
rendezett felkészülési tornán. 
A nemzeti együttesben hat 
Pick Kézilabda Akadémia-já-
tékos, Szűcs Balázs, Szepesi 
Zsombor, Fekete Gellért, Járó 
Kristóf, Molnár Robin és Ba-
logh Dániel kapott szerepet. 
A csapat edzője a Pick Kézi-
labda Akadémia vezetője, Kár-
páti Krisztián kiemelte, sok ta-
pasztalattal gazdagodott. A vá-
logatott kapusedzője a szintén 
akadémiai szakember, ifjabb 
Farkas József, videóelemzője 
Füstös János volt.
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„A Maty-ér a világ legjobb pályája”
Európa-bajnokság lesz az Európa Játékok idén kajak-kenuban

Bajnokkal 
erősítettek

A 
labdarúgó NB II.-
ben szereplő Sze-
ged-Csanád Grosics 
Akadémia leigazol-

ta a 28 éves Prosser Dáni-
elt, aki a Budapest Honvéd-
nál, a Magyar Futball Akadé-
mián nevelkedett. A mindkét 
szélen bevethető támadó 
Kispesten lett NB I.-es lab-
darúgó 2013-ban, majd a 
Puskás Akadémiában, Sep-
siszentgyörgyön, Diósgyőr-
ben és az MTK-nál játszott. 
Legutóbb a dán SönderjyskE 
labdarúgója volt. A szegedi-
ek új játékosa 2017-ben tag-
ja volt a Marco Rossival baj-
nokságot nyerő Honvédnak.

– Motiváltan érkezem 
Szegedre. A tabella első fe-
lében vagyunk, a feljutásért 
küzdhetünk, a céljaink el-
éréséhez, remélem, az én 
góljaim is segítenek majd 
– mondta Prosser új klubja 
honlapjának.

Remekül sikerült a nemzetközi minősítő
Alaposan kitettek magukért a szegedi Fiona Fitness SE sportolói

K
iváló eredmé-
nyeket értek el 
a szegedi Fiona 
Fitness SE spor-

tolói a nyíradonyi Revolu-
tion Dance Cup elnevezésű 
nemzetközi minősítő tánc-
versenyen. 

Egyéniben Rajki Regi-
na junior B korcsoportban, 
sporttánc-akrobatika ka-
tegóriában ezüst, modern-
tánc kategóriában kiemelt 
arany minősítést ért el. Koz-
ma Szimonetta gyerek B 
korcsoport-
b a n , 

trendi tánc kategó-
riában bronz, majo-
rette kategóriában 
ezüst minősítést 

szerzett. Lehmann 
Anna gyerek C korcso-

portban, majorette kategó-
riában bronz, Császár Lilla 
manó C korcsoportban, ma-
jorette kategóriában arany 
minősítést kapott. Duóban 
a Kozma Szimonetta, Leh-

mann Anna páros gyerek C 
korcsoportban, majorette 
kategóriában ezüst minő-
sítést ért el. A lányokat Ká-
rolyi Viktória vezetőedző ké-
szítette fel.

Az év szegedi programja
Május 5–7.: I. felnőtt válogató (férfi kajak, kenu, női 
kenu) és női kajak tájékoztató, valamint I. U23-as válo-
gató és ifjúsági tájékoztató, május 11–14.: I. ICF gyor-
sasági és parakenu-világkupa, június 15–17.: II. fel-
nőtt válogató (női kajak, nem olimpiai számok), II. para 
válogató és magyar bajnokság, valamint II. U23-as és 
ifjúsági válogató, július 27–29.: felnőtt magyar baj-
nokság, július 28–30.: gyermek, kölyök magyar baj-
nokság, augusztus 3–6.: serdülő, ifjúsági, U23-as ma-
gyar bajnokság.

A sportág magyar legjobbjai 2023-ban is többször összecsapnak majd a Maty-éren. Fotó: MKKSZ

Kiválóan szerepeltek: Lehmann Anna, Kozma Szimonetta, Császár Lilla és Rajki Regina 
a verseny után. Fotó: Fiona Fitness SEKiváló 

eredményeket 
értek el a szegedi 

Fiona Fitness SE spor-
tolói a nyíradonyi Revo-
lution Dance Cup elne-

vezésű nemzetközi 
minősítő táncver-

senyen.
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Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a 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: február 1. 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: Szeged az eklekticizmus korában vált nagyvárossá. A nyertes: Varga-Dudás Istvánné. Gratulálunk! 

