
2022. február 26., szombat

Svájci 
indexálás
Ha a nyugdíjak 
svájci indexálás-
sal nőttek volna, 
több mint 200 
ezer lehetne az 
átlag. 

Élet-ritmusra
Szegeden  
Medveczky Ba-
lázsban találta 
meg az új test-
vérét a francia 
színész, Pierre 
Martin.

2021 legjobbjai
A szegedi Bánhidi 
Bence lett itthon 
2021 legjobb 
kézilabdázója, míg 
Fekete Szabolcs 
az év kerekesszé-
kes játékosa.

4. 10.
Kerékpársávok
Új útvonallal 
és egyirányú 
utcák megnyitá-
sával bővül idén 
Szeged kerék- 
párút-hálóza- 
ta.

2. 8.

Első díjas
Oláh Tamás

fotója

O
láh Tamás először 
adott be képet a 
Magyar Sajtófo-
tó Pályázatra, és 

rögtön nyert egy első díjat. 
Tavaly novemberben fotóz-
ta a szegedi Ladybird Studio 
balerináit a Neverland című 
mesebalett főpróbáján, ez-
zel ért el sikert művészet ka-
tegóriában. A 31 éves gyo-
maendrődi fiatalember évek 
óta Szegeden él: itt végez-
te el az egyetemet földtu-
domány alapszakon, itt mű-
ködtet fotós vállalkozást, és 
a városban futárkodik. Oláh 
Tamással beszélgettünk a 
nyertes fotójáról és a ter- 
veiről. 

Interjúnk a 7. oldalon

Üzemanyagárstop:
minden liter fele adó

Mint az a választási kampányban várható volt, a kormány 
meghosszabbította az üzemanyagárak befagyasztását az 
eddigi 480 forintos szinten, miközben továbbra is minden 
egyes liter benzin és gázolaj árából 226 forint adó folyik 
be az államkasszába. Egy kisebb hazai töltőállomás-üze-
meltető tiltakozásának adott hangot. Elmondta: „felhábo-
rító, hogy a piaci szereplőkkel fizetteti meg a kormány az 
árstopot, miközben a magyar állam halálra keresi magát az 
üzemanyagon.” 

Idén már több mint négyszázan  
dolgozhatnak a Deutsche Telekomnál

Az elmúlt néhány évben megduplázták a foglalkoztatottak létszámát, Szegeden újabb 
nyolcvan munkahelyet teremt informatikai szektorban a Deutsche Telekom IT Solutions. 
Kónya László ügyvezető elmondta, jó tapasztalataik vannak Szegeden, a városnak az egyik 
legélénkebb a munkaerőpiaca. Kiemelt céljuk, hogy helyben, Szegeden biztosítsanak a fia-
taloknak jó minőségű munkalehetőséget, hogy ne kelljen nekik elmenni innen. A Deutsche 
Telekom IT Solutions a német óriásvállalat, a Deutsche Telekom egyik leányvállalata, amely-
nek idehaza már ötezer munkatársa van: a főváros mellett Debrecenben, Pécsen és Szege-
den nyitottak az elmúlt években szolgáltató központokat, vagy bővítették meglévő irodáikat. 
Fotó: Iványi Aurél. Bővebben a 3. oldalon

Elfogadták a város 
költségvetését

K
ampányhangulatú 
közgyűlésen fogad-
ták el a képviselők 
Szeged idei költség-

vetését. A rendeletet 18-an 
támogatták, a kormánypárti 
képviselők nemmel szavaz-
tak. 2022-ben 65 milliárd fo-
rintból gazdálkodhat az ön-
kormányzat. A járványra hi-
vatkozva idén is 10 milliárdot 
von el a kormány. Az önkor-
mányzati cégeknél és intéz-
ményeknél – a minimálbér 
és a garantált bérminimum 
emelése mellett – a bértor-
lódásból eredő bérfeszültség 
csökkentésére egymilliárd 
forintot szán saját forrásból 
az önkormányzat. Döntöttek 
emellett egy fejlesztési stra-
tégia kidolgozásáról, ami az 
Uniótól várható 25 milliárdos 
támogatáson alapul, véder-
dők telepítéséről, valamint 
sportolók elismeréséről.
Tudósításunk az 5. oldalon 

A költségvetést a fideszes képviselők nem szavazták 
meg. Fotó: Iványi Aurél

Részletek a 2. oldalon

Szeged egyszerre világbajnokság 
és világcsúcskísérlet helyszíne lesz

K
iemelt helyszíne lesz az idei vizes 
világbajnokságnak Szeged, ahol 
a vízilabdatorna csoportmeccsei 
mellett helyosztók is zajlanak majd 

– ezt Botka László polgármester és Vári At-
tila, a hazai sportági szövetség elnöke (ké-
pünkön) közösen jelentette be. Botka ki-
emelte: azonnal teljes támogatásáról bizto-
sította a szervezőket, hiszen Szeged a vizek 

városa, ahol óriási hagyománya van a vízi-
labdának. Hangsúlyozta, a településen min-
den feltétel adott a vb sikeres megrendezé-
séhez. A polgármester úgy fogalmazott, „vi-
lágcsúcskísérlet Magyarország és Szeged 
részéről egyaránt, hogy néhány hónap alatt 
megszervezze az eseményt”. Fotó: Iványi  
Aurél. 

Részletek a 10. oldalon
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Befagyasztva: 
minden liter benzin 
árának a fele adó

Kétszázezernél is magasabb lenne 
az átlagnyugdíj a svájci indexálással

M
int az a válasz-
tási kampány-
ban várható 
volt, a kormány 

meghosszabbította az üzem-
anyagárak befagyasztását 
az eddigi 480 fo-
rintos szinten. 
Egy kisebb 
hazai töl-
t ő á l l o -
más-üze-
meltető 
t i l t a ko -
zásának 
adott han-
got. 

Egri Gábor, 
az Envikút Kft. ügyve-
zető igazgatója a Klubrádió-
ban elmondta, megdöbben-
tek a május 15-éig érvényes 
intézkedésen. „Felháborító, 
hogy a piaci szereplőkkel 
fizetteti meg a kormány az 

árstopot, miközben – vulgá-
risan mondva – a magyar ál-
lam halálra keresi magát az 
üzemanyagon” – fogalma-
zott a cégvezető. Kiemelte: 
a benzin 480 forintos árából 

literenként 226,19 fo-
rint folyik be az 

államkasszá-
ba. Minden 
egyes liter 
benzinből 
102,05 fo-
rint az áfa, 

120 forint 
a jövedéki 

adó, továbbá 
az állami készlete-

zést is megfizettetik, ami 
4 forint 15 fillér. 

A benzinárstop követ-
keztében már több kút vá-
sárlási korlátot vezetett be, 
néhány egység pedig tönkre- 
ment.

H
a nem csak az 
infláció mérté-
kével, hanem az 
infláció és a nettó 

átlagkereset-növekedés ve-
gyes indexével nőttek volna 
a nyugdíjak, akkor az átlag-
nyugdíj nem 161 ezer forint, 
hanem több mint 200 ezer 

forint lehetne idén – számol-
ta ki a nyugdijguru.hu szak-
portál.

Nemrég minden jogosult 
részére megérkezett a 13. 
havi nyugdíj, ami olyan erejű 
pluszjuttatás, mintha 8 szá-
zalékos emelést kapnának 
a jogosultak. Ennek ellenére 

tovább távolodnak egymás-
tól a nettó bérek és a nyug-
díjak. 

Az oka nagyon prózai: a 
nyugdíjakat csak az infláció 
mértékével emelik, így min-
den olyan évben, amikor a 
nettó átlagkereset növeke-
dési üteme magasabb, mint 

az infláció mértéke, a nyug-
díjasok lejjebb csúsznak a 
viszonylagos elszegényedés 
csúszdáján. Nem véletlen, 
hogy egyre erőteljesebb a 
svájci indexálás visszahoza-
talára irányuló követelés. (Az 
Egységben Magyarországért 
programjában is szerepel.)

Elvesztette a magyar kormány 
az EU elleni legfontosabb perét

Az EU Bírósága kimondta, 
jogszerűen fogadták el a 
feltételességi mechaniz-
must. A rendelet alapján a 
demokráciát leépítő kor-
mányokat lehet büntetni a 
támogatási pénzek megvo-
násával. 

A 
pert a magyar és 
a lengyel kormány 
indította a rende-
let ellen. A 444.hu 

emlékeztetett: idei évértéke-
lőjében Orbán Viktor szó sze-
rint háborút hirdetett a jogál-
lamiságon kötözködők ellen: 
„Az ő számukra a jogállam 
egy eszköz, amellyel maguk-
hoz hasonlóvá gyúrhatnak 

bennünket. Ezért őket nem 
is érdeklik a tények, és a mi 
érveink sem. Ők most szent 
háborút vívnak, egy jogálla-
mi dzsihádot. Márpedig, ba-
rátaim, a dzsiháddal szem-
ben a szavak ritkán segíte-
nek. Itt erőt kell mutatnunk, 
jöjjön hát a reconquista!” 
(magyarul visszahódítás – 
a szerk.) A döntést politikai 
okokkal magyarázták.

Ujhelyi István európai 
parlamenti képviselő szege-
di utcafórumán azt mondta, 
Magyarország uniós tagsága, 
azaz 2004 óta a fejlesztések 
90 százalékát az Unió finan-
szírozta, kivéve a stadionokat. 
Az Orbán-kormány veszélybe 

sodorja a további uniós tá-
mogatásokat. Az ügyészség 
működése, az állami vezetői 
szintre elért korrupció, a pro-
pagandamédia hazugságai 
miatt az Unió úgy ítéli meg, 
hogy nincs biztonságban az 
európai adófizetők pénze az 
Orbán-kormány kezében, és 
emiatt már befagyott 2500 
milliárd forintunk az úgyne-
vezett járvány utáni helyreál-
lítási alapból. Szabó Sándor 
országgyűlési képviselő hoz-
zátette, a következő uniós 
pénzügyi ciklusban mintegy 
15 ezer milliárd forint forog 
kockán, Szeged esetében 
közvetlenül 25 milliárd forint 
sorsa a tét. 

A 
minisztérium a pe-
dagógusok munka-
beszüntetése alatt 
érvényes elégsé-

ges szolgáltatás egyeztetésé-
re hívta a szakszervezeteket, 
miközben kormányrendelet 
jelent meg ugyanerről. „Ak-
kor mit is bohóckodunk? Itt 
ülünk, órákat csatázunk, mi-
közben a fejünk felett döntöt-
tek” – nyilatkozta Szabó Zsu-
zsa, a Pedagógusok Szak-
szervezete elnöke. Kijelentet-

te, lesz sztrájk március 16-án 
is. Már csak azért is szükség 
van a demonstrációra, mert 
a kormányrendelet alkotmá-
nyos jogokat sért, de a másik 
fél részéről semmilyen komp-
romisszumkészség nem mu-
tatkozik arra sem, hogy a pe-
dagógusok sztrájkkövetelé-
seit teljesítsék többek között 
a maximális óraszámról és a 
bérrendezésről. 

Időközben mindennap 
újabb és újabb tanári karok 

tették le a munkát egy-egy 
napra és kiírták az intéz-
ményre: a sztrájk alapjog. 
Egy általános iskolai tanár 
egyedül csatlakozott a pol-
gári engedetlenségi mozga-
lomhoz. A közösségi médiá-
ban azt írta: „Felnőtt felelős 
polgárnak éreztem magam! 
Felszabadító volt! Kaptam 
levegőt. Természetes és ma-
gától értetődő volt minden. 
Megemelte az önbecsülé-
sem, kihúztam magam.”

