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Polgár László a szegedi zeneművészeti karon 

A basszus mesterkurzusa 

„A hosszú pálya ti tka: a jó technika." Fotó: Schmidt Andrea 

KÖRKÉP 

BAKS. A község jövőre 28 
millió forinttal kevesebb 
összegből gazdálkodhat, min t 
amennyi a megfelelő 
működéshez kellene. Az 
előzetes számítások szerint 
2004-ben összesen 270 millió 
forint áll az önkormányzat 
rendelkezésére, ezért működési 
célú hitelt fognak igénybe 
venni. Tfervek között szerepel 
az általános iskola 
akadálymentesítése, valamint 
egy számítógépes tanteremmel 
és szertárral való bővítése. Az 
óvodában pedig egy 
foglalkoztató csoportszobát és 
a hozzátartozó kiegészítő 
helyiséget kívánnak 
kialakítani. Emellett az 
önkormányzati 
intézményekben 
energiatakarékos világításra 
cserélik az elavult hálózatokat. 
A baksi önkormányzat 
csatlakozni kiván a Mindszent 
központú jelzőrendszeres házi 
segélynyújtás kialakítására 
alapított társuláshoz. Az 
önkormányzat jövőre 
kénytelen 8 százalékkal 
megemelni az étkeztetési 
díjakat is. Ezenkívül még a 
2004-es tervek között szerepel, 
hogy belépnek a három 
megyére kiterjedő, az ivóvíz 
arzénmentesí tésre megalakuló 
konzorciumba. Ez azért lenne 
fontos, mert több település 
együtt sikeresebben pályázhat 
mind állami, mind európai 
uniós támogatásokra. 

BALÁSTYA. A Magyar 
Vöröskereszt szervezésében 
vásárt rendeznek holnap 10 és 
15 óra között a művelődési 
házban. Az érdeklődők 
kedvezményesen vásárolhatnak 
fonalakat, de emellett használt 
ruhaneműiket, cipőiket is 
elcserélhetik egymással. 
Ezenkívül használt, de jó 
állapotú ruhákat, cipőket is 
várnak a szervezők. Az 
adományokat pedig szétosztják a 
község rászorulói között. 

DESZK. A faluházba holnap 
délután fél öttől a legkisebbeket 
várják, üryllus Vilmos 
Mikulás-műsorát láthatják, 
hallhatják a gyermekek és 
szüleik. 

MÓRAHALOM. Az 
önkormányzat pályázatot 
nyújtott be a DARFT 
decentralizált térség- és 
településfelzárkóztatási 
célelőirányzat támogatására, 
hogy a gyógyfürdőben egy 
második termálkutat 
létesíthessenek. A mórahalmiak 
pályázata sikeres volt és ennek 
köszönhetően 80 millió forint 
támogatást kapott az 
önkormányzat. A munkálatokat 
azonban még nem tudták 
elkezdeni, mivel a kivitelezésre 
kiírt pályázatra beérkező 
ajánlatok közül egyik sem felelt 
meg az elvárásoknak. Ennek 
oka, hogy kivétel nélkül 
mindegyik magasabb összegről 
szólt, mint amennyit az 
önkormányzat szánt volna erre a 
célra. A beruházást azért 
mindenképpen megakarják 
valósítani a mórahalmiak. A 
közeljövőben tárgyalásos eljárás 
során remélhetőleg sikerül 
megegyezésre jutni a leendő 
kivitelezővel a finanszírozás 
összegéről. 

SZATYMAZ. Képviselő-testületi 
ülést tartanak ma délután négy 
órától a művelődési házban. 
Ezen a képviselők többek között 
megtárgyalják a 2004. évi 
munkatervüket, valamint 
módosítanak néhány olyan 
önkormányzati rendeletet, 
amely a különféle szolgáltatások 
díjait tartalmazza. 

SZEGED. A Nemzetiségek 
Házában (Osztróvszky utca 6.) 
ma este hat órától görög 
táncházba várják az 
érdeklődőket. A különféle 
tánclépések elsajátításában 
Szeltner László segít. 