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁ-
ZASSÁGOT január 14-én: Vi-
dács Balázs Bence és Patyi Gab-
riella, Androsics István és Babic 
Emília, Ujszászi Mónika Anikó 
és Czibolya Tamás Róbert, Sag-
no Andre és Fülöp Mónika. 
SZEGEDEN SZÜLETTEK:  Fődi 
Gábornak és Damjanov Niko-
lettnek 2023. 01. 09-én Zeline, 
Patonai Zoltánnak és Bodó Kitti-
nek 2023. 01. 13-án Tamás Zol-
tán, Kormány Zsoltnak és Csen-
ki Gabriella Klárának 2023. 01. 
15-én Kamilla Zoé nevű gyer-
meke született.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
Enyhe, csapadékos idő 

Január
28.

szombat

Január
29.

 vasárnap

Január 
30.

hétfő

Január 
31.

kedd

Február 
1.

szerda

Február  
2. 

csütörtök

Február  
3. 

péntek

Hószál-
lingózás

3/–3
Károly,
Karola

Hószál-
lingózás

3/–3
Adél, 
Valér

Havas 
eső

4/–2
Martina,
Gerda

Hózápor
 

5/1
Marcella,

János

Erősen 
felhős 

6/–1
Ignác,

Brigitta

Havas 
eső

5/–2
Karolina,

Aida

Közepesen 
felhős 

5/–2
Balázs,
Oszkár

FEBRUÁR 1., 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.)
Tóth Károly: 17.00 (Északvárosi  Fiókkönyvtár,  Gáspár Z. u. 
6.)
FEBRUÁR  4., SZOMBAT
Kothencz  János: 10.00 – 12.00 (Csongor tér 12.)

Képviselői 
fogadóóra
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KOS (III. 21–IV. 20.) 
Olyan feladatokat is 
átvállal, amelyeket más 

nem csinál meg, ezért 
sok stressz éri a következő 
napokban. Figyeljen jobban 
önmagára!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Sokszor érezheti fáradtnak, 
levertnek magát, ezért 

halogatja, hogy felkeresse a 
barátait, pedig közben vágyik 
a velük töltött időre. Lássa be, 
hogy önnek is tennie kell a 
kapcsolataiért! 

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Változtatnia kellene a 
hozzáállásán, már ön 
is érzi, hogy jóval több 

pihenésre lenne szüksége, 
mint amennyit engedélyez 
magának. Munkahelyén legyen 
sokkal figyelmesebb! 

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Csak a tényekre hagyat- 
kozzon döntéseiben, ne 
hagyja, hogy pletykák be- 

folyásolják az ítélőképessé- 
gét! Hangulatingadozásaira jó 
megoldás lehet, hogy többször 
megy ki a friss levegőre!

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Egyre fárad- 
tabbnak érzi magát, ezért 
érdemes lenne egy kicsit 

visszavennie a tempóból! 
Ha szeretné pozitívabban lát- 
ni a mindennapokat, akkor 
szakítson időt baráti kap- 
csolatai ápolására.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Tartson ki továbbra 
is kompromisszumkész- 
sége mellett, akkor a 

sikerek sem fogják elkerülni 
a munkájában. Erre minden 
esélye megvan, hiszen a 
munkatársaival nagyon jól 
kijön. Figyelméből szenteljen 
többet családjának!

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Jót tenne önnek egy 
kis szünet a mindennapi 
hajtásban, egy kis nyuga- 

lomra vágyik. Közben azért 
családjával is törődjön: érez- 
tesse velük, hogy mennyire fon- 
tosak az ön számára, ezzel több 
harmóniát vihet az életébe!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Sokat segíthet 
önmagának azzal, ha ke- 
rüli a konfliktusokat és 

több időt szán a lazításra, ha 
feszültnek érzi magát. Egy 
kiadós séta csodákra lehet 
képes, egész más színben fogja 
látni utána a világot!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Munkahelyén egyre 
jobban vágyik az olyan 
 feladatokra, amelyeket 

önállóan csinálhat, de azért 
érdemes elfogadnia a segítsé- 
get, ha felajánlják. Családjával 
legyen türelmesebb, a fe- 
szültséget ne vigye haza!