Polgári engedetlenség az iskolákban
Lesz sztrájk március 16-án

Március 15-ére kormányváltó
nagygyűlést hirdetett Márki-Zay

O
r s z á g é r t é ke l ő -
jén Márki-Zay Pé-
ter (képünkön), 
az Egységben Ma-

gyarországért miniszterel-
nök-jelöltje kormányváltó 
nagygyűlést hirdetett. Arra 
kérte támogatóit, hogy a si-
keres előválasztás és nép-
szavazási aláírásgyűjtés 
után, március 15-én 15 óra-
kor csatlakozzanak hozzá a 
kormányt leváltani kívánó tö-
megek Budapesten, a Mű-
egyetem rakparton ünne-
peljék együtt a magyar sza-
badság napját. „Ha minden 
tisztességes kicsi feláll és 

csatlakozik hozzánk, akkor 
április 3-án elzavarhatjuk 
a korrupt zsarnokot.” Már-
ki-Zay sok egyéb mellett ki-
emelte, tizenkét éve maga 
is bizalmat szavazott a Fi-

desznek, azonban a súlyos 
korrupciós ügyek és az er-
kölcsi hanyatlás gyanúja mi-
att tisztességes, keresztény, 
konzervatív ember már nem 
szavazhat tiszta szívvel a Fi-
deszre.

A miniszterelnök-jelölt 
mellett az ellenzéki pártok 
vezetői is felszólaltak: Dob-
rev Klára a Demokratikus 
Koalíció, Donáth Anna a 
Momentum, Kunhalmi Ág-
nes az MSZP, Kanász-Nagy 
Máté az LMP, Karácsony 
Gergely a Párbeszéd, Jakab 
Péter a Jobbik képvisele- 
tében. 

A benzin 
480 forintos árából 

literenként 
226,19 forint folyik be 

az államkasszába.

Ujhelyi István és Szabó Sándor közös szegedi utcafórumon hangsúlyozta: az Orbán-kor-
mány veszélybe sodorja a további uniós támogatásokat. Fotó: Iványi Aurél
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Ceglédi Zoltán

Lázár János érti, 
de nem érti

„A helyzet a következő, barátaim. Ha az ellenzék nyer, ta-
lán jobb lesz Budapestnek, és egészen biztos, hogy sokkal 
rosszabb lesz a vidéknek. Ha pedig Csongrád-Csanádban 
nyer az ellenzék, akkor csak Szegednek lesz jó, de rossz 
lesz Makónak, Hódmezővásárhelynek, Szentesnek, Csong-
rádnak és minden falunak” – muszáj futni egy kört azokkal 
a mondatokkal, amelyek Lázár János egyéni képviselőjelöl-
ti kampányát voltak hivatottak berúgni. Mert a jelek szerint 
érti, de nem érti.

Máris megmagyarázom.
Csongrád-Csanád, mint azt Lázár János jól tudja, 

négy egyéni képviselőt választ. Ebből kettőre lehet sze-
gedieknek (is) szavazni, azaz úgymond visszafelé is e 
két képviselő tartozik közvetlen elszámolással a Szege-
den élők felé. Nyilvánvaló, hogy ők ketten elsősorban 
azon fognak dolgozni, hogy jó legyen Szegednek. Van 
aztán a harmadik, akit Szentes, Csongrád és környé-
ke, és a negyedik, akit Hódmezővásárhely, Makó és még 
másfél tucatnyi település lakói választanak meg. Utób-
bi kettő dolga pedig pont az, hogy jó legyen „Makónak, 
Hódmezővásárhelynek, Szentesnek, Csongrádnak és 
minden falunak”. A szegedieknek ugyanakkor nem dolga 
a megye többi települését tönkretenni, sőt, pont ellenke- 
zőleg.

Ettől még nem érdemes újdonságként, pláne szörnyű-
ségként tálalni az egyéni képviselők munkáját. Igen, min-
denki azért a településért fog a legjobban küzdeni, ahol 
megválasztották. Pont ezt ne tudná a korábbi budapesti 
főpolgármesterrel, Tarlós Istvánnal éveken át vívó hódme-
zővásárhelyi Lázár? Igen, minden olyan politikusnak, aki-
nek vannak saját, helyi szavazói, minden olyan alkalom-
mal, amikor a kormány ráteszi a kezét az államkincstár 
kilincsére, bizony a saját települései nevét kell bekiabálnia 
Algyőtől Zsombóig. No, de Lázár János ezt pontosan tudja, 
hiszen megtapasztalta, előbb kormánypárti frakcióvezető-
ként, majd a kormány második embereként. Pontosan tud-
ja és érti.

Amiben viszont téved, az az, hogy betolható egy nagy-
politikai törésvonal Szeged és a megye kisebb települései 
közé is. Nem. Az egyetlen releváns törésvonal a főváros és 
az azon kívüli országrészek (vagy ahogy belkerületi mami-
laki-örökösök hívják: azok ott lent, a vidékiek) között van. 
Aki egy megyét így meghasít, az egy egységes siker he-
lyett két fél vesztest hoz létre. A lázári mondat helyesen 
úgy hangzik, hogy bárki nyer Csongrád-Csanádban, Sze-
gednek és a kisebb településeknek is csak akkor lesz jó, 
ha a megválasztott képviselők képesek együttműködni a 
megye érdekében. Az előttünk álló évek, évtizedek ugyan-
is elsősorban a mindenkori kormányok vidékpolitikáját 
és az itt megválasztott képviselők egyesített érdekérvé-
nyesítő képességét teszik mérlegre. A legkisebb települé-
seken a megmaradó közlekedési kapcsolatokért, a kicsit 
nagyobbakban a helyi közoktatásért és háziorvosért, kis-
városokban a munkáltatókért és a középiskolákért, na-
gyokban például a felsőoktatásért, kórházakért és a köz-
hatalmi jogosítványokért, saját bevételekért folyik majd 
a küzdelem. Itt minden település végül a központi igaz-
gatással és a Budapest-domináns politikával versenyez  
majd.

Lázár Jánosnak, eddig úgy tűnt, lenne egy válasza 
a vidéki Magyarország jövőjéről. Szépen pörgött a Te-
lex-videó. Ha ennek megvalósítása helyett Szegeddel 
kezd háborút, úgy hiába nyeri el mandátumát Márki-Zay 
Péterrel szemben, mégiscsak veszít, mert a teljes or-
szág helyett egyetlen helyi meccsre figyelt, megcáfol-
va mindent, amit korábban az Orbán Viktor utódjaként 
megjeleníteni képes potenciáljáról volt szokás gon- 
dolni.

Idén már több mint négyszázan  
dolgozhatnak a Deutsche Telekomnál 

A 
Deutsche Telekom 
IT Solutions a né-
met óriásvállalat, a 
Deutsche Telekom 

egyik leányvállalata, amely-
nek idehaza már ötezer 
munkatársa van: a főváros 
mellett Debrecenben, Pé-
csen és Szegeden nyitottak 
az elmúlt években szolgálta-
tó központokat, vagy bővítet-
ték meglévő irodáikat.

– Szeged az egyik kiemel-
ten fontos város számunkra, 
mert nagyon sok lehetősé-
get látunk benne. Bő évtize-
de vagyunk itt jelen egy ki-
sebb csapattal, a komolyabb 
fejlesztés a 2010-es évek 
közepén indult, ekkor kezd-
tünk el tudatosan foglalkoz-
ni azzal, hogy felépítsünk 
egy csapatot. Most tartunk 
340 főnél, de az idén lega-
lább nyolcvan új munkatár-
sat szeretnénk felvenni, és 
bízom benne, hogy hamaro-
san Szegeden is elérjük az 
ötszázas létszámot, de ha-
tár a csillagos ég – mondta 
Kónya László, aki február 
elseje óta vezeti a DT-ITS-t, 
majd hozzátette, a növeke-
désnek most inkább azt az 
irányát szeretnék erősíteni, 
hogy nagyon komoly pozíci-
ókat, munkaköröket alakít-
sanak ki Szegeden, mert az 
az elképzelésük, hogy fele-
lősségben, kompetenciában 
nagyon sok mindent szeret-
nének ide telepíteni.

A szegedi csapat egyelő-
re a legkisebb, de a leggyor-
sabban fejlődő is egyben. 
Évek óta dinamikus a bő-
vülés, az elmúlt időben 113 
fővel nőtt a szegedi létszá-
muk, így már 339-en voltak 
itt az év végén. Ez a szám 
napról napra tovább nő. 
Most elsősorban a há-
lózatüzemeltetés te-
rületére, a felhőszol-
gáltatásokra, a 
szoftverfejlesztésre 
és egyéb izgalmas és 
új területekre keres-
nek jól képzett munka-
erőt Szegeden. 

– Kiemelten fontos szá-
munkra a nyelvtudás, elvár-
juk, hogy legalább angolul 
vagy németül beszéljenek 
a kollégáink, aki pedig jó 
nyelvtudással érkezik, azo-
kat megtanítjuk az informati-
kára. A szegedi egyetemmel 
is nagyon jó az együttműkö-
désünk, munkatársaink ta-
nítanak is, és vannak közös 
innovációs projektjeink is.  

– Nagyon jó a kapcsola-
tunk a szegedi önkormány-
zattal is. Ügyvezetőként az 
első napom a városházára 
vezetett, ahol Nagy Sándor 
városfejlesztési alpolgár-
mesterrel találkoztam. Na-
gyon tetszett az ott dolgozók 
üzleti mentalitása, és hogy 
azt nézik, miként lehetne 
fellendíteni a város gazda-
ságát, és hogyan lehet még 

élhetőbbé tenni az itt lakók 
környezetét. Ebben mi is 
szeretnénk segíteni, hiszen 
nekünk is fontos, hogy a sa-
ját kollégáink is jól érezzék 
magukat a városban.

– Az informatika világá-
ban ma a végzettség nagyon 
fontos, de nem minden. Ha 
valakinek jó, átfogó infor-
matikai tudása van, az sok-

szor ugyanannyit ér, mint az 
egyetemi diploma. Szívesen 
foglalkoztatunk gyakorno-
kokat is, akik most járnak 
egyetemre, főiskolára, és 
még csak tanulják a szak-
mát. Jelenleg is országszer-
te négy-négyszázötven diák 
dolgozik nálunk, természe-
tesen Szegeden is – hang-
súlyozta Kónya László. Ma-
gyarországról a Deutsche 
Telekom, illetve a T-Systems 
International ügyfeleit szol-
gálják ki szerte a világban. 
– Hazai cégeknek mi nem 
nagyon dolgozunk, ebből a 
szempontból ez egy érde-
kes üzleti modell, hiszen 
gyakorlatilag exportáljuk a 
magyar agyi kapacitást. Bár-

hol ülhetnénk a világon egy 
számítógép mögött, ennek 
nem volna jelentősége, mert 
a projektjeink az egész euró-
pai régióban, sőt Japánban 
is futnak, most meg éppen 
Peruban. 