Folytatás az 1. oldalról 

- Pályakezdésem óta kedves kol-
légám Polgár László, sokat éne-
keltünk együtt az Operaházban. 
Amikor idén januárban A Walkür 
előadásain újra találkoztunk, be-
szélgettünk a tanításról is. Hihe-
tetlennek tűnt, amit akkor fel-
ajánlott: grátisz tart egy mester-
kurzust a növendékeinknek Sze-
geden. Egy ilyen nagy tekintélyű, 
elfoglalt, nemzetközi rangú mű-
vésztől ez rendkívüli gesztus -
mondja Temesi Mária, a szegedi 
magánének tanszék professzora, 
aki azt is hozzáteszi: köszönettel 
tartoznak a dolog súlyát azonnal 
felismerő Szabó Gábor rektor-
nak, mert az utazás és a szállás 
költségeit átvállalta az egyetem. 

- Akkora a hangod, mint ide 
Kiskunlacháza! Gyönyörű és jól 
ül - rázza meg az énekes biztató-
lag egy ifjú basszista kezét, miu-
tán alaposan kiveséztek egy dalt. 
- Rettenetesen izgultam, pedig 
az utóbbi években versenyzőként 
és a szolnoki Székelyfonó-elő-
adások Kérőjeként, már hozzá-
szoktam a szerepléshez. Ilyen 
nagy művésszel azonban ritkán 
találkozhatunk - mondja a meg-
dicsért növendék, a Makóról in-
dult, félállásban már a színház 
kórusában éneklő negyedéves 
Cseh Antal. 

Szekeres Ferenc grafikusművész 
nyitja meg ma délután fél 5-kor a 
Móra Ferenc Múzeum I. emeleti 
kiállítótermében a Solidarita -
Szolidaritás című nemzetközi 
plakátkiállítást. A január 18-áig 
látható tárlat anyagát Gamus Ár-
pád válogatta és rendezte. 

2002 nyarán az árvíz hatására 
sok ezer ember kényszerült el-
hagyni otthonát és történelmi 
műemlékek pusztultak el Cseh-
országban, ahol hatalmas ökoló-
giai károk is keletkeztek. Szeren-
csére a szolidaritás legalább 

Búzás Péter, Makó polgármes-
tere a Fidelitas helyi csoportjá-
nak felvetéseire reagálva tegna-
pi sajtótájékoztatóján elmond-
ta: amikor a cég feldolgozóüze-
me leégett, az önkormányzat 
elengedte a fél éves iparűzési 
adót, ami közel egymillió fo-
rintot jelentett. Hasonló ked-
vezményben más társaság nem 
részesült a városban. Megje-
gyezte: különös, hogy a Fideli-
tas úgy vélekedett, a cég azért 
fordított hátat Makónak, mert 
nem talált magának csarnokot 
- ugyanakkor a szervezet a régi 
ipartelepek csarnokait javasol-
ta élettel megtölteni. Cáfolta a 
Fidelitas állításai közül azt is, 
hogy az önkormányzat több 
százmilliót költött volna az 
ipari park marketingjére. Mint 
fogalmazott, ez eleve képtelen-
ség, hiszen a város fejleszté-
sekre, önerőként felhasználha-
tó forrása is mindössze száz-
húszmill ió forint. 

Búzás Péter szerint egyébként 
más tendenciák jelentkeznek 
Makón, nem csak csak az elköl-
tözés, hiszen vannak vállalkozá-
sok, amelyek lassanként kinövik 
helyüket, gyarapodnak. Ennek 

- Szeretek tanítani, Zürich-
ben is ingyen foglalkozom azzal, 
akit elvállalok. Szegedre is szí-
vesen jöttem, csak megfelelő 
időpontot kellett találnunk. Teli 
a naptáram, két nappal ezelőtt 
még a Kékszakállút énekeltem 
Komlósi Ildikóval Utrechtben. 
Egy néhány napos kurzus alatt 
senkit sem lehet megtanítani 
énekelni, legfeljebb helyes 
szemléletet lehet átadni, amivel 
már el lehet indulni a pályán. 

olyan nagy volt, mint a kataszt-
rófa. A cseh grafikusszövetség 
mintegy százötven művészt kért 
fel a világ minden tájáról, hogy 
vegyenek részt egy programban, 
amely jelzi: a szolidaritás ko-
runkban is roppant fontos, mert 
nemcsak az anyagi károk enyhí-
tését szolgálja, hanem erkölcsi és 
lelki támogatást is nyújt. A ma 
megnyíló szegedi plakátkiállítás 
többek között cseh, kínai, iráni, 
japán, francia, német, amerikai 
és magyar művészek alkotásai-
ból mutat be válogatást. 

