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Gyüdi Sándor igazgató-karnagy és Szelezsán István zenekari titkár az 
egyház által visszakért Festő utcai székházban Fotó: Schmidt Andrea 

Vissza kell adni a felsővárosi plé-
bániának Festő utcai egykori in-
gatlantulajdonát, azt az épüle-
tet, amely jelenleg a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar székháza. 
Az együttesnek költöznie kelle-
ne, de egyelőre kérdéses, hogy 
hol találhat megfelelő otthonra. 

Az államosítás idején elvett egy-
kori egyházi ingatlanokat mi-
előbb vissza kell adni jogos tulaj-
donosuknak. A kormányzat sze-
retné rendezni a vitás ügyeket, 
ennek érdekében pénzt vagy álla-
mi tulajdonú csereingatlant biz-
tosít az önkormányzatok számá-
ra, ha saját intézményeiket kell 
kiköltöztetniük ahhoz, hogy 
visszaadható legyen az egyházi 
tulajdon. A Szegedi Szimfonikus 
Zenekar Festő utcai székházára -
ahol a felkészüléshez elengedhe-
tetlen próbaterem is található -
az épület eredeti tulajdonosa, a 
felsővárosi plébánia tart igényt. -
Több mint tíz éve már az elődöm 
visszaigényelte az ingatlant, 
amit közösségi célokra szeret-
nénk használni, például kulturá-
lis programokat és katolikus gyű-
léseket tartanánk ott - mondja 
Tóth Alajos felsővárosi plébános, 
aki szeretné, ha mielőbb rendez-
né a város az ügyet. 

Szegeden egyetlen olyan állam-
kincstári ingatlan van, amely 
csereként szóba jöhetne a szim-
fonikusok számára: a volt Korzó 
mozi. Ezt azonban jelenleg a Sze-
gedi Nemzeti Színház használja 
próba- és játszóhelyként, ráadá-
sul jelentős, ezért költséges át-
alakítás nélkül nem is lenne 
megfelelő zenekari próbaterem-
nek és székháznak. Felvetődött 
az is: a nem igazán kihasznált 
Belvárosi mozi átalakítható len-

ne úgy, hogy a nagyszabású ora-
tóriumkoncertek kivételével a 
filharmóniai bérleti hangverse-
nyek többségét is megtarthatnák 
ott. Egyszerre lehetne zenekari 
székház, koncert- és próbaterem, 
ugyanakkor más városi rendez-
vényeket is befogadhatna, nép-
szerű kistermei pedig megma-
radhatnának művészmozinak. 
Az épület logisztikai előnyei 
nyilvánvalóak, ráadásul szimbo-
likus üzenete is lenne annak, ha 
a Vaszy Viktor tér egyik oldalán a 
színház, másikon a szimfoniku-
sok székháza állna. 

Kozma József alpolgármester 
nem támogatja a Belvárosi mozi 
átalakítását, szerinte azt meg 
kell hagyni filmszínháznak. Úgy 
véli, komoly infrastrukturális 
fejlesztésekre lesz szükség ah-
hoz, hogy Szeged Pécs partnere-
ként részt vegyen az Európa kul-
turális fővárosa 2010 program-
ban. Egy olyan több funkciós, 
nagy, a 21. századi követelmé-
nyeknek megfelelő kongresszusi 
központot kell addigra építenie a 
városnak, amely hangversenyek-
re is jól használható, ugyanakkor 
a zenekar otthona is lehet. - A 
Festő utcai épületet visszakérő 
egyházzal mindig sikerült eddig 
megegyeznünk a város érdeké-
ben - állítja az alpolgármester, 
aki szerint középtávon, a követ-
kező ciklusban kormányzati és 
uniós támogatással van realitása 
a kongresszusi központ felépíté-
sének. 

Gyüdi Sándor, a szimfoniku-
sok igazgató karnagya örülne az 
új koncertteremnek, ugyanakkor 
a felmerült kompromisszumos 
megoldásokat sem vetné el. 

H. ZS. 

K O N C E R T T E R M E K V I D É K E N 

H | Országszerte több példa is akad régi belvárosi mozik koncertteremmé 
alakítására. Győrben így jöhetett létre a városi rendezvényeknek is ott-
hont adó mutatós Richter Terem, ahol a Medveczky Ádám irányításával 
működő filharmonikus zenekar játszik. Miskolcon ősszel adják át az egy-
kori Béke moziból kialakított közel hatszáz fős hangversenytermet, 
amely méltó helyszíne lesz a szimfonikus zenekar koncertjeinek. Pécsett 
- ahol a Hamar Zsolt vezette Pannon Filharmonikusok a régi Park mozi-
ban próbálnak - felmerült hasonló megoldás, de miután elnyerte a vá-
ros az Európa kulturális fővárosa 2010 címet, európai színvonalú, új 
hangversenytermet kap az együttes. 