Sok autóipari ügyfelük 
van, gyakorlatilag lefedik 
a teljes német autóipart. 
Ezeknek az ügyfeleknek a 
rendszereit üzemeltetik, ha 
kell, továbbfejlesztik, vagy 

új terméket fejlesztenek. 
Német cégként erősen 

függenek attól a gaz-
daságtól. A német 
gazdaságba pedig 
sok pénzt pumpál-
tak a járvány végén. 
Hogy tartani tudják 

a lépést, tavaly 950 
embert vettek fel az 

országban, és idén is ha-
sonlóra készülnek. 

– Ha a vidéki városokat 
nézem, akkor azt tapasz-
talom, hogy Szegednek az 
egyik legélénkebb a mun-
kaerőpiaca. Szerencsére a 
versenytársakkal is sikerült 
jó kapcsolatot kiépíteni, 
nem akarjuk folyamatosan 
levadászni egymás embere-
it, sokkal inkább mindenki 
a saját csapatát szeretné 
tovább építeni. Ezért mind a 
három egyetemmel – a deb-
recenivel, a pécsivel és a 
szegedivel is – sok éve dol-
gozunk együtt, hiszen elő-
fordul, hogy öt-hat év alatt 
érik be az együttműködés. 
Ez hosszú távú építkezés, 
szeretnénk, ha a következő 
években is lenne megfelelő 
munkaerőnk itt, Szegeden is 
– mondta Kónya László.

Nagyon jó 
a kapcsolatunk a 

szegedi önkormányzat-
tal is. Nagyon tetszett az ott 

dolgozók üzleti mentalitása, és 
hogy azt nézik, miként lehetne 

fellendíteni 
a város gazdaságát, és hogyan 

lehet még élhetőbbé tenni 
az itt lakók környezetét. 

Kónya László  
ügyvezető

Az elmúlt néhány évben megduplázták a foglalkoztatottak 
létszámát, most újabb nyolcvan munkahelyet teremtenek 
az IT-szektorban. Kiemelt céljuk, hogy helyben, Szegeden 
biztosítsanak a fiataloknak jó minőségű munkalehetősé-
get, hogy ne kelljen nekik elmenni innen.

– Most tartunk 340 főnél, de az idén legalább nyolcvan új munkatársat szeretnénk felvenni – mondta a szegedi csa-
patról Kónya László ügyvezető. Fotó: Iványi Aurél
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 Újszegedi csatorna

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A hamarosan befejeződő fejlesztés 2020 
novemberében indult: Újszegeden, Kis-
kundorozsmán és Marostő városrészben 
korszerű esővíz-elvezető csatornákat épí-
te�ek és felújíto�ák, valamint növelték a 
kiskundorozsmai Bánomker� csapadékvíz 
– főgyűjtő csatorna kapacitását is. Össze-
sen 25 utcában 16 kilométeren vált 
korszerűbbé a csatornahálózat. A projekt-
ben 262 fa telepítésére, 3068 cserje ül-
tetésére került sor és nagyjából 8 ezer 
négyzetméteren �sz�to�ák meg a terüle-
tet. 1200 méter hosszon megtörtént a 
Kürü sori árok kotrása is.

A projekt során a szegedi önkormányzat 
több szemléle�ormáló rendezvényt tar-
to� a városban: például a csapadékvíz 

hasznosításáról „Egy csepp – egy óceán” 
címmel alkotói versenyt rendeztek diákok-
nak, de volt szemétszedési akció is Újsze-
geden. A projektzáró családi napra vizes 
programokkal március 18-án, pénteken 
16 órától kerül sor a kalózhajós játszó -
téren, az újszegedi víztoronynál. 
 
A beruházás eredményeként az érinte� 
területen lakók életkörülményei javulni 
fognak. A kiépülő csatornarendszer 
hosszú távú megoldást jelenthet a belvíz-
problémákra, valamint a hirtelen, nagy 
mennyiségben lezúduló csapadék is 
könnyebben elfolyik a területről, így nem 
okoz nagy károkat.

A Szeged, belterüle� csapadékvíz-elvezetés III. és 
IV. ütem című, TOP-6.3.3-16-SG1-2018-00001 
azonosító számú projekt megvalósítására összesen 
1 milliárd 272 millió forintot fordíto� a szegedi 
önkormányzat, ebből 1 milliárd 50 millió forint 
uniós támogatás, 128 millió forint saját forrás, ezt 
egészíte�e ki még a Szegedi Csatornamű Társulat 
94 millió forin�al.

Újabb korszerű 
csatornarendszer 
Dorozsmán, 
Újszegeden és
Marostőben

A verseny nyertes alkotása

Szerelik a Kárász utcai 
napvitorlák tartóelemeit

Elkezdték felszerelni a Kárász utcai napvi-
torlák tartóelemeit. Legalább 300 kilónyi 
terhelést kell kibírnia minden „csavarnak”. 
A tesztet követi a sodronyozás, közben a 
varrodában készre gyártják a vitorlákat. 

35 
centi hosszú, falba ra-
gasztott csavarok tart-
ják majd a Kárász utca 
közel kétszáz négyzet-

méter nagyságú napvitorláit. Cseh Károly, 
a kivitelező Roll-Lamell Kft. ügyvezetője el-
mondta, mindegyiket terheléses próbának 
vetik alá. Utána a sod-
ronyokat helyezik fel, a 
varroda közben leszab-
ja, ringlizi a ponyvákat. 
Várhatóan áprilisra ké-
szülnek el teljesen. – 
Tervezéskor csináltunk 
egy próbaponyvát, a 
javasolt feszítési mód-
szert elfogadták a sta-
tikusok. Szorítókötést 
alkalmazunk, rozsda-
mentes acélelemek 
szorítják le a szövetet, 
hogy a nagy szélben is 
biztonságos legyen – 
mondta a cégvezető. 

– Ha a szegediek-

nek tetszik ez a megoldás, akkor folytatni 
fogjuk a napvitorlák felhelyezését – mondta 
Mihálik Edvin. A Zöld város programért fe-
lelős tanácsnok megjegyezte, a napvitorlák 
télen nem lesznek kinn, tavasszal fogják 
felszerelni azokat, és ősszel leszedik. – Bí-
zom benne, hogy az előzetes számításoknak 
megfelelően beválik, és sokkal hűvösebb 
lesz a Kárász utcának ez a szakasza. Az 
Europa Nostra díjas sétálóutcánkat befásí-
tani nem tudjuk, ez az egyetlen megoldás, 
amivel csökkenteni tudjuk valamelyest a 
nyári hőséget.

T
avaly óta minden 
bemutatója emléké-
re fát ültet a Kövér 
Béla Bábszínház egy 

intézmény kertjébe. Az első 
az Alsóvárosi Tájház volt, az 
ötödik a napokban az Arany 
János Általános Iskola ma-
dárbarát kertje. Az oszlopos-
tölgy-csemetét a Borsszem 
Jankó című új darab rende-
zője, tervezője, zeneszerző-
je és a bábszínház vezetője 
ültette el a gyerekek segít-
ségével. A diákok műsorral 
is készültek az eseményre. 
A Borsszem Jankó székely 
népmese alapján született, 
és arról szól, hogy gyakran 

érzi az ember, hogy túl kicsi 
a világhoz, amiben él. Arról 
álmodik, hogy hatalmas erő 
és tettvágy van benne, oly-
annyira, hogy az már vég-

telen, akár a világminden-
ség. Mindannyian elképzel-
tük vagy elképzeljük, milyen 
lehet a világűr, az a világ, 
amely még felfedezésre vár.

Tölgyfát ültettek Borsszem Jankónak

N
agy Sándor vá-
rosfejlesztési al-
polgármester el-
mondta, a belvá-

rosban nem mindig egyér-
telmű, hol közlekedhetnek 
kerékpárosok, ezért burkola-
ti jellel, táblázással igyekez-
nek ezt egyértelművé tenni. 
Az is fontos, hogy az arra al-
kalmas egyirányú utcákat 
megnyissák az ellenkező 
irányba haladó kerékpáro-
soknak is. 

Kerékpáros-gyalogos 
zónává alakították át a Szé-
chenyi téri postától a bíró-
ságig tartó részt. Kétoldali 
kerékpáros nyomok vagy 
kerékpársávok létesülnek 
változó szélességgel a szín-

házi körforgalom–Vörös-
marty utca–Széchenyi tér 
(északi oldal)–Anna-kúti 
csomópont–Kossuth Lajos 
sugárút szakaszon, a Bocs-
kai utcától induló gyalog-ke-
rékpárútig.  

Az Anna-kúti csomó-
pontban a belváros felé is 
kerékpáros felállóhelyeket 
alakítanak ki az odavezető 
kerékpársávval. A Tisza La-
jos körúton az Anna-kúttól 
a Glattfelder térig már meg-
lévő kerékpársávhoz kap-
csolódóan kerékpársávot 
jelölnek ki a Hajós utcán a 
Szilléri sugárút és a Felső 
Tisza-part között, valamint a 
Felső Tisza-parton a Novotel 
és az Etelka sor között. Az 

Ifjúsági Háztól a Novotel cso-
mópont felé közös busz- és 
kerékpársávot alakítanak ki. 

A belvárosi fejlesztések-
hez tartozik még a kerékpár-
sáv kijelölése a Tisza Lajos 
körúton az Aradi vértanúk 
tere és az árvízi emlékmű 
között; a Bécsi körúton; va-
lamint a Szentháromság ut-
cában.

A tervezésbe a civil 
szervezeteket is bevonták. 
Csüllög Imre, a helyi kerék-
párosklub képviselője úgy 
fogalmazott, ezekkel a fej-
lesztésekkel Szeged valóban 
a legzöldebb és legprogresz-
szívebb város lehet a közle-
kedésben. Szeged kerékpá-
ros forgalmában a 2000-es 
évek közepe óta intenzív nö-
vekedés tapasztalható, ami 
szoros összefüggésben áll 
a kerékpáros létesítmények 
fejlesztésével. Mindezek bá-
torítólag hatnak a kerékpá-
rosokra.

Szegeden lehet a legzöldebb  
a városi közlekedés

Új útvonallal és egyirányú utcák megnyitásával bővül idén 
Szeged kerékpárút-hálózata. Az Oskola utcai nagyobb fej-
lesztés már elkészült, most kerékpársávokkal látják el 
például a Széchenyi tér környékét. A tervezésbe bevonták 
a Magyar Kerékpárosklub szegedi szervezetét is – írta 
meg a szeged.hu. 

A Széchenyi téren a bíróságtól a postáig gyalogos-kerékpáros zónát jelöltek ki. Fotó: 
Szabó Luca

Mihálik Edvin tanácsnok és Cseh Károly cégvezető a korzón. 
Fotók: Szabó Luca
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Pecsenyével és forralt borral
űzték a telet Tápén

– Tápé az a városrésze Sze-
gednek, ahol mindig történik 
valami – fejezte ki elismeré-
sét az esemény megnyitóján 
Szabó Sándor országgyűlési 
képviselő (képünkön) a Hel-
ler Ödön Művelődési Ház ud-
varán, ahol az árusok mellett 
arcfestők és farsangi álarc-

készítők mutatták be tudá-
sukat. A képviselő elmondta, 
Szeged összetartó, szolidáris 
közösséget alkot, ezen belül 
az egyik legösszetartóbb a tá-
péi. Messze nem csak gaszt-
ronómiai fesztivál a mostani 
tápéi, annak ellenére sem, 
hogy a középpontban a pe-

csenyesütés és a forralt bor 
készítése áll. Szécsényi Ró-
zsa önkormányzati képviselő 
hozzátette, tizenhárom csa-
pat indult a versenyen, tet-
szőleges létszámmal. A na-
pot hangulatos maskarás fel-
vonulás és kiszebábégetés 
zárta. Fotó: Iványi Aurél

Elfogadták Szeged 2022-es költségvetését
25 milliárd forint támogatásra számíthat a város az EU-tól

E
lfogadta a múlt pén-
teki közgyűlés Szeged 
idei költségvetését. 
A rendeletet 18 kép-

viselő támogatta, a kormány-
párti képviselők nemmel sza-
vaztak. 2022-ben 65 milliárd 
forintból gazdálkodhat az ön-
kormányzat. 