érdekében továbbra is fontosnak 
tartja az ipari park fejlesztését, 
melyhez - többek között - szak-
mai konferenciákon, kiállításo-
kon keres befektetőt a Makó és 
Térsége Fejlesztési Kht. És 
amelyben nem csak a multicégek 
telepedhetnek meg, ha ideér az 
autópálya, de a helybéli vállalko-
zók is - tette hozzá. 

A polgármester reagált Marto-
nosi György p a r l a m e n t i képvise-
lő egyik, az ő nyilatkozatára ref-
lektáló sajtótájékoztatójának ál-
lítására is a 43-as út ügyében. Be-
mutatta azt a szerződést, amit 
1998. május 4-én kötött a közle-
kedési tárca akkori illetékeseivel 
a várost elkerülő út megépítésé-
ről, mely véleménye szerint cá-
folja a honatya által elmondotta-
kat. 

Búzás Péter végezetül elmond-
ta: noha büszke arra, hogy az 
MSZP és a PSZM jelöltjeként, 
62 százalékos többséggel válasz-
tották meg a város első emberé-
nek, polgármesteri munkáját kö-
zépen állva végzi. A rá vonatkozó 
sajtónyilatkozatokra - ennek 
szellemében - polgármesteri 
munkájával válaszol. 

SZ. I. M. 

Ha ezt meg tudom valósítani, 
már volt értelme annak, hogy itt 
jártam. Szép hangokat hallot-
tam, és a szegedi növendékek jó 
alapokat kapnak. Az ördög 
azonban a nüánszokban rejtő-
zik, ezeket a finomságokat a leg-
nehezebb elsajátítani. A hangi 
adottság mellett három alapvető 
dolog szükséges ahhoz, hogy va-
laki hosszú távon sikeres tudjon 
maradni az énekesi pályán: tö-
kéletes technikai felkészültség, 

óriási alázat és az éneklés, a ze-
ne határtalan szeretete. Akár-
melyik hiányzik, könnyű leesni 
a futószalagról - foglalja össze 
ars poeticáját Polgár László, aki 
elismert svájciként is magyar 
maradt. - Az „Ostblock-mcnta-
litás" még mindig él Nyugat-Eu-
rópában. Nem tudom, hány év-
nek kell eltelnie ahhoz, hogy a 
nyugatiak ne tekintsenek ben-
nünket, keletieket másodrendű 
nemzeteknek. Remélem, nem 
kell negyven esztendőt a pusztá-
ban vándorolnunk ahhoz, hogy 
elfelejtsük rabszolga mivoltun-
kat. 

Polgár László az ünnepeket Bu-
dapesten tölti, három estén 
énekli Sarastrót A varázsfuvola 
operaházi előadásain. A szezon 
második felében Parsifal- és Don 
Carlos-előadásokban láthatja a 
hazai közönség. Zürichben Gre-
mint énekli majd az Anyegin be-
mutatóján, Amszterdamban pe-
dig újra Fülöp lesz a Don Carlos-
ban. 

- 2001 nyarán boldogan ját-
szottam a Kékszakállút a Dóm 
téren, sajnálom, hogy A varázs-
fuvola, amit a jövő nyárra tervez-
tek, nem valósulhat meg. Szíve-
sen részt vettem volna benne, 
mert jó ide visszajönni. Szeretem 
Szegedet. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Hívják 
az Attilákat 
Minden szegedi és Csongrád me-
gyei, Attila (vagy Atilla] kereszt-
nevű polgártársukat is várják a 
szervezők a „Hallottad-e hírét 
Atilla kerálnak?" (az idézet Kós 
Károlytól származik) című be-
szélgetésre ma 18 órától az 
MTESZ szegedi székházban (Kí-
gyó utca 6.), melynek rendezője 
az Ötágú Síp Kulturális Egyesü-
let. Vendég a szegedi gyökerű Ba-
kay Kornél régész, beszélgetőtárs 
Horváth István Károlyné. Közre-
működik Takács Szabolcs. Az est 
Atilla hun nagykirály személyi-
ségéről és halálának 1550. évéről 
emlékezik meg. 

Szemközt 
Horváth 
Istvánnal 
Minden héten szerdán este ne-
gyed nyolckor látható a Városi 
Televízió és a Délmagyarország 
közös műsora, a Szemközt. A 
mai adásban Horváth Istvánt, 
az M5 Alapítvány elnökét Ma-
rok Tamás és Fekete Klára fag-
gatja aktuális kérdésekről, töb-
bek közt az autópálya-építés ak-
tuális terveiről, lehetőségeiről. 
A beszélgetés szerkesztett vál-
tozatát szombati lapunkban ol-
vashatják. 