KÖRKÉP 

ALGYŐ. A Filharmónia Kht. 
január 10-én és február 21 -én 
rendez koncertet a faluházban. 
Január 10-én délben a Szegedi 
Kamarazenekar ad koncertet. 
Hangversenymester: Kosztándi 
István. Közreműködik: Szabó 
Róbert (fuvola), műsorismertető 
Meszlényi László. Elhangzik 
Bach H-moll szvitje és Vivaldi 
Négy évszakából a Tél. A 
koncertek a Csongrád Megyei 
Közgyűlés támogatásával 
valósulnak meg. 

BORDANY. A szegedi tüdőszűrő 
állomás a héten kihelyezett 
szűrést végez Bordányban. A 
tüdőszűrő busz meghibásodása 
miatt a csütörtöki és pénteki 
vizsgálat elmarad. A 
pótszűrésre február 3-án kerül 
sor. 
- A bordányi kulturális és 
szabadidős egyesület tagja, 
Molnár Bence sikeresen 
pályázott egy litvániai 
csereprogramra. A program 
ötlete még tavaly nyáron 
született meg Szegeden egy 
olyan találkozón, amelyen finn, 
olasz, román és magyar fiatalok 
vettek részt. A fiatalok 
megtanulták, hogyan kell 
megszervezni és lebonyolítani 
egy nemzetközi ifjúsági 
csereprogramot. A programba 
bevont diákok fontosnak 
tartották, hogy a projektnek 
legyen folytatása, melybe több 
fiatal is bekapcsolódhat az 
uniós országokból. A litván 
Babilonas Ifjúsági Központ 
vállalta fel, hogy a folytatást 
megszervezi Litvániában. A 
nemzetközi ifjúsági 
csereprogram következő 
állomása Vilnius lesz. Február 
20-28. között ide várják a 
fiatalokat. Magyarországról 
összesen öten utaznak ki a 
rendezvényre. 

DOMASZÉK. Január 9-étől 
wellnesshetet rendez a 
Domaszék Lakosságának 
Egészségesebb Eletéért 
Alapítvány. A 
rendezvénysorozaton 
bemutatják a lakosság számára 
igénybe vehető 
szolgáltatásokat, és néhány új 
szolgáltatást is. 
Csontritkulásban szenvedő 
hölgyeknek osteoporosis-torna, 
Yumeiho-masszázs, 
testsúlycsökkentés lesz a 
további ajánlat. Ezen a héten 
minden szolgáltatás ingyen 
vehető igénybe. A cél, hogy 
minél többen próbálják ki az 
egészség megóvásának 
kellemes módjait. Jelentkezni 
lehet a 62/584-272 
telefonszámon. Az 
Egészségközpontban (Petőfi u. 
12.) jelenleg igénybe vehető 
szolgáltatások a következők: 
alakformáló torna (kedd és 
csütörtök 18.30-tól 19.30-ig, 
Börcsökné Faragó Mária), 
gerinctorna (szerda 17.00, 
Frankné Kádár-Németh Anett 
gyógytornász), női intim torna 
(kedd és csütörtök 17.30-tól 
18.30-ig, Szélpál Rita 
gyógytornász), gyógymasszázs 
(Tóth Zoltán bejelentkezés 
alapján 62/584-272), 
egészségmegőrző jóga (hétfő 
18.00-tól 19.30-ig, Kószóné 
Molnár Cecília), életmódklub 
(minden páros héten szerda 
18.00-tól). 

MÓRAHALOM. Nyolcadik 
alkalommal adott nagysikerű 
koncertet hétfőn a mórahalmi 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Fúvószenekara az Aranyszöm 
Rendezvényházban.A 
Mórahalom és Vidéke 
Takarékszövetkezet 
támogatásával létrejött 
rendezvény vendége idén a 
lengyel Szczepan Kurzeja és 
Csikota József makói karmester 
volt. 

SZEGED. Nem csak a képzelet 
szárnyán címmel Barkóczi 
Csaba madárfotó kiállítása 
tekinthető meg a hónap végéig a 
Novotel Szállóban. 