Költségvetés

Botka László polgármester 
a vita során kifejtette, a jár-
ványra hivatkozva a kormány 
2020 óta tovább szűkíti az ön-
kormányzatok pénzügyi moz-
gásterét, kivérezteti a tele-
püléseket. Idén is 10 milliárd 
forintot vonnak el a várostól. 
2020-hoz képest 26-szoro-
sára ugrott az önkormányzat 
által az államnak fizetendő 
szolidaritási hozzájárulás, ami 
az idén 1,9 milliárd forint. Az 
önkormányzat számára 3 mil-
liárd forint kiesést okoz a kis- 
és közepes vállalkozások helyi 
iparűzésiadó-kedvezménye, 
további félmilliárd forintot pe-
dig a gépjárműadó elvonása.

Ennek ellenére Szeged 
megőrzi szociális vívmányait; 
idén 15 százalékkal, 1,2 mil-
liárd forintra növelik a rászo-

rulók közvetlen támogatására 
szolgáló – teljes egészében 
saját forrásból megteremtett 
– szociális alapot. Az önkor-
mányzat – részben cégein 
keresztül – a város egyik leg-
nagyobb munkáltatója, 5300 
alkalmazottat foglalkoztat. 
A minimálbér és a garantált 
bérminimum emelése mellett 
a bértorlódásból eredő bérfe-
szültség csökkentésére egy-
milliárd forint forrást szán sa-
ját forrásból az önkormányzat. 

A fejlesztések sem ma-
radnak el. Beruházásra 
mintegy 13 milliárd forintot 
fordítanak, ebből 2 milliár-
dot tesz ki a bölcsődék, 1,9 
milliárdot az óvodák épüle-
teinek korszerűsítése, 7,76 
milliárd forintot pedig az inf-
rastrukturális fejlesztések, 
a belterületi csapadékvíz-el-

vezető rendszer bővítése, az 
ELI lézerközpont megközelí-
tését javító útépítés, illetve a 
kerékpárút-hálózat bővítése.

25 milliárd az EU-tól

Jóváhagyta a közgyűlés, 
hogy városfejlesztési projekt- 
lista készüljön az Európai 
Unió 2021–27-es költség-
vetési ciklusára, amelyben 
25 milliárd forint vissza 
nem térítendő támogatásra 
számíthat Szeged. A pénz 
lehívásának feltétele, hogy 
fenntartható városfejlesztési 
stratégiát dolgozzanak ki a 
szakemberek – vázolta Nagy 
Sándor városfejlesztési al-
polgármester.

Véderdők

Mihálik Edvin Zöld város prog-
ramért felelős tanácsnok in-
dítványára bővítik a Szeged 
körüli véderdőket. 2024-ig 
összesen 10 hektárnyi véder-
dőt ültetnek három ütemben. 
A munka idén kezdődik Kis-
kundorozsmán, a Vályogos 

és a Mester utcák mögötti 
területen hozzávetőleg egy 
hektáron, majd a Jura Ipari 
Park közelében a Szillér-Bak-
tó-Fertő-főcsatorna mentén, 
végül a Maty-ér keleti oldala 
melletti területen. Egy hek-
tár erdő évente 5–10 tonna 
szén-dioxidot köt meg, ugyan-
csak megfogja a port, vala-
mint hűti a levegőt. 

Tompa Mihály-szobor

Szobor kihelyezéséről is dön-
töttek: a Dóm téri panteon-
ban állítanak emléket Tompa 
Mihálynak. A kezdeményező 
borsodi kulturális egyesület 
Petőfi Sándor és Arany János 
szobra közelébe szeretné a 
szobrot. 

Új pályázat

A hét művelődési házzal 
egyesített Szent-Györgyi Al-
bert Agóra élére a korábbi 
pályázat útján kiválasztott új 
igazgató, Balázs Csaba csa-
ládi okok miatt nem foglalta 
el a vezetői helyét, ezért a 
közgyűlés új pályázat kiírá-
sáról határozott. Az elbírá-
lásáig, de legkésőbb június 
17-éig Orbán Hedviget bíz-
ták meg a vezetésével.

Bölcsőde épül

Megszavazták az újszegedi 
Bagoly utcában épülő bölcső-
déhez tartozó parkolóhelyek 

és járdák kialakításáról szóló 
előterjesztést, amiről az ön-
kormányzat az ott épülő la-
kópark építési vállalkozójával 
egyeztetett.

Biztonságos város

Drasztikusan csökkent a 
bűncselekmények száma 
Szegeden. Néhány éve 
még közel tízezer bűncse-
lekményt követtek el Sze-
geden, tavaly már csak 
2203-at, ami ezerrel keve-
sebb, mint az azt megelőző 
évben. Nőtt a nyomozások 
eredményessége. Ezek so-
rából Harkai István városi 
rendőrkapitány külön ki-
emelte a garázdaságot, mert 
tavaly egyetlen ilyen bűn-

cselekmény maradt  csak 
felderítetlen. Az országban 
egyetlen város sem rendel-
kezik ilyen kedvező felde-
rítési aránnyal a kocsmai 
verekedés típusú bűncselek-
mények területén. A városi 
rendőrkapitány erről a jogi 
bizottság ülésén számolt be, 
az előterjesztést a közgyűlés 
hagyta jóvá. A kapitány úgy 
értékelt, hogy a szegedi szü-
lők nyugodtan elengedhetik 
esti szórakozásra gyereke-
iket, mert a város biztonsá-
gos. Jelentősen csökkent a 
helyi autólopások száma is, 
mert sikerült lekapcsolni egy 
korábban a városban tevé-
kenykedő szerb hátterű, erre 
szakosodott bűnözői cso-
portot.

Sportolók elismerése 
Szeged sportolója díjat kap Bodó Richárd, a Pick Sze-
ged válogatott balátlövője és Varga Katalin parakajakos. 
Szeged sportjáért díjjal tüntetik ki Sík Mártont, a Szegedi 
Vízisport Egyesület szakmai vezetőjét és Szabó Gábort, a 
szegedi kick-box megalapítóját. A városi kitüntetésekről 
a közgyűlés most eljárási okok miatt nem döntött, azok a 
következő testületi ülésen lesznek napirenden. 

Kampányhangulatú közgyűlésen fogadták el a képviselők 
Szeged idei költségvetését. Döntöttek emellett az Európai 
Uniótól előreláthatólag érkező 25 milliárd forintos támo-
gatáshoz készülő fejlesztési stratégiáról, véderdők tele-
pítéséről, Tompa Mihály-szobor kihelyezéséről, az Agóra 
igazgatói pályázatának újbóli kiírásáról, valamint sporto-
lók elismeréséről. 

Két év alatt tíz hektár véderdőt telepít a város – ismertet-
te Mihálik Edvin zöld tanácsnok. Fotó: Iványi Aurél
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Minden, ami emlék, minden, ami Szeged
A Szegedi emlékkeresők mottója:  

„Ahol szeretünk, ott az otthonunk – az otthon, amit a lábunk elhagyhat, de a szívünk sohasem”

SZ
zegeddel kapcsolatos, 
jó minőségű, régi csalá-
di fotókat várt egy játék-
ban a Szegedi emlékke-

reső Facebook-oldala – olyan felvételeket, 
amelyeken jól láthatóak a város korabe-
li épületei, közterületei és intézményei. Az 
„emlékvadász” közösségi oldalt Farkas Ár-
pád alapította és működteti a mai napig. A 
város múltjával, történetével foglalkozó, je-
lenleg több mint tizenkétezer tagot szám-
láló Facebook-csoport mottója: „Ahol sze-
retünk, ott az otthonunk – az otthon, amit 
a lábunk elhagyhat, de a szívünk soha- 
sem.”

– Megmozgatta a játék a csoportunkat. 
Több mint százhúsz fotó érkezett be a pá-
lyázatra, melyen értékes ajándékokat, finom 

borokat, vásárlási utalványokat és köny-
veket lehetett nyerni. A régi szegedi képek 
többsége a Tisza-parton, a Móra parkban 
és a Széchenyi téren készült. Ez természe-
tes, hiszen napjainkban is ezeken a helye-
ken szeretnek fényképezkedni az emberek. 
Ugyanakkor érkezett néhány különleges fotó 
is, amelyek közül a fuvarra váró hordár és 
az a hentesbolt a kedvencem, ami egyko-
ron a Széchenyi téren működött – mondta 
Farkas Árpád. Megtudtuk: többezres fotó-
gyűjteménye van a Szegedi emlékkereső-
nek. A képeket Farkas Árpád digitalizálja 
és tárolja, mert ez a gyűjtemény – ahogy 
fogalmazott – közkincs, Szeged város  
kincse.

Szabó C. Szilárd
Régen sportpálya volt a Cserepes sori piac helyén, ahol játékos versenyeket is rendez-
tek az iskolák. Képünk az 1960-as években készült.

Hordár vár fuvarra a kézi targoncáján üldögélve az 1940-es években a Tisza Lajos körúton. A hordárok a hatvanas éve-
kig végezték ilyennel a munkájukat. A képen jobbra épült meg évtizedekkel később a Centrum Áruház.

Elegáns anyuka és kisfia a Széchenyi téren.

Olyan, mintha egy újhullámos francia filmből lenne ez 
a kép, de nem az, hanem az egyetem Ady téri épülete, 
melynek tetején az éghajlattani tanszék meteorológiai 
műszereit ellenőrzik 1961-ben.

Kilátás a dóm tornyából az 1950-es években. Már nincs 
meg a szemben levő egyszintes ház.

Egykoron hentes működött a Széchenyi tér 11. alatti 
épület földszintjén. Ez az épület ma a polgármesteri hivatal 
„szürke épülete”.
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Első díjat nyert a balerinákkal Oláh Tamás

– Mikor kezdett el fotózni? 
Tanulta vagy autodidakta 
módon sajátította el a fotó-
zást?

– Középiskolás korom-
ban kezdett el érdekelni a 
fényképezés, de akkor még 
nem volt a fotózással tuda-
tos célom. Sokáig autodi-
dakta módon tanultam, de 
ahogy egyre jobban elmélyül-
tem a témában, felmerült az 
igény, hogy iskolai keretek 
között is tanuljak. Elvégez-
tem Szegeden a Vedres-is-
kola OKJ-s fotós képzését. 
Jelenleg a MÚOSZ (Magyar 
Újságírók Országos Szövet-
sége – a szerk.) fotóriporter 
képzésére járok.

– Ki volt a mestere?
– Az élet. Minden és min-

denki, aki hatással volt és 
van rám. Hosszú lenne a lis-

ta, ha konkrét személyeket 
kellene felsorolnom.