Solidarita - plakát-
kiállítás Szegeden 

Az Italo Trade-nek Makón is volt lehetősége 

Búzás Péter 
munkájával válaszol 
Búzás Péter makói polgármester tegnapi sa j tó tá jékozta tó ján re-
agált a helyi Fidelitasnak az I talo Tirade Kft. szegcdi át települé-
séről szóló, tegnapi számunkban megjelent megjegyzéseire is, 
melyben a város első emberét h ibáz ta t j ák azért, hogy a száz em-
bert foglalkoztató cég e lköl tözöt t Makóról . Búzás a vádakat 
v isszautas í to t ta . 

Sokan betontömbbel szerették volna lezáratni a területet 

Pihenőövezet az Ipoly soron 

A nyugalom esélye már megvan az Ipoly soron. Fotó: Gyenes Kálmán 

A szegedi Ipoly sor l akó inak kezdeményezé-
sére Ú j r ó k u s ö n k o r m á n y z a t i képviselője la-
kó-p ihenő öveze t té ny i lván í t t a t t a a terüle-
t e t . 

Sok autós még mindig nincs tisztában a la-
kó-pihenő övezetet jelző tábla jelentésével. Pe-
dig aki jogosulatlanul behaj t ilyen területre, azt 
akár fel is jelenthetik a rendőrök, mivel sza-
bálysértést követ el. 

- A Csongrádi sugárúti körforgalomtól a Vér-
tói útig tar tó Ipoly sor egy szervizút volt. Leg-
alább ezer ember lakik itt, akik már a garázsból 
sem tudnak kiállni a ha ta lmas forgalom miatt , 
csak úgy, ha valaki leállítja addig az autósokat . 
Sokan ugyanis erre rövidítik le a Rókusi körút-
ra vezető u ta t - kezdte a beszélgetést Ménesi 
Imre. 

Újrókus önkormányzat i képviselőjét a kör-
nyékbeliek már évek óta kérik, hogy csináljon 
valamit . Sokan egyszerűen egy betontömbbel 
szerették volna lezáratni az Ipoly sort, de ez le-
hetetlen. - A szakemberek azt javasolták, nyil-
vání t tassuk lakó-pihenő övezetté a területet . Ez 
két hete meg is történt , jelenleg a forgalomlas-
sító fekvőrendőröket helyezik el a soron - ma-
gyarázta a képviselő. Ménesi Imre hangsúlyoz-
ta: nem az autósokat szeretnék magukra hara-

gítani. - Nem azt akarjuk, hogy a rendőrök 
mindenki t megbüntessenek, mindössze annyit 
szeretnénk elérni, hogy bizonyos mértékben ki-
zár juk az á tmenő forgalmat. Persze tudjuk, 
hogy az nem szűnik meg egy csapásra - tette 
hozzá a képviselő. 

- Nem csupán Szegeden, az országban sok he-
lyen nem tudják, vagy nem veszik figyelembe a 
járművezetők, mi t jelent a lakó-pihenő öveze-
tet jelző tábla - mondta Kónya Zsolt rendőr 
hadnagy. A Szegedi Rendőrkapitányság közleke-
désrendészeti osztályának vezetőjétől megtud-
tuk: az övezetbe azok ha j tha tnak be, aki ot t 
laknak, vagy oda látogatnak, akik költöztetnek 
valakit vagy árut szállítanak, de legfeljebb há-
rom és fél tonnás tehergépkocsival. Használ-
ha t ják az u ta t a különböző szolgáltatók gépjár-
művei, valamit taxisok és kerékpárosok. A jár-
művek pedig legfeljebb 20 kilométeres óránkén-
ti sebességgel közlekedhetnek a lakó-pihenö 
övezetben. 

- Aki ezt túllépi, vagy nem jogosult rá, de behajt, 
szabálysértést követ el. Ha a rendőr járőr tetten éri 
az autóst, három dologra számíthat a szabályszegő: 
a rendőr figyelmezteti, helyszíni bírságot szab ki, 
vagy pedig szabálysértési feljelentést tesz ellene -
mondta az osztályvezető. 

A.T.J. 