Első nap az iskolában - Családi körben, tanulás nélkül telt a szünidő 

Földrajzóra helyett televíziót néztek 

Pénze után fut 
a MÁV-kollégium 
A szegedi MAV-kollégiumnak 700 ezer, a városi sportigazga-
tóságnak pedig 143 ezer forinttal tartozik a Diákönkormányzatok 
Országos Konferenciájáért Közhasznú Egyesület. A szervezet el-
nöke ígérte: január végéig fizetnek. 

November óta mintegy 700 ezer 
forinttal tartozik a Diákönkor-
mányzatok Országos Konferen-
ciájáért Közhasznú Egyesület a 
szegedi MÁV-kollégiumnak. A 
szervezet az őszi szünetben, no-
vember 2. és 6. között rendezte 
meg a diákönkormányzatok or-
szágos konferenciáját a szegedi 
diákotthonban. 

700 ezer forinttal 
tartoznak 

A rendezvényen közel 140 kö-
zépiskolás vett részt. A szállásért 
és az étkezésért 700 ezer forintot 
kellett volna fizetni a négy napra 
- a pénzt azonban a mai napig 
nem utalta át az egyesület. Az in-
tézmény igazgatója, Szaniszló 
Attila elmondta: azért fordult a 
nyilvánossághoz, mert nem látja 
biztosnak, hogy valaha is meg-
kapják a pénzt. 

- A szervezet 116 fiatalnak 
rendelt szállást és százharminc-
nak étkezést - mondta az igazga-
tó. Amikor a rendezvény véget 
ért, nyolcnapos fizetési határidő-
vel kiállítottuk a számlát, az ősz-
szeg azonban a mai napig nem 
érkezett meg. Két alkalommal 
küldtünk az egyesületnek fizeté-
si felszólítást, a másodikat hét-
főn postáztuk - magyarázta Sza-
niszló Attila. 

Szeged ifjúsági referensétől, 
Kalmár Gábortól megtudtuk: a 
rendezvényen részt vett diákok a 
város több intézményét is igény-
be vették. Az Anna fürdő szolgál-
tatásaiért járó díjat kifizették. 
Lele Andrásné, a Szeged Városi 
Sportigazgatóság gazdasági igaz-

gatóhelyettese elmondta: nekik 
143 ezer forinttal tartozik az 
egyesület, amely egy napra bérel-
te ki a jégpályát. A pénz a mai 
napig nem érkezett meg. 

Hamarosan felszólító 
levelet küldenek 

- Az ügyben egyelőre nem tet-
tünk lépéseket, de hamarosan 
kiküldjük a felszólító levelet. Ha 
erre nem reagálnak, akkor kény-
telenek leszünk fizetési megha-
gyást kibocsátani - magyarázta 
Lele Andrásné. 

Az egyesület elnöke, Sági Imre 
úgy tudja, hogy a sportigazgató-
ságnak már átutalták a pénzt. El-
ismerte, tartoznak a szegedi 
MÁV-kollégiumnak. Magyará-
zattal is szolgált: nem futott be 
hozzájuk a szponzorok által ígért 
és pályázatokon nyert pénz egy 
része, és a minisztérium is visz-
szavonta a támogatást. 

Elnöki igéret 
- A kollégium igazgatójának el-

mondtuk, milyen problémákkal 
küzdünk. Gondot okozott az is, 
hogy többen jelentkeztek, mint 
amennyien eljöttek a rendez-
vényre. A szállást és az étkezést 
viszont nekik is megrendeltük. 
Hibát követtünk el, mert úgy 
szerveztük meg a konferenciát, 
hogy nem volt a számlánkon az a 
kétmillió forint, amiből az ösz-
szes kiadást időben fedezhettük 
volna. ígérem, hogy a MÁV-kol-
légiumnak január 31 -éig kifizet-
jük a 700 ezer forintos tartozá-
sunkat - magyarázta Sági Imre. 

NYEMCSOKÉVA 

A Szemköztben 
az adóváltozásokról 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szerda esténként fél 8-tól látható a Városi Televízió és a Délmagyar-
ország közös műsora, a Szemközt. Ma Pap Istvánt, az APEH Csong-
rád Megyei Igazgatóságának vezetőjét a január elsején életbe lépett 
adóváltozásokról lapunk főmunkatársa, Oláh Zoltán és a televízió 
szerkesztő-riportere, Márok Tamás kérdezi. 