– Ki hatott önre? Kinek a 
stílusa tetszik a fotósok kö-
zül?

– Talán Joel Meyerowitz 
amerikai utcai, portré- és táj- 
fotós hatott rám leginkább, 
és nem is annyira a képei, ha-
nem inkább a személyisége, 
hozzáállása miatt. Nagyon ins-
piráló az a fajta gyermeki nyi-
tottság és kíváncsiság, amit 
meg tudott őrizni magában, 
amellett, hogy a fotográfiát 
mint médiumot meghatározó 
fontosságúnak tartja.

– A sajtófotó-pályázaton 
szabadúszó fotósként tün-
tették fel. Kinek dolgozik?

– Jelenleg szegedi köz-
ponttal üzemeltetek egy fotós 
vállalkozást, ami mellett a 
Woltnál futárkodom. Újság-

nak, fotóügynökségnek még 
nem dolgoztam.

– Hogyan született meg a 
díjnyertes fotója?

– Egy néptáncos cso-
porttársam jelezte, aki a 
Ladybird Studiónál oktató, 
hogy keresnek egy fotóst, 
akinek meg kellene örökíte-
nie a próbákat. Nem sokat 
gondolkodtam a dolgon, mi-
vel a tánc minden formája 
érdekel. Idővel a Ladybird 
munkatársai és a balerinák 
is bizalmukba fogadtak, ami 

nagyon sokat segített a ké-
pek elkészítésénél.

– Melyek a kedvenc té-
mái?

– Minden olyan téma 
foglalkoztat, amelyen keresz-
tül a valóságot érdekesen, 
életszerűen lehet bemutatni. 
Néptáncosként különösen 
érdekel a tánc világa, 
de nem a színpadi 
produkciók, hanem 
ami mögötte van, 
legyen az akár a 
táncházak han-
gulata, vagy egy 
balettpróba kulisz-
szatitkai.

– A Neverland 
című képe Szegeden 
készült. Mit szeret még 
a városban fotózni? Milyen 
városnak tartja Szegedet?

– Nagyon szeretem Sze-
ged hangulatát. Itt kóstoltam 
bele a streetfotó műfajába. 
Néhány ismerősömmel létre-
hoztuk a Szeged SPC közös-
ségét, ami a város hétköz-
napjait igyekszik bemutatni 
streetfotó stílusban. Négy 

évig fotóztam a Tappancs 
menhelyénél, azt is nagyon 
szerettem. A táncházakat se 
hagyhatom ki a felsorolásból, 
hiszen Szegedről ebben a té-
mában van a legtöbb képem.

– Most adott be először 
képet a Magyar Sajtófotó 
Pályázatra?

– Igen, most neveztem 
először erre a pályázatra.

– Volt már egyéni vagy 
csoportos fotókiállítása?

– Otthon, Gyomaendrő-

dön volt már kisebb egyéni 
kiállításom. Tavaly pedig a 
Szeged SPC tagjaival volt 
csoportos kiállításunk a TIK-
ben.

– Milyen tervei vannak a 
jövőt illetően?

– A fényképezés mellett 
fontosnak tartom a fo-

tográfiai közösségeket 
is. Tavaly a szegedi 

Fotó-Kulturális Kap-
csolatok Egyesü-
lete alelnökévé 
választottak. Táv-
lati célunk, hogy 
minél többet visz-

szaadjunk a kultúra 
területén Szegednek 

abból, amit a hely szel-
leme nyújt számunkra. A 

MÚOSZ-képzés elvégzése 
után szívesen kipróbálnám 
magam egy újságnál. Ezek 
mellett, ahogy időm enge-
di, továbbra is folytatom a 
személyes projektjeimet, 
amihez sok motivációt ad 
a sajtófotó-pályázaton elért 
eredmény.

Szabó C. Szilárd

Oláh Tamás tavaly novemberben fotózta a szegedi Ladybird Studio balerináit a Neverland című mesebalett főpróbáján. Képével elnyerte a 40. Magyar Sajtófotó Pályázat Művészet 
(egyedi) kategória első díját. 

Oláh Tamás (képünkön) először adott be képet a Magyar 
Sajtófotó Pályázatra, és rögtön nyert egy első díjat. A 31 
éves gyomaendrődi fiatalember évek óta Szegeden él: itt 
végezte el az egyetemet földtudomány alapszakon, itt mű-
ködtet fotós vállalkozást, és a városban futárkodik. Oláh 
Tamással beszélgettünk a nyertes fotójáról és a terveiről.   

A fényképezés 
mellett fontosnak 

tartom 
a fotográfiai közösségeket is. 

Tavaly a szegedi Fotó-Kulturális 
Kapcsolatok Egyesülete 
alelnökévé választottak. 

Távlati célunk, hogy minél 
többet visszaadjunk a kultúra 
területén Szegednek abból, 

amit a hely szelleme 
nyújt számunkra. 
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Szegeden divat  
az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Szilágyi Bay 
Péter jogász, mezőgazdasági szakújságíró, a Nimród Va-
dászújság munkatársa és az Agro Jager News agrárszak-
értője Fekete István Gyeplő nélkül című regényét ajánlja.

SZ
egeden születtem 1981-ben. Édesanyám 
a rendőrségen dolgozott, de magyar–
orosz szakos tanárként végzett a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolán, én pedig az 

egyes gyakorlóban. Ma is jót mosolygok azon, hogy „véletle-
nül” elöl hagyott egy ajándékba szánt könyvet. A nagyszüle-
im messze, a református Tiszántúlon éltek, és így mi ketten 
együtt jártuk a várost. Rendszeresen beugrottunk Monosto-
ri Dezső bácsihoz, a Kárász utcai Antikváriumba. A rendőrfi-
zetés sohasem volt „magas”, és én el sem tudtam képzelni, 
hogy létezik más könyvesbolt is. Nekem a könyv mindig félt-
ve őrzött, becses dolognak számított. Teljesen természetes 
volt, hogy egy könyvet többen forgatnak, és arra mindenki-
nek vigyáznia kell. Gyerekként kifejezetten a kézikönyvek, a 
helyben használható könyvek és a lexikonok érdekeltek. Iga-
zán felnőtt fejjel értettem meg, miért is olyan nagy dolog a 
Somogyi-könyvtár. 

Tanárok sora tűnik fel előttem: Kozma Gyula legendás 
alakja, aki mindig öltönyben és nyakkendőben érkezett ta-
nítani. Aztán Galántai Ferencné osztályfőnököm, magyarta-
nárom, aki sokszor annyira feleslegesnek tartotta az osztály-
főnöki órát, hogy inkább irodalmat vagy nyelvtant tanított. 
Kozma tanár úr olyan cseles fogásokat is bevetett, hogy 
meg-megmutatott egy könyvet, de hozzátette, ehhez még 
kicsik vagyunk. Én a Téli berekkel jártam így. 

Négy évtized és három egyetem után arra a kérdésre, hogy 
melyik a kedvenc könyvem, nehéz választ adni. Galántai ta-
nárnőnek elsősorban a belbecs, de nekem akkor és most is 
fontos volt a borító. Talán ezért is választottunk olyan nehe-
zen borítót a most megjelent könyvem, a Hubert, a vadász-
manó címlap-
jára. Nagyon 
kedves óvodás 
könyvem volt 
a Cini-cini mu-
zsika. Volt idő, 
hogy annyira 
szerettem volna 
olvasni, hogy 
miközben sza-
valtam a mon-
dókákat, az 
ujjammal pró-
báltam mutatni, 
hol járunk. Ab-
ban is biztos va-
gyok, hogy sok 
jogász kollégám 
jó ideig maga 
előtt látta Pokol Béla Jogelmélet című könyvének egyszerű 
feliratát is. Aztán szépen lassan beköszöntött Ady, József At-
tila, Radnóti, aztán a nagyszalontai nagyapám, kiterjesztett 
szülőföldem miatt Arany János. Aztán jöttek a népi írók, Sza-
bó Pál, Sinka István és mások. Szerettem Mikszáthot, Mó-
ricz Zsigmondot, de mégis Fekete István vált ki mind közül. 
Talán kereshető ez abban is, hogy a göllei falusi gyerek, a 
gazdatiszt köszön vissza műveiből, és oly sok párhuzamot 
lehet felfedezni ma is az agrárium és a nagyvilág változásai 
között. Meg persze ő az az ember, aki nem csak vadászik, 
hanem hallja, látja maga körül csendes szemlélőként az er-
dőt. Számomra Fekete Istvánon keresztül nyílt ki a vadászati 
irodalom, ismertem meg először Kittenberger Kálmánt, aki 
valaha a – számomra annyira kedves – Nimród Vadászújság 
főszerkesztője is lehetett. A sok kedvenc könyv közül most 
Fekete István Gyeplő nélkül című könyve jut eszembe. 

Fekete István Gyeplő nélkül című regénye kölcsönözhető 
a Somogyi-könyvtárból.

Medveczky Balázsban találta meg
az új testvérét a francia színész

Pierre Martin Franciaországban játssza, Szegeden megnézte az Élet-ritmusra darabot

– Amire leginkább kíváncsi 
vagyok, hogy hogyan tet-
szett a szegedi előadás?

– Nagyon tetszett az 
előadás. Azt elmondanám 
azért, hogy különleges a 
kapcsolatom ezzel a darab-
bal, mert három éve játszom 
francia nyelven, mivel ott 
nőttem fel. Különleges do-
log volt látni ezt a darabot 
egy másik színésszel és egy 
másik nyelven. Nagyon nagy 
dolog, nagyon tetszett. Más 
a rendezés, és végül is, mi-
vel más a rendezés és más 
a színész, más lesz vala-
mennyire maga a darab is. 

– Miért döntött úgy, 
hogy eljön Szegedre és 
megnézi a darabot?

– Mert kíváncsi termé-
szetű vagyok. Nagyon kíván-
csi voltam arra, hogy jóllehet 
én már kétszázszor előad-
tam ezt a darabot, hogyan 
játssza Medveczky Balázs 
magyarul. Erről egyszerűen 
nem lehet lemaradni! Lát-
tam már más előadásában, 
mert maga az író, Cédric 
Chapuis is szokta játszani. 
Mindig érdekes látni egy 
olyan darabot, amit én is 
játszom, mert más rende-
zéssel, más színésszel látni 
egészen különleges tud len-
ni. És az is volt, na-
gyon inspirált 
engem.

– Mégis 
hogyan hat 
önre? 

– Ahogy 
mondtam, 
más darab 
lett belőle, attól 
függetlenül, hogy 
ugyanaz a mondanivalója. 
Arról szól, amit én is elmon-
dok, de máshogyan, és más 
dolgokat hangsúlyoznak 
Szegeden, és ez kifejezetten 
inspiráló. Mert kiderül, hány-
féleképpen lehet látni ugyan-
azokat a dolgokat, amiket 
a szerző megfogalmazott, 
és mennyiféle módon lehet 
hangsúlyozni olyan gondola-
tokat, amiket én nem feltét-
lenül hangsúlyoztam eddig. 
Nagyon koreografikus lett a 

szegedi előadás, ami poé-
tikus hozzáállást mutat. Ez 
érzékletesen magyarázza a 
történéseket.

– Ezek szerint frissíti az 
ön gondolkodását a darab-
ról?

– Igen.
– Milyen országokban 

játszotta, játssza Adrien 
Lepage szerepét?

– Eddig Franciaország-
ban, Belgiumban 

és Svájcban 
játszottam. 