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Mostanában egyre több 
új dologba fog bele, 
közben viszont egyikre 

sem tud rendesen figyelni. 
Próbáljon meg változtatni ezen: 
egyszerre csak egy feladattal 
foglalkozzon, hogy megtanulja 
koncentrálni a figyelmét!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Úgy érzi, lazítania kellene, 
miközben nagyon sok a 
munkája. Talán érdemes 

volna fontolóra vennie, 
melyek az igazán fontos dolgok 
az életében: próbálja azokhoz 
igazítani a tennivalóit!

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Ne utasítsa el, ha mun- 
katársai segíteni akarnak 
önnek, a későbbiekben 

ez sokat érhet. Az elmúlt 
stresszes időszak sok feszült- 
sége eléggé leterhelte, igen- 
csak szüksége lenne lazításra.

Horoszkóp Szeged régen

Tankcsapda, Operett Gála és zenés vígjáték
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A programokról minden egy helyen 
a szeged.hu-n a Programok pont 
alatt megtalálható.

TÖRTÉNELMI SÉTA
Időpont: február 9., csütörtök, 11 
óra
Találkozó: városháza
A Senior Center szervezésében meg-
valósuló programra a nyugdíjasklu-
bok vezetőinél kell jelentkezni. 

SOMOGYI ÉS FIÓKKÖNYVTÁRAI
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.) újranyitott és már-
cius 5-ig megváltozott nyitvatartás-
sal fogadja a látogatókat. A többi 
intézmény március 5-ig 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.

TANKCSAPDA-KONCERT
Időpont: február 3., péntek, 18.30 
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont 

OPERETT GÁLA
Időpont: február 5., vasárnap, 16  és 
19.30 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont 

A SZAMOS UTCA 1970-BEN. 
Már a sajtóban is kritikaként 
jelent meg a hetvenes évek-
ben, hogy az új szegedi város-
részbe tévedők számára szin-
te kiismerhetetlen az iparosí-
tott technológiával tömbszá-
mozás rendje, utcanevekkel 
könnyebb lenne a tájékozódás 
– írta meg a Szeged folyóirat-
ban Tóth Marcell történész. 
Először a főváros fennállásá-
nak századik évfordulója al-
kalmából a központi Partis-
cum körutat keresztelték át 
Budapestire, majd sorra kap-
tak neveket a környező utcák, 
terek 1974-ben. Feltámadtak 
az olyan régi utcanevek, mint 
a Sólyom, a Csorba, a Sza-
mos, a Zöldfa. Igaz, a nyomvo-
naluk nem feltétlenül egyezett 
az eredetivel. Más esetben jel-
legzetességekre utaltak: Víz-
torony tér, Zápor kert, Bölcső-
de utca. A Pentelei sor pedig 
a dunaújvárosi panelelemek 
származási helyére utal. A la-
kótelep felépítői előtt tiszte-
leg az Építő utca, az égő arany 
ide költöző kitermelői előtt pe-
dig az Olajbányász tér, az Ola-
jos és a Csörlő utca. Az itteni 
óvoda miatt tűntek fel olyan 
mesehősök, mint Piroska (tér) 
vagy Hüvelyk Matyi (utca). Visz-
szakapta nevét egy Szegedre 
jellemző névforma, a Tarján 
széle, amely a nevével ellen-
tétben ma már nem jelenti a 
városrész határát. Fotó: Forte-
pan/Főfotó

UMCACCA – A STRAUSS CSALÁD 
TÁNCAI
Időpont: február 6., hétfő, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont 
Bősze Ádám előadása.

SZEGEDI FOTOGRÁFUSOK: 
SZERDAHELYI PÉTER
Időpont: február 6., hétfő, 17.30 óra
Helyszín: Millenniumi Kávéház
Beszélgetőtárs: Dömötör Mihály. Az 
Agóra szervezésében.

STORYVILLE JAZZ BAND-KON-
CERT

Időpont: február 9., csütörtök, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont 

EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI
Időpont: február 17–22.

Helyszín: Kisszínház 
Zenés vígjáték.

PETŐFI 200
Időpont: február 23., csütörtök, 16 óra
Helyszín: Millenniumi Kávéház 
A Szőregi Tömörkény István Művelő-
dési Ház szervezésében Tóth Péter 
Lóránt versvándor Petőfi 200 című 
irodalmi előadásában levelezések, 
versek, visszaemlékezések, legen-
dás történetek hallhatók.  