A téli szünet utáni első tanítási 
nap még laza volt az iskolákban, 
az utakon azonban kora reggel 
és délután már a szokásos for-
galmi dugó volt Szegeden. A Du-
gonics András Általános Iskola 
7/c osztályos tanulóit kérdez-
tük, hogyan telt a szünetük. 

Ladován Zoltán szüleivel Deszk-
re látogatott az ünnepek között -
nagynénjéhez mentek disznóvá-
gásra. A fiú tevékenyen kivette 
részét a malachajkurászásból -
utána két napig nyomta betegen 
az ágyat. - Valami vírus kapha-
tott el, hőemelkedésem volt -
mondja a fiú, aki így nem élvez-
hette felhőtlenül a szünidőt, de 
az új évre már egészségesen, kö-
lyökpezsgővel koccintott szülei-
vel. Zoli csak az iskolakezdés 
előtti utolsó napon nézett bele 
könyveibe: földrajztudását eleve-
nítette fel. - Házi feladatot, illet-
ve kötelező olvasmányokat egyik 
tanár sem adott a szünetre, és a 
félévi bizonyítványom is jórészt 
ötösökkel lesz tele - indokolta a 
tanulás nélküli vakációt. 

Bite Nikolettnek és ikertestvé-
rének, Beátának sem a tananyag 
elsajátítása miatt fáradt el a sze-
me a téli szünetben. - Rengete-
get tévéztünk és aludtunk -
mondják a lányok. Elárulják: 
nem esett jól nekik, hogy kedden 

A szünidő legszorgalmasabb 
tanulójának Török Dóra bizo-
nyult, aki már vasárnap este fel-
hívta egyik osztálytársát: föld-
rajzból és nyelvtanból melyik 
anyagrésznél tartanak. - Sajnos 
az utolsó tanítási napon ezt elfe-
lejtettem felírni, csak a szüneten 
járt az eszem - mondja. A lány-
nak - saját bevallása szerint is -
rá kell hajtania a tanulásra. Ha 
nem teszi meg, hármasokkal és 
négyesekkel lesz teli a félévi érte-
sítője. - A szüleim ettől jóval 
többet várnak tőlem - vallja be 
bűnbánóan. 

K G . G. 

FORGALMAS ISKOLAKEZDÉS 
, Az iskolakezdés velejárója a kora 
' reggeli és délutáni zsúfoltság a 

közutakon. Sok szülő ugyanis gép-
kocsival szállítja iskolába gyer-
mekét. Horváthné Lajkó Tünde is 
közéjük tartozik, aki szatymazi 
házuktól egészen az iskolakapuig 
szokta fuvarozni fiát. Az asszony 
elárulta: tegnap reggel már érez-
hetően megnőtt a sándorfalvi út 
forgalma, Szegedre érkezve pedig 
a szokásos forgalmi dugó fogadta 
őket. Bele kellett taposnom, hogy 
időben érjünk az iskolába. Sze-
rencsére sikerült egy zöldhullámot 
kifognunk, így nem késtünk el -
mondta. 

Korzó, Belvárosi mozi vagy az új kongresszusi központ 

Hamarosan költözniük 
kell a szimfonikusoknak 

ismét korán reggel csörgött a 
vekker. - Bár az első tanítási nap 
nagyon laza volt, élveztem, hogy 
a szünetben addig alhattam, 
ameddig csak akartam - meséli 
Niki. A lány bevallotta: kicsit 
bánja már, hogy legalább a föld-
rajzot nem lapozta át, amiből 
már a héten nagy feleltetések 

várhatók. - Sajnos a televízió 
erősebbnek bizonyult - sóhajtott 
fel. 

- Élménybeszámolókkal tar-
kított volt az első nap - veszi át 
a szót osztálytársaitól Nagy 
írisz, aki minden barátnőjét 
alaposan kifaggatta - mit ho-
zott nekik a Jézuska karácsony-

ra. - Angolórán is arról kellett 
mesélnünk, hogyan töltöttük a 
téli szünetet - mondja. A lány 
már nem tartotta annyira lazá-
nak az első napot. Az első órán 
- ami testnevelés volt - rette-
netesen elfáradt. - Még most is 
fáj mindenem - tapogatta sajgó 
lábait. 

A kedd még laza nap volt a Dugonicsban. A diákoknak nem kellett felelniük Fotó: Schmidt Andrea 