L e s z n e k 
még előa-
d á s o k 
ebben a 

három or-
s z á g b a n , 

és jövőre még 
Marokkóba is me-

gyek.
– Előre bejelentkezett 

a szegedi színházba, vagy 
csak vett egy jegyet és be-
ült az előadásra, mint egy 
álruhás királyfi?

– Utóbbi, vettem egy je-
gyet, beültem és megnéztem. 
Nem akartam szólni, mert ez 
most nem rólam szólt, hanem 
Medveczky Balázsról, aki cso-
dálatos színész.

– Utána azért találkoz-
tak és beszélgettek?

– Igen. Nagy örömmel 
találkoztam Balázzsal, kö-
zös ügyünk ez a darab, ezért 
olyan ő, mint egy testvér, 
akit nem ismertem eddig, és 
egyszer csak rájövök, hogy 
van egy új testvérem. 

– Folytatódik az ismer-
kedés? Mondjuk Balázs 
elmegy és megnézi az ön 
előadását? 

– Beszélgettünk erről, 
persze, mondtam neki, hogy 
szeretettel várjuk Franciaor-
szágban, nézze meg a dara-
bot. Amúgy sok mindenről 
beszélgettünk az előadás 
után, szép pillanat volt. 

– Hogyhogy akcentus 
nélkül beszél magyarul?

– Édesanyám magyar, 
vele magyarul beszélgetünk.

– Akkor ez 
k é z e n f e k v ő , 
hiszen az 
anyanyel-
ve ma-
gyar, az 
apanyel-
ve pedig 
ezek sze-
rint francia.

– Igen, pon-
tosan. A nagyszülei-
met szoktam meglátogatni 
Budapesten. Most is náluk 
jártam.

– Ennyire szoros a kap-
csolat?

– Igen, próbálok minél 
több időt Magyarországon 
tölteni.

– Milyen szerepet tölt 
be a zene, a dobolás az éle-
tében?

– Az életem gyökere.
– Akkor ebben is nagyon 

hasonlítanak az új testvéré-
vel. 

– Igen, ebben is nagyon 
hasonlítunk.

– Cédric Chapuis-vel, az 
íróval ismerik egymást?

– Igen, ismerjük egy-
mást. Cédric Chapuis-tól 
tanultam meg a színészke-
dést. Szóval a színpadi létet, 
ha van ilyen szó.

– Ön tanítványa volt 
Cédric Chapuis-nek? 

Vagy más formá-
ban dolgoztak 

együtt?
– Mond-

juk inkább 
úgy, hogy 
amikor pró-

báltuk az 
Élet-ritmusra da-

rabot, akkor hetekig 
dolgoztunk együtt. Ő is el 

szeretne jönni Szegedre.

Dombai Tünde

Pierre Martin kétszázszor játszotta már nagy 
sikerrel franciául az Élet-ritmusra című mo-
nodrámát a fura fiúról, Adrienről, aki meg-
szállottja a dobolásnak. A magyar anyanyelvű 
színész a napokban váratlanul beült megnéz-
ni a szegedi előadást. Vele beszélgettünk. 

Medveczky Balázs és 
Pierre Martin a szege-

di előadás után 
ismerkedett 

össze.

Az Élet-ritmusra 
című színdarab 

francia írója, Cédric 
Chapuis is tervezi, 
hogy eljön Szeged-

re.

Medveczky 
Balázzsal március 
4-én, 8-án és 22-én 
láthatják az Élet-rit-

musra című előadást 
a szegedi Kisszín-

házban.
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Tisztelt Olvasóink! 

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észre-
vételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formá-
ban adja közre.

     Postabontás

Ausztria után
utolérjük Svájcot

E
gy éve nem láthatták 
hívei a szeretett vezé-
rüket. Alább tudósí-
tunk az eseményről. 

Minden valóságosnak tetsző 
név, alak, esemény és helyzet 
az írói képzelet terméke.

Érkeznek a hívek, művé-
szek a gondosan körülkerített 
és őrzött kapukhoz. Helyszín 
a Várkert Bazár, amit 8,9 
milliárd forintból újítottak fel 
nyolc éve. Itt van többek kö-
zött Petőfi Filip, megérkezett 
az ufóhívő muzsikus és a 
nyugalmazott főpolgármes-
ter is. Az utolsó percben ér-
kezett Lézer J. tram-trainnel, 
frissen csiszolt kerekeken. 
De csitt, szó 

b e n n s z a -
kad, hang fennakad, nyílik 
az ajtó. Egyre erősödő taps, a 
vezér besétál a szónoki emel-
vényhez.

„Kedves kipcsák népem! 
Ne feledjük, egy vérből és 
polgáraink szabad önfeláldo-
zásából vagyunk. Mesélni fo-
gok, hiszen az elmúlt tizenegy 
évben mindig jobbnál jobb 
meséket gyártottam, direkt 
nektek, híveim. Próbáltam 
ezeket odakint is elmondani, 
de nyugaton nem értenek a 
szép szóból. Csúcsra érkez-
tünk, mindent megszerez-
tünk, még a lebetonozott 
épületeket is. Miénk a vár, a 
belváros. A Balatont is meg-
szereztük, a labancokat kell 
még elkergetnünk a Fertő 
tóról. Maradt még feladat: 
keresnünk kell egy még na-
gyobb gránittömböt, amibe 
belevéshetjük aranyozott be-
tűkkel a toldozott-foldozott 
Alaptörvényt: az apa az apa, 
a haza én vagyok! (Dübörgő 

taps.) Az egészségügyet is 
rendbe hoztuk, mindent gyó-
gyít a tízparancsolat.

Élve hazajöttem Moszkvá-
ból, a hosszú asztaltól. Ígéret-
tel tele a hátizsákom, gáz az 
lesz. Nem, nem, soha nem 
adjuk meg magunkat! Van-
nak, akik hibáztak, lebuktak, 
de mi senkit sem hagyunk a 
börtön kapujában! Jön majd 
Trampli úr Amerikából, elma-
gyarázza, hogyan kell krump-
lit osztani, visszaverni a libsik 
tüntetését.

Nemzeti konzultációt 
kezdeményezünk a nemzeti 
konzultációról. Javaslatokat 
kérünk, hogy miről nem kér-
deztük meg még a népünket. 

A tavalyi pénzügyi évet si-
keresen lerontottuk, 

Európa egyik legna-
gyobb visszaesése 
után idén már 
szárnyalhat a 
gazdaság, még 
tíz év, és Auszt-
ria után utolérjük 

Svájcot.  Csak azt 
a fránya inflációt 

kell valamivel eltakar-
nunk, ezen dolgozik a fő-

bankárunk.
Felújítjuk a vidéki repü-

lőtereket, hogy vész esetén 
legyen honnan kirepülni kip-
csák testvéreinkhez. A ban-
kokat már lassan kisajátítot-
tuk, a pénzzel nem lesz gond, 
soha nem fogják megtalálni.

Aranyérmet szereztünk 
a téli olimpián. Ezt Gyurcsá-
nyék nem tudták megcsinál-
ni, hiába hívták be az IMF-et. 
Megépítjük a kínai vasutat és 
Paks kettőt. Még nem értünk 
rá a devizahitelesekkel foglal-
kozni, arra ott vannak a vég-
rehajtók.”

A tömeg dübörgő tapsa 
mellett négy markos legény 
vállára veszi a vezért, körbe-
cipeli a teremben. A legsze-
rencsésebbek megcsókolhat-
ják a cipőjét. A harmadik kör 
után a legények ráteszik egy 
fehér lóra a vezért, aki ezután 
a négy égtáj felé int a kardjá-
val, ezzel erősítve meg, hogy 
megvédi az országot.

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Maradt még 
feladat: keresnünk kell 

egy még nagyobb 
gránittömböt, amibe bele-

véshetjük aranyozott betűk- 
kel a toldozott-foldozott 

Alaptörvényt: az apa az apa, 
a haza én vagyok!  

(Dübörgő taps.)

U
ralmuk örökkévalóságának érdekében nem riad-
nak vissza semmitől és senkitől. Nincs az a lyuk, az 
a rés, ahová be ne türemkednének agresszív, ha-
zug propagandájukkal. Persze van miből, más zsír-

ján hízik a Fidesz! Még egy olyan jámbornak látszó web-
oldal legvégén is, amely az időjárással, illetve annak 
az emberi szervezetre gyakorolt hatásaival foglalko-
zik, ott virítanak az Origo, a Hír TV, a Mandiner, a Ma-
gyar Nemzet huhogó, hazug hírei. Nyilván nem köte-
lező olvasmány, de azért mégis! Ezek már az időjá-
rást is uralni akarják, az éghajlatot is maguk felé haj-
lítanák?

Lenne néhány végtelenül egyszerű javaslatom azoknak 
a honfitársaimnak, akik nem akarnak a Fidesz-propaganda 

mocsarába süllyedni, de szeretnék figyelemmel kísérni az 
időjárás változásait. Az egyik: levelibéka dunsztosüvegben, 
kis létrával. Az „időjóst” etetni is kell ezzel-azzal! A másik 
Karinthy Frigyes találmánya a Grafológia című írásából (nem 
szó szerint). Egy tetszőleges méretűre vágott deszkába két 
szöget verünk, melyeket lazán összekötünk kócmadzaggal. 

Ha a madzag száraz, szép az idő. Ha a madzag 
vizes, esős az idő. Ha a madzag himbáló-

dzik, szeles az idő. Hasonló elven műkö-
dik az Időjárásjelző kő is. A neten is lát-
ható, róla készült kép feleslegessé tesz 
minden szószaporítást. De mi legyünk 
azért is optimisták! Talán akad még egy-

két olyan Fidesz-propaganda-mentes hír-
forrás, amelyből megtudhatjuk, hogy merről 

is fúj a szél.
Méhes János

Fideszes köpönyeg

Már az idő-
járást is uralni 
akarják, az ég-

hajlatot is maguk 
felé hajlítanák?

Az árak előre mennek, nem hátra

A
kármi történjék is, nyerje 
meg vagy bukja el a Fidesz 
a választásokat, felejthetet-
len marad a történelmi bűne, 

amivel a hasznos időt elherdálta a 
maga és az utókor életéből. Ezt számon 
lehet és kell is kérni rajta.

Egész Európában gyorsuló áremel-
kedés nehezedik a lakosságra. És hi-
ába hisz a Fidesz a magyar inflációs 
intézkedésekben, azok egyelőre hatás-
talanok. Pár hónap alatt nagyot emel-
kedett a földgáz és az üzemanyag ára. 
A gabona világpiaci ára is az egekben 
jár. Múlt év decemberében nálunk is 
7,4 százalékos volt az infláció. Ismert, 
első lépésben a központi költségvetés-
ben 2022-re három százalékkal kalku-
láltak, mint tették tíz év alatt folyama-
tosan. Ugyanis úgy emelték évenként 
a nyugdíjak összegét, holott a mun-
kabérek zöme a három százalék több-
szörösével nőtt. Valaki ki is számolta, 
hogy az elmúlt tíz év alatt a nyugdíja-
sok nagy átlagát közel 500 ezer forint-
tal rövidítették meg azzal, hogy Orbán 
első teendői között megszüntette a 
svájci indexálást, és közben folya-

matosan azt hazudta, hogy minden 
évben megőrizték a nyugdíjak reál- 
értékét.

Micsoda képmutatás és cinizmus 
a szegények „élelmiszerárstopja” is, 
hiszen esetenként – jobb esetben is 
– csak néhány száz forint megtakarí-
tásról lehet szó. Ott, ahol sok a gyerek, 
mit is ér havonta 4-500 forint spórolás, 
amikor ennek az összegnek a többszö-
rösére lenne szükség! A kereskedőt 
meg nem kell félteni, mert más árunál 
behozza a lemaradást. Különben is, mi-
lyen alapon avatkozik bele a kormány 
a szabadpiaci árak alakulásába, ahol 
a kereslet és kínálat dönt? De ez nem 
újdonság a kormányfőnél.

Közben meg – kínjukban – másról 
sem papolnak, mint Gyurcsány-Bajnai-
ról, a migrációról és Sorosról. 

Itt van a Völner-botrány. Völner Pál 
korábbi igazságügyi államtitkár (mi-
niszterének helyettese) a minisztériu-
mi épületek előtt vette át esetenként 
Schadl Györgytől – szívességnyújtás 
gyanánt – a milliós „kenőpénzeket”, 
összesen 83 millió forintot. Schadlnak, 
mint a Magyar Bírósági Végrehajtói 

Kar elnökének, 900 millió forint jutott 
a letartóztatásáig. Nem tudni, milyen 
alapon, de Völnert le sem tartóztatták, 
sőt továbbra is parlamenti küldöttként 
funkcionál.

A Fidesz disznóságaiból több oldalt 
lehetne írni. Nagy húzása volt Orbán-
nak az is, hogy miután 2010-ben két-
harmados többséggel vette át a hatal-
mat, mindent megtett azért, hogy akkor 
se lehessen leváltani, ha már nem áll 
mögötte a magyar választók többsége. 
Olyan választási rendszert talált ki és 
fogadott el a Fidesz, amelyben csak ő 
győzhet, ha az ellenzék külön-külön in-
dul. Az együtt indulás mostanáig elkép-
zelhetetlen volt, de mára megszületett 
az egység.

Naponta írják át az árakat sok alap-
vető élelmiszer árcéduláján: 40 száza-
lékkal nőtt az üzemanyag, 27 százalék-
kal az étolaj és sok más egyéb árucikk 
ára. Bizony mondom, hogy az árak elő-
re mennek, nem hátra. És a gazdaság? 
Kétlem, hogy előre tartana.

(Képünk illusztráció.)

Kutnyik Pál
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Bánhidi és Fekete
2021 legjobbja lett

B
ánhidi Bencét, a 
Pick Szeged beálló-
ját, valamint Márton 
Grétát, a Ferencvá-

ros balszélsőjét választotta 
meg az elmúlt év legjobb ké-
zilabdázójának a magyar szö-
vetség (MKSZ) elnöksége. Az 
MKSZ közleménye szerint a 
felnőtteknél Márton először, 
Bánhidi harmadszor bizonyult 
a legjobbnak.

– Már sok üzenetet kap-
tam, amit köszönök, sokan 
gratulálnak, nagyon gyorsan 
terjed ez a gyönyörű hír, szép 
szülinapi ajándék. Büszkeség 
mindig egy ilyen elismerést 
besöpörni. Köszönet jár min-
denkinek! A klubomnak, a 
csapattársaknak, az edzők-
nek, a terapeutáknak, az 
orvosoknak és a csodálatos 
családomnak, mert ehhez a 
díjhoz ők is hozzájárultak, so-
kat tettek – nyilatkozta klubja 
honlapjának Bánhidi.

Még egy szegedit elismer-
tek, hiszen Fekete Szabolcs 
(képünkön), az SZKSZKSE 
Szeged sportolója lett az év 
kerekesszékes játékosa.

Kiemelt helyszín lesz Szeged a vizes vb-n
Remek meccsek várhatók júniusban a Tiszavirág uszodában

Kereszti: Hittem benne, hogy egyszer kijön a lépés
Negyedik bajnoki címét nyerte az EL-CO Tech Tisza Tollas SE játékosa

Tartalékos kerettel is há-
rom érmet szerzett a tol-
laslabdázók pécsi országos 
bajnokságán a szegedi EL-
CO Tech Tisza Tollas SE. Eb-
ből a két bronz mellett egy 
lett arany, ezt a csapat ru-
tinos tagja, Kereszti Zoltán 
nyerte férfi párosban.

R
öviden már meg-
írtuk, hogy több  
éremesélyes spor-
tolója hiányában 

vett részt a tollaslabdázók 
országos bajnokságán az 
EL-CO Tech Tisza Tollas SE: 
a pécsi eseményen Könczöl 
Ádám és Piliszky András be-
tegség, Bozsogi Mira sérü-
lés, Sárosi Laura más irányú 
elfoglaltság miatt hiányzott. 

Ennek ellenére is eredmé-
nyes volt a szegedi klub, hi-
szen három éremmel zárta a 
legrangosabb hazai megmé-
rettetést: a férfi párosoknál 
Kereszti Zoltán a debreceni 
Mester József oldalán állha-
tott a dobogó legfelső foká-
ra, míg Pápai Bálint egyéni-
ben, a Pápai Bálint, Pápai 
Balázs duó férfi párosban 
nyert bronzérmet.

– Eredetileg klubtár-
sammal, Könczöl Ádámmal 
indultam volna, ám sajnos 
megbetegedett, így az utolsó 
pillanatban váltanom kellett. 
Mester Józseffel 2020-ban 
már szereztünk bajnoki cí-
met, így az ob előtt felkeres-
tem, hogy induljunk ismét 
együtt. A sorsolás pillanatá-

A szegedi származású, 
a fővárosban élő sportoló-
nak ez a negyedik aranya: 
2020-ban férfi párosban és 
a szegedi csapattal, majd 
2021-ben ismét a csapat-
bajnokságban állhatott a do-
bogó tetejére. Első bajnoki 
címét 32 évesen szerezte, 
azaz mondhatjuk, hogy ké-
sőn érő típus.

 – Inkább azt mondanám, 
hogy kitartó vagyok. 2006 
óta indulok az országos baj-
nokságokon, mindig hittem 
benne, hogy egyszer nekem 
is kijön a lépés. A következő 
esélyem újra a csapatbaj-
nokságban lesz, nem titok, 
hogy szeretnénk ismét címet 
védeni – meglátjuk, hogyan 
alakul – tette hozzá.

A 
városvezető és a 
sportági szövetség 
irányítója Szegeden 
folytatott munka-

megbeszélést, majd ezt kö-
vetően a polgármester beje-
lentette, hogy a város kiemelt 
helyszíne lesz a vb-nek.

– A hivatalos döntés után, 
de még a hivatalos bejelentés 
előtt kaptam a megkeresést, 
hogy Szeged potenciális hely-
színe legyen a világbajnok-
ságnak. Rögvest kifejeztem 
egyrészt az örömömet, más-
részt a teljes támogatásomat, 

hiszen Szeged a vizek városa. 
Óriási hagyománya van váro-
sunkban mind az úszásnak, 
mind a vízilabdának, több 
ezer gyermek sportol egyesü-
leteinkben – mondta Botka 
László. Hangsúlyozta, a tele-
pülésen minden feltétel adott 
a vb sikeres megrendezésé-
hez: a tavaly átadott, 16 mil-
liárd forintos kormányzati for-
rásból épült Tiszavirág uszoda 
világszínvonalú, mindemellett 
kiváló a város tömegközleke-
dése, szállodai és szálláska-
pacitása. A polgármester úgy 

fogalmazott, „világcsúcskísér-
let Magyarország és Szeged 
részéről egyaránt, hogy né-
hány hónap alatt megszervez-
ze az eseményt”.

Vári Attila azt mondta, Sze-
ged azért lesz kiemelt hely-
szín, mert a városban nem 
kizárólag az infrastrukturális 
feltételek adottak, hanem a 
helyi szervezőbizottságban 
tevékenykedők szakmai fel-
készültsége is.

– Nagyon kevés az idő, 
komoly menetelés előtt állunk 
– jelentette ki a Magyar Vízi-
labda Szövetség elnöke, hoz-
zátéve, hogy a vb szempontjá-
ból kedvező Szeged földrajzi 
elhelyezkedése is.

Magyarország azt köve-
tően jutott a lehetőséghez, 
hogy a 2022-re halasztott vb-t 

Fukuoka idén sem tudta meg-
rendezni a koronavírus-jár-
vány miatt, és kérte az újabb 
halasztást. A nemzetközi szö-
vetség (FINA) február 1-jén 
megerősítette, hogy Fukuo-
kában 2022. május 13–29. 
helyett 2023. július 14–30-án 
bonyolítják le a vb-t, egy hét-
tel később pedig bejelentette, 
hogy idén is lesz világbajnok-
ság, és azt Budapesten tartják 
június 18. és július 3. között. A 
magyar szövetség ezután saj-
tótájékoztatón közölte, hogy a 
világ legjobb úszóinak, műú-
szóinak, műugróinak és vízi-
labdázóinak versenyeit csak 
a már meglévő helyszíneken 
rendezik, és a vízilabdatorna 
egyes meccseire a fővároson 
kívül Debrecenben, Szegeden 
és Sopronban kerül sor.

NÓGRÁDI HATODIK A VÁL-
TÓVAL. Véget ért a pekin-
gi téli olimpia, ahol a korábbi 
szegedi sikerek mellett eddig 
nem közölt további eredmé-
nyek is születtek a rövidpályás 
gyorskorcsolyázóknál. A sze-
gedi Nógrádi Bencével felálló 
magyar férfiváltó címvédőként 
ugyan nem jutott fináléba, ám 
a B döntőt megnyerte, így a 
hatodik helyen zárt. Nógrá-
di mellett Liu Shaolin Sándor, 
Liu Shaoang és Krueger John- 
Henry volt a csapat tagja. A 
Szegedi Korcsolyázó Egyesü-
let sportolói közül a vegyes 
váltóval bronzérmes Jászapáti 
Petrát az elődöntőben, míg 
Kónya Zsófiát a negyeddön-
tőben zárták ki szabálytalan 
előzés miatt az esemény utol-
só számában, 1500 méteren. 
A magyarok minden idők leg-
sikeresebb téli olimpiáján há-
rom érmet szereztek: Liu Sha-
oang 500 méteren győzött, 
1000 méteren harmadikként 
zárt, akárcsak a vegyes váltó. 
Ezen kívül 1500 méteren Liu 
Shaoang negyedik, bátyja, Liu 
Shaolin Sándor hatodik volt. A 
nőknél Jászapáti 500-on he-
tedik, 1000 méteren nyolca-
dik volt.
ERŐSÍTÉS. Újabb utánpót-
lás-válogatottal erősített a 
Szeged-Csanád Grosics Aka-
démia NB II.-es labdarúgócsa-
pata: Csoboth Kevin a MOL 
Fehérvártól érkezett. Az új 
igazolás Pécsett született, jú-
niusban ünnepli majd 22. 
születésnapját. Pályafutá-
sát Pécsen kezdte, játszott a 
Ferencvárosban és a Kozár-
mislenyben, majd a Benfica 
utánpótlásában nevelkedett. 
Portugáliában a felnőttekkel 
készült, több alkalommal ját-
szott a tartalékcsapatban. A 
szezon előtt igazolt a Fehér-
várhoz, ahol bemutatkozott 
a magyar élvonalban. A csa-
tárposzton bevethető játékos 
több mint ötven alkalommal 
játszott a különböző korosztá-
lyos válogatottakban.
MÁR NEM SZABICS AZ 
EDZŐ. A labdarúgó NB I.-ben 
szereplő MOL Fehérvár FC kö-
zös megegyezéssel szerző-
dést bontott a szegedi szár-
mazású vezetőedzővel, Sza-
bics Imrével, akinek a helyére 
a német Michael Borist nevez-
te ki. A 40 éves Szabics érke-
zését tavaly februárban jelen-
tette be az egyesület, hivata-
losan pedig április 1. óta irá-
nyította a Fehérvárt, amely az 
elmúlt idényben a harmadik 
helyen végzett. A csapat a me-
nesztés előtti három bajno-
kiját elveszítette.

Repül az ütő. Kereszti öröme a férfi párosok döntőjének 
végén. Fotó: Magyar Tollaslabda Szövetség

ban látszott, hogy a legjobb 
négy közé bekerülhetünk, 
végül pedig mind a négy 
meccsünket megnyertük, 
így ismét bajnokok lettünk. 
Ennél csak akkor lett volna 

teljesebb a történet, ha a 
Pápai testvérek duója is be-
kerül a fináléba, akkor há-
romnegyed részben szegedi 
házidöntőt játszhattunk vol-
na – értékelt Kereszti.

Kiemelt helyszíne lesz az idén Magyarországon sorra kerü-
lő vizes világbajnokságnak Szeged, ahol a vízilabdatorna 
csoportmeccsein túl a kieséses szakasz egyes mérkőzése-
ire, valamint helyosztókra is sor kerül – hangzott el Botka 
László polgármester és Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szö-
vetség elnökének közös sajtótájékoztatóján.

A magyar válogatott avatta fel tavaly a Tiszavirág uszodát. Idén világbajnokságnak adhat helyet a létesítmény. Fotó: MVLSZ
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, tele-
fonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: 2022. március 2. A nyerteseket 
e-mailben vagy telefonon értesítjük!
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó 
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Károlyi 
Lajos festőművész Tolsztojt is meglátogatta. A nyertes: Varga Gábor. Gratulálunk!
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT  
február 12-én: Malatyinszki Tamás és Tóth 
Tímea.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Dénes Attilának 
és Kószó Renáta Lillának 2022. 02. 05-
én Lilla Eszter, Bogán Iuliannak és Mihályi 
Beatrixnak 2022. 02. 10-én Karina Anna, 
Gilicze Gábornak és Nagymihály Andreá-
nak 2022. 02. 10-én Viola, Pásztor Péter-
nek és Petrovics Adrienn-nek 2022. 02. 
12-én Natasa, Szöllősi Tibornak és Szalkai 
Szabinának 2022. 02. 13-án Narina, Amb-
rus Endre Tamásnak és Varga Nikolett Me-
lindának 2022. 02. 14-én Alíz Eszter nevű 
gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: 

Szabó C. Szilárd 
Nyomás: Mediaworks Zrt.

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:

www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: 

www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
éjszakai enyhe fagyok

Február
26.

szombat

Február
27.

 vasárnap

Február
28.

hétfő

Március
1.

kedd

Március
2.

szerda

Március
3. 

csütörtök

Március
4. 

péntek

Erősen 
felhős,
 szeles

9/1
Edina,

Alexandra

Gyengén 
felhős,
 szeles
10/–1
Ákos,
Bátor

Közepesen 
felhős,
 szeles
7/–3

Antónia,
Elemér

Közepesen 
felhős

8/–5
Albin, 
Albina

Gyengén 
felhős 

9/–3
Lujza,
Alex

Gyengén 
felhős 

10/–1 
Kornélia,
Frigyes

Gyengén 
felhős 

10/–1 
Kázmér, 
Adrián

MÁRCIUS 2., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 
16.00 – 17.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a  
30/459-7777 telefonszá-
mon.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00 – 16.00 (A jelzett 

időponton belül elérhető a  
30/963-8137 telefonszá-
mon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu címen.)
MÁRCIUS 5., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 
– 12.00 óra (Csongor tér  
12.)

Képviselői 
fogadóóra
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AZ ARANY JÁNOS ÉS DÓZSA UTCA KERESZTEZŐDÉSE 1978-BAN – 
WARTBURGGAL ÉS TRABANTOKKAL. A sarki házat a nyolcvanas évek-
ben értékesítették, majd lebontották. Utána az épület helyén hosszú ideig, 
több mint tíz évig egy gazos, elhagyatott és deszkapalánkkal körülkerített 
üres telek állt, ami nagyon szúrta a szegediek szemét. Szégyenfoltja volt a 

belvárosnak. A deszkakerítésnek az volt az egyetlen haszna, hogy a külön-
böző szórakozóhelyek mindig teleragasztották a plakátjaikkal, amelyeken 
a rendezvényeiket reklámozták. Az elhagyatott foghíjtelekre parkolóház 
épült 2000-ben, amely – mivel hatalmas ráfizetés volt a működtetőnek – 
pár éve bezárt. Fotó: Fortepan/Gábor Viktor

KOS (III. 21–IV. 
20.)  A munkahelyén 
és a magánéletében is 

igyekszik a tökéletességre 
törekedni, ezért előfordulhat, 
hogy nem mindig úgy sikerülnek 
a dolgok, ahogyan eltervezte. 
Legyen egy kicsit lazább!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Itt az ideje, hogy többet 
törődjön önmagával, 

fordítson több figyelmet a 
feltöltődésre is! A szakmai 
sikerek is könnyebben utolérik 
önt, ha energikusabb lesz. 
Járjon nyitott szemmel, nehogy 
elszalassza a lehetőségeket!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Bár szereti a munkáját, 
csak annyi feladatot 
vállaljon el, amennyit még 

jó lelkiismerettel el tud végezni! 
A családtagjaival pedig legyen 
figyelmesebb, hiszen rájuk 
mindig számíthat!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Sokszor elbizonytalanod- 
hat munkáját illetően, 

pedig a határozottság job- 
ban segítené céljai elérésében: 
erősítse meg önbizalmát és 
legyen koncentráltabb! For- 
dítson több figyelmet család- 
jára!

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) A munkahelyi 
bizonytalanságok megvi- 
selhetik önt, emiatt 

stresszesebbnek érzi a min- 
dennapokat. Ez ellen sokat 
tehet ön is, a munka után 
sétáljon egy nagyot, utána jobb 
színben fogja látni a világot!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Jót tesz az önérté- 
kelésének, hogy munka- 
társai egyre többször ké- 

rik ki a véleményét egyes 
 kérdésekben. Azért arra 
ügyeljen, hogy mindig csak 
az aktuális feladatára kon- 
centráljon!  

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Sok stressz éri 
a munkahelyén, amit 
legjobban úgy vezethet le, 

ha több időt szán a szabad 
levegőn végzett testmozgásra. 
A sok munkája közben a sze- 
mélyes kapcsolatait se ha- 
nyagolja el!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Olyan új lehe- 
tőségek adódhatnak mun- 
kahelyén, amelyek elő- 

mozdítanák karrierjét. Azon- 
ban alaposan fontolja meg min- 
den szempontból, és tudakolja 
meg családtagjai véleményét 
is, mielőtt bármibe belevágna!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) A munkahelyén 
szinte már erején felül 
teljesít, nagy önben a 

tettrekészség. Most nem 
motiválja a pihenés, pedig 
a feltöltődést sem kellene 
elhanyagolnia! 

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Az elkövetkező időszakban 
a munkahelyén konflik-
tusok adódhatnak: ezeken 

 próbáljon meg előnyös 
kompromisszumokra töreked- 
ve felülemelkedni. Mindeköz- 
ben persze a saját igényeit ne 
szorítsa háttérbe! 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Annyi munkája adódik, 
hogy szinte ki sem 
látszik belőle, ráadásul 

munkatársai is számítanak 
az ön segítségére, amit szintúgy 
nem akar visszautasítani. Fi- 
gyeljen azért, hogy a magán- 
életére is jusson energiája!

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Ügyes alkukkal sikeresen 
túllendülhet munkahelyi 
konfliktusain. Egyre job- 

ban vágyódik a barátai 
társaságára, miközben mind- 
egyikük túlzottan elfoglalt: le- 
gyen ön az, aki végre fölveszi a 
telefont!

Horoszkóp Szeged régen

Mazsola, Batman és a válság dinamikája
Csemer Boglárka Boggie 
képviselte az országot 2015-
ben az Eurovíziós Dalfeszti-
válon. Boogie és zenekara 
a pop, klasszikus zene, fran-
cia sanzon és a jazz világá-
nak fúziójával invitálja izgal-
mas utazásra a hallgatósá- 
got.

A VÁLSÁG DINAMIKÁJA 
Időpont: március 2., szerda, 
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Mérő László matematikus, 
pszichológus a válságok ter-
mészetéről, az emberek vál-
ságok idején tapasztalt visel-
kedéséről és a válságokra ki-
dolgozott személyes vagy 

társadalmi stratégiákról tart 
előadást.

ITT A LEGÚJABB BATMAN! 
Időpont: március 3., csütör-
tök
Helyszín: Belvárosi Mozi
Fantasztikus szereposztás-
sal tér vissza Batman a mo-
zivászonra. A Twilight soro-
zattal befutott Robert Pat-
tinson bújik a főhős bőrébe 
és veszi fel a harcot Gotham 
City gonosztevőivel. Bat-
man már alig néhány em-
berben bízhat: mindenfe-
lől korrupt hivatalnokok és 
romlott nagymenők veszik 

körül. Batmannek új szövet-
ségeket kell kötnie, és meg 
kell szabadítania Gothamet 
a hatalmaskodás és a kor-
rupció pestisétől. A Macska-
nőt Zoë Kravitz, Pingvint Co-
lin Farrell alakítja.

FŐTÉRRŐL FŐTÉRRE
Időpont: március 5., szom-
bat, 10 óra
Helyszín: Szeged és Hódme-
zővásárhely
Szeged és Hódmezővásár-
hely főterével ismerkedhet-
nek meg a Tourinform-sétán 
Hódi Nóra idegenvezető se-
gítségével. A Széchenyi tér-
ről a tram-trainnel mennek 
át az érdeklődők a Kossuth 
térre. A séta regisztrációhoz 
kötött: szeged@tourinform.
hu.

MAZSOLA ÉS TÁDÉ 
Időpont: március 5., szom-
bat, 10.30 óra
Helyszín: Belvárosi Mozi
Zenés bábjáték a budapesti 
Ametist Bábszínház előadá-
sában. Bálint Ágnes mesé-

jén több nemzedék nőtt fel. 
A televízióból megismert tök-
házikó lakói, Mazsola, Ma-
nócska, Tádé és Varjú bácsi 
Szegedre látogat.

SZEGED ISMERT HÖLGYEI
Időpont: március 6., vasár-
nap, 10 óra
Helyszín: Szeged
A szegedi hölgyek hol meg-
bújva, hol nyíltan, de min-
denképpen ott vannak a 
város köz- és tudományos 
életében, irodalmában. Le-
gyenek akár kőből vagy bá-
dogból, a Tourinform-sétán 
ők kerülnek fókuszba. A séta 
regisztrációhoz kötött: sze-
ged@tourinform.hu. 

BOGGIE 
Időpont: március 1., kedd, 
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont


