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Szeged
a béke
pártján

„Szeged a béke pártján van. 
Szolidáris városunk segítsé-
get nyújt az Ukrajnából me-
nekülő embereknek. Ado-
mánygyűjtést szervezünk, 
és felkészülünk rá, hogy ha 
szükség lesz rá, be tudjuk 
fogadni a hozzánk érkező-
ket” – írta közösségi oldalán 
Botka László.

A polgármester a szeged.
hu-nak nyilatkozva elmond-
ta, hogy Szeged városa min-
dig kiállt a bajba jutottak 
mellett. Közölte: az önkor-
mányzat felméri, mennyi me-
nekültet tud fogadni a városi 
tulajdonú ingatlanokban. 
Szeged városa pénzado-
mány gyűjtésébe is kezdett. 
A szegediek által összeadott 
pénzt az önkormányzat meg-
duplázza.

Cikkünk a 3. oldalon

Kisorsolták
a sorrendet

F
ebruár 25-éig gyűjt-
hették a pártok és 
az egyéni ország- 
gyűlésiképviselő-je-

löltek az ajánlóíveken a tá-
mogató aláírásokat. A jelölt-
séghez legkevesebb ötszáz 
érvényes ajánlásra volt szük-
ség. A kormánypártok és az 
egységes ellenzék jelöltjei 
gyorsan, pár óra leforgása 
alatt összegyűjtötték az alá-
írásokat. Őket már nyilván-
tartásba is vette az illeté-
kes választási bizottság. A 
többi bejelentett jelölt nyil-
vántartásba vételéről lap-
zártánk után döntött a vá-
lasztási bizottság. Múlt pén-
teken a választási bizottság 
kisorsolta az országgyűlési-
képviselő-jelöltek sorrend-
jét, ahogy majd a szavazó-
lapon szerepelnek az április 
3-i országgyűlési választáso- 
kon.

Részletek a 2. oldalon

Véderdőket telepít az önkormányzat
Három év alatt, három ütemben, tíz hektáron fásítanak  

Dorozsmán, a Szillér–Baktó–Fertő-főcsatorna mentén és a Maty-éren

SZ
eged évek 
óta nagy-
s z a b á s ú 
zöldberuhá-

zásokkal küzd a klímaváltozás 
káros hatásai ellen. A végéhez 
közeledik a távfűtés átállítása 
geotermikus alapokra, és egy-
re több intézményben biztosít-
ják napelemek az áramellá-
tást. Szegeden a magas szálló-
por-koncentráció miatt gyakran 
kifogásolt a levegő minősége – 
ezt szeretné javítani az a véder-
dő-telepítési program, amelyet 
Mihálik Edvin Zöld város prog-
ramért felelős tanácsnok je-
gyez. Az önkormányzat három 
év alatt, három ütemben, ösz-
szesen tíz hektáron ültet véder-
dőt Dorozsmán, a Szillér–Bak-
tó–Fertő-főcsatorna mentén 
és a Maty-éren.

Bővebben az 5. oldalon
Erdősáv Szeged határában. Egy hektár erdő évente 5-10 tonna szén-dioxidot köt meg, megfogja a port, és hűti a levegőt. 
Fotó: Iványi Aurél

Szeged két díszpolgárát köszöntötte
születésnapjuk alkalmából Botka László

– Két kiváló szegedi polgár, 
városunk két díszpolgára 
idén kerek születésnapi év-
fordulót ünnepel. Király Le-

vente, a nemzet színésze, 
aki Szeged szimbóluma, 
most 85 éves. 1959-ben, a 
főiskola elvégzése után ke-

rült városunkba, amelyhez 
kivételesen hűséges maradt, 
és egész művészi pályáját itt 
töltötte el. Neve mára hozzá-
nőtt a Szegedi Nemzeti Szín-
házhoz, aminek örökös tag-
ja. A másik ünnepelt, Mészá-
ros Rezső, aki most 80 éves, 
szintén történelmi személyi-
ség, hiszen ő volt a József 
Attila Tudományegyetem 
utolsó és a Szegedi Tudo-
mányegyetem első rektora. 
Egyiküket sem kell egyetlen 
szegedinek sem bemutat-
ni, a város ikonikus polgá-
rai – mondta szerdán Bot-
ka László, majd Szeged em-
lékérmével és ajándékkal 
köszöntötte az ünnepelte- 
ket.

Király Levente arról be-
szélt, milyen sokat köszön-

het Szegednek. A többi 
között feleségét, Juditot is, 
akit itt ismert meg, vala-
mint két gyermekét és hat 
unokáját. A színház igazi 
paradicsom volt számára, 
hiszen itt mindent – zenés 
darabot, prózát, operettet – 
tudott játszani. Pályafutása 
során 216 bemutatója volt. 
Mészáros Rezső elmondta: 
számára az a legnagyobb 
kitüntetés, hogy szege-
di hallgatóból lett rektor a 
szegedi egyetemen. Össze-
sen háromszor választották 
meg az egyetem vezető- 
jévé.

Az ünnepelteket zenés 
meglepetéssel köszöntöt-
te Kónya Krisztina opera-
énekes és zongorakísérője, 
Koczka Ferenc.

Botka László az ünnepeltekkel: Mészáros Rezsővel és feleségével, Ildikóval, valamint 
Király Leventével és feleségével, Judittal. Fotó: Iványi Aurél

Botka László polgármester 
hivatalában köszöntötte 
Szeged város két születés-
napos díszpolgárát. 
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Sereghajtók vagyunk
A Fidesz szerint dübörög a magyar gazdaság,  
de az uniós adatok egészen mást mutatnak

O
rbán Viktor a feb-
ruár 12-i évérté-
kelő beszédében 
azt állította, hogy 

„a minimálbér magasabb, 
mint az átlagbér volt a Gyur-
csány- és Bajnai-kormányok 
idején”. Bár a nyers száma-
datok alapján igaz, amit Or-
bán mond, ez az összeha-
sonlítás erősen félrevezető. 
Egyfelől a minimál- és az át-
lagbér összehasonlításának 
csak ugyanabban az évben, 
ugyanazon gazdasági viszo-
nyok között van értelme; 
másfelől két különböző évre 
vonatkozó béradatok össze-
hasonlítása nem lehetséges 
a kettő között eltelt időben 
történt infláció számítás-
ba vétele nélkül. Márpedig 
2009-hez képest 2022 
januárjára 40,7 száza-
lékkal emelkedtek a 
fogyasztói árak Ma-
gyarországon – írta 
a lakmusz.hu.

Ráadásul a tény-
ellenőrzéssel fog-
lalkozó portál szerint 
jócskán árnyalja a kor-
mányzati sikerkommuni-
kációt, ha uniós szinten vizs-

gáljuk a bérek emelkedését. 
A tagállamok között Magyar-
országon az egyik 
legalacsonyabb 
a minimál- 
és az át-
lagbér is, 
e u r ó b a n 
és vásár-
lóerő-pari-
táson egya-
ránt, és régiós 
összehasonlítás-
ban az elmúlt 11-12 évben 
sem nálunk nőttek legna-
gyobbat a munkavállalók 
keresetei.

Az Eurostat adatbázi-
sából a nettó éves átlagke-
reseteket a 2009-es és a 

legfrissebb elérhető, 2020-
as adatok alapján össze-
hasonlítva is látszik, mi 
a különbség az euróban 
és a vásárlóerő-paritáson 
megadott átlagkeresetek 
között. (A könnyebb érthe-
tőség kedvéért lapunk az 
átlagkereseteket nettó havi 
bontásban és az adott év-

ben aktuális euró/forint 
átlagárfolyamon fo-

rintban számolta 
ki – a szerk.). 
A rangsorban 
Magyarország 
2 0 2 0 - b a n 

csak Románi-
át és Bulgáriát 

előzte meg az át-
lagkereset színvona-

lában, és az összes többi 
régiós versenytársunknál 
– Lengyelországban, Cseh-
országban, Szlovákiában, 
Horvátországban és Szlové-
niában – jobbak voltak az 
átlagbérek, mint nálunk.

Az Eurostat adatbázisá-
ból ugyanakkor az is kiderül, 

hogy a vásárlóerő-paritá-
son megadott átlagbér 

Romániában már fe-
lette áll a magyar át-
lagkeresetnek. A GKI 
Gazdaságkutató Zrt. 
elemzése szerint, ha 

a jelenlegi trendek 
folytatódnak, Romá-

nia egy-két éven belül 
lehagyja Magyarorszá- 

got.

Orbán Viktor úgy beszélt évértékelőjében a magyar bé-
reknek a Gyurcsány-Bajnai korszak óta történt növeke-
déséről, hogy az inflációval nem foglalkozott. A magyar 
béremelkedés régiós összehasonlításban már nem olyan 
figyelemreméltó, EU-s szinten pedig továbbra is a sereg-
hajtók között vagyunk – írta a lakmusz.hu elemző cikké-
ben.

A rangsor-
ban Magyarország 

2020-ban csak Romániát 
és Bulgáriát előzte meg az 

átlagkereset színvonalában, és 
az összes többi régiós verseny-
társunknál – Lengyelországban, 
Csehországban, Szlovákiában, 

Horvátországban és Szlové-
niában – jobbak voltak 

az átlagbérek, mint 
nálunk.

Csongrád-Csanád 1-es számú választókerület
– Szeged országgyűlésiképviselő-jelöltjei 

(Választásra jogosultak aktuális száma: 80 479 fő)

Veszelinov Annamária (Megoldás Mozgalom)
Lékó Julianna (Mi Hazánk Mozgalom)
Bartók Csaba (Fidesz–KDNP)
Várkonyi Zoltán (Munkáspárt – Igen Szolidaritás Magyarországért 
Mozgalom)
Dr. Szabó Bálint (független)
Budai Gabriella Ágnes (Normális Élet Pártja)
Nagy Ferenc (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)
Szabó Sándor (DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd)

Szegedi Tükör-grafika. Forrás: valasztas.hu

Csongrád-Csanád 2-es számú választókerület
– Szeged országgyűlésiképviselő-jelöltjei 

(Választásra jogosultak aktuális száma: 87 006 fő)

Gonda Benjamin Norbert (Megoldás Mozgalom)
Mihálik Edvin (DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd)
Lévainé dr. Kovács Marian (Normális Élet Pártja)
Toroczkai László (Mi Hazánk Mozgalom)
Mihálffy Béla (Fidesz–KDNP)
Tóth-Benedek Csanád (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)
Dobos László (Munkáspárt – Igen Szolidaritás Magyarországért 
Mozgalom) 

Szegedi Tükör-grafika. Forrás: valasztas.hu

Szabó Sándor és Mihálik Edvin:
Változásért kiált az ország

SZ
abó Sán-
dor el-
mondta , 
hogy az 

aláírásgyűjtés során egyér-
telművé vált: a szegediek és 
a környékbeliek igent mon-
danak Szeged és térsége di-
namikus és békés fejlődésé-
re, az utak és intézmények 
felújítására, az összetartó és 
szolidáris helyi közösségek 
erősítésére és a zöldfejlesz-
tésekre, ugyanakkor határo-
zott nemet mondanak az Or-
bán-kormány ámokfutására.

– Elegük van az embe-

reknek a megosztottságból, 
a bizonytalanságból, a fé-
lelemkeltésből. Elegük van 
a pedagógusoknak és az 
egészségügyi dolgozóknak 
a megaláztatásból. Elége-
detlenek az emberek az ala-
csony nyugdíjakkal és fizeté-
sekkel. Az ország változásért 
kiált – hangsúlyozta Szabó 
Sándor.

– Három óra alatt ösz-
szegyűjtöttük segítőimmel 
az indulásomhoz szükséges 
aláírásokat – hangsúlyozta 
Mihálik Edvin, aki Szege-
det és a Homokhátságot 

szeretné képviselni a par-
lamentben, remélve, valódi 
megoldások születnek az it-
teni gondokra, a Homokhát-

ság vízproblémájára vagy a 
kormány által elvont önkor-
mányzati pénzek visszavé-
telére.

Több ezer aláírást gyűjtött össze két hét alatt Szabó Sán-
dor és Mihálik Edvin, az egységes ellenzék két szegedi or-
szággyűlésiképviselő-jelöltje. 

Mihálik Edvin és Szabó Sándor, az egységes ellenzék két 
szegedi országgyűlésiképviselő-jelöltje a sajtó gyűrűjé-
ben. Fotó: Iványi Aurél 

A tagállamok 
között Magyar-

országon az egyik 
legalacsonyabb a 

minimál- és az 
átlagbér is.
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Dombai Tünde

Találkozunk áprilisban

E
gy hónap múlva ilyenkor már a parlamenti válasz-
tás hétvégéje lesz. Három papírt fogunk kapni: 
egyet a pártokról, egy másikat az országgyűlésikép-
viselő-jelöltekről, egy harmadikat pedig a Fidesz 

szánalmas népszavazásáról, amellyel a ovisokat védelme-
zi a nemváltástól. Mindhárom papír önmagában érvényes, 
szóval ha a kormány hülyeségéről nem akarunk szavazni, 
megtehetjük, de ha a nemet és az igent is beikszeljük, akkor 
az a voksunk tényleg érvénytelen lesz, és attól még a képvi-
selőkre és a pártokra leadott szavazatunk érvényes marad. 

Igen, bizony, mindez egy hónap 
múlva. Amennyire pár hete még 
rettentő közelinek éreztem áp-
rilis 3-át, most annyira mesz-
szinek tűnik. Fura az élet; 
mennyire megváltoztatja 
a gondolkodásunkat, ha a 
szomszéd országot lerohanja 
egy világhatalom! Szándéko-
san nem azt írom, hogy elkezdő-
dött a háború, mert az már nyolc éve tart. Csakhogy 
eddig több ezer kilométerre, Ukrajna másik felén zajlott, 
nem is vettünk róla tudomást. De az hagyján, sem az USA, 
sem a NATO nem szállt be látványos farokméregetéssel. 
Sőt bátorították is Ukrajnát, kérhetné a NATO-felvételét. 
Hogy ez nyíltszíni provokáció, és az orosz elnök nem fogja 
annyiban hagyni, az nem érdekelt senkit. Most meg mint-
ha eszköztelenül tárnák szét a karjukat, miként is lehetne 
beavatkozni úgy, hogy nem avatkoznak be. Mint nálunk, 
1956-ban. 

Spekulál mindenki, mi lesz ebből, bennünket hogy érint 
ez az újabb válság, meddig fog tartani. Tisztára, mint a Co-
vid-járvány első hónapjaiban, amikor csak álltunk, és néz-
tünk ki a fejünkből az információk és a propaganda kereszt- 
tüzében. Aki tehette, mert nem érintette, de már elfáradt 
az aggodalomban, inkább benézett a hűtőbe: mit egyek va-
csorára? Hisz úgysem tehetek semmit egyedül.

Kollégák kérdezték, milyen a szláv lélek, merthogy 
orosz szakot végeztem az egyetemen, ez alapján csak 
levonok valami következtetést. Hát le. Ugyanazt, amit itt-
hon: a vezér agresszív diktátor, az ő elméjét nem szabad 
összekeverni az országéval. Persze ehhez sem Oroszor-
szágban, sem nálunk nem az állami propagandagépeze-
tet kell figyelni, mert abból csak rózsaszín revü bontakozik 
ki. Igen, bizony, ilyet láthattak az orosz állami tévé nézői 
Ukrajna lerohanásának reggelén. Mert az ő agresszív dik-
tátoruk, aki már örökös elnököt kreált magából, szinte 
minden más hírcsatornát elzárt, aki nem tetszik neki, azt 
elüldözi, bebörtönzi, megmérgezteti, lelöveti, kilöketi egy  
ablakból. 

Hogy lehetne egy lapon említeni a vezért és országát? 
Mi is kikérnénk magunknak. Mint ahogy ki is kérjük. Mert 
láttuk pávatáncolni a mi vezérünket Putyinnál a moszkvai 
békemisszióban, pár hétre rá meg visszakozni, hogy ugye-
bár mi mégiscsak a NATO része lennénk. Arra is figyel, ne-
hogy lemigránsozza az ukrajnai menekülteket, akik kedvé-
ért az eddigi törvényeket is módosíttatta. Mert akár jól is 
jöhet a mi vezérünknek, ha baj van, hiszen ott lehet lenni a 
gáton, a határon, hiszen ki más védhetne meg bennünket, 
és már szajkózza: neki Magyarország biztonsága az első. A 
sajátja legalábbis feltétlenül, azt látjuk. Mindeközben azért 
a magyarok nagy többsége tisztában van vele, mi a saját 
érdeke, nem véletlenül EU- és NATO-párti, amióta csak be-
léptünk. Mint ahogy azt is érti, hogy nem ezek bomlasztá-
sára van szükség, hanem, épp ellenkezőleg, a megerősíté-
sére, amihez bizalom kell, nem pávatánc.

És itt megint felmerül a kérdés: mit tehetek én egyedül? 
Hát azt, hogy nem legyintek rá, hanem változtatok, amire 
ugyan ritkán adódik alkalom, de április 3-án biztosan. Él-
jünk tehát a lehetőséggel, és találkozzunk áprilisban!

Botka László: Szeged mindig
kiállt a bajba jutottak mellett

Hogy 
lehetne egy 

lapon említeni 
a vezért és orszá-

gát? Mi is kikérnénk 
magunknak. Mint 

ahogy ki is kér-
jük.

Kötszerekkel, fertőtlenítővel, takarókkal
és konzervekkel is segíthetnek a szegediek

U
krajna Szegedi Tiszteletbeli 
Főkonzulátusa, a Szegedi Uk-
rán Nemzetiségi Önkormány-
zat és a Csongrád Megyei 

Ukránok Kulturális Egyesülete a 
Szegeden élő ukránokhoz és 
a békeszerető magyar em-
berekhez fordult. Közlemé-
nyükben egyebek mellett 
azt írják, hogy szeretnének 
kézzel fogható segítséget is 
nyújtani a háború elszenvedői-
nek, hiszen családok ezreinek élete, 
egzisztenciája került teljes bizonytalan- 
ságba.  

A Nemzetiségek Házában (Oszt-
róvszky utca 6.) hétfőtől csütörtökig 
délelőtt 9 és délután 5 óra között, vala-

mint pénteken délelőtt 9 és 
délután 2 óra között kö-

szönettel fogadják az 
alábbi felajánlásokat:

• hőtartó taka-
rók, hálózsákok, há-
lószőnyegek, plédek, 

matracok, esőköpe-
nyek, párnák,
• tisztálkodószerek, fog- 

krémek és fogkefék, pelenkák, beté-
tek, papírkendők, fertőtlenítőszerek, 

sebfertőtlenítő szesz, maszkok több-
szöri és egyszeri használatra,

• kötszerek, fertőtlenítő oldatok, 
sátrak, tábori ágyak, kályhák, üstök, 
mikroszálas törölközők, kempingét-
készletek és -eszközök,

• elemek, gyertyák és zseblámpák,
• víz, instant ételek, szárított és 

aszalt gyümölcsök, dió, konzervek, 
tészta, valamint egyéb tartós és féltar-
tós élelmiszerek.

Bővebb információ a 06-62-424-
248-as telefonszámon és a mino-
rity@t-online.hu e-mail-címen kap- 
ható.

Családok 
ezreinek élete, 

egzisztenciája ke-
rült teljes bizony-

talanságba.

Önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokkal és pénzado-
mánnyal segít Szeged vá-
rosa az ukrán menekültek-
nek.  

– Szeged város közössé-
ge azonnal reagált az ukrán 
eseményekre. Nagyon kö-
szönöm, hogy rengeteg ci-
vilszervezet és intézmény 
kezdett gyűjtésbe – nyilat-
kozta a szeged.hu-nak Bot-
ka László. A polgármester 
hangsúlyozta: Szeged szo-
lidáris város, amely mindig 
kiállt a bajba jutottak mel- 
lett.

– Szeged város önkor-
mányzata elkezdte felmérni, 
hogy egy esetlegesen elhú-
zódó, hosszú válságban ho-
gyan tud segítséget nyújtani 
a rászorulóknak. Felmérjük, 
hogy az önkormányzati tulaj-
donú ingatlanokban, épüle-
tekben mennyi menekültet 

tudunk fogadni. Eddig úgy 
tűnik, hogy Szeged nem cél- 
állomása a menekülteknek, 
de fel kell készülnünk, hogy 
ha elhúzódik a válság, és 
tömeges menekültáradat 
indul meg, akkor abból Sze-
gednek is ki kell vennie a 

részét – hangsúlyozta Botka 
László.

A polgármester elmond-
ta, hogy az önkormányzat 
felvette a kapcsolatot azok-
kal a nagyobb munkáltatók-
kal, amelyekről úgy tudja, 
hogy foglalkoztatnak ukrán 

munkásokat is, hogy esetleg 
a családjuknak tudjon segít-
séget nyújtani.

– Felvettük a kapcsolatot 
a nemzetiségi önkormány-
zatokkal és civilszervezetek-
kel, hogy az adománygyűj-
téshez raktárakat tudjunk 
biztosítani. Szeged város 
önkormányzata pénzado-
mány gyűjtésébe is kezdett, 
a Szeged Város Közössé-
géért Közalapítvány szám-
laszámára (12067008-
00105206-00100009) 
fizethetnek be pénzado-
mányt a segíteni akarók. A 
korábbi gyakorlatnak meg-
felelően az ilyen felajánlá-
soknál a szegediek által ösz-
szeadott pénzt megduplázza 
Szeged város önkormány-
zata, és eljuttatja a pénza-
dományt a menekülteket 
támogató szervezeteknek 
– mondta Botka László pol-
gármester.

Botka László: Szeged város önkormányzata pénzado-
mány gyűjtésébe is kezdett. Fotó: Szabó Luca 
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Részletes információért látogasson el honlapunkra: www.szetav.hu
Az akció időtartama: 2022. április 1-től július 15-ig a szabad helyek függvényében

Időpont foglaláshoz hívja ügyfélszolgálatunkat a 62/540-540-3-as melléken.

Ha lakás felújítást tervez, ne feledkezzen meg a radiátorcseréről sem! 
Cserélje le régi radiátorait korszerű, új, energia- és költséghatékony típusra! 

Csere esetén a tulajdonos dönti el, hogy külső vállalkozóval 
vagy a SZETÁV Kft. szakemberével végezteti el a munkát. 
A cseréhez szükséges hozzájárulást azonban csak a Szegedi Távfűtő Kft. adhatja ki.

Miért válasszon a radiátorcseréhez minket? Azért, mert:

- társaságunk magasan képzett, tapasztalt szakemberei végzik el a munkát,
- a radiátorokat és a cseréhez szükséges segédanyagokat beszerezzük 
és a helyszínre szállítjuk,
- az elbontott egységek helyszínről történő elszállítását 50 kg-ig díjmentesen vállaljuk,
- a radiátorok mindenkori kereskedelmi listaárából 30% kedvezményt biztosítunk,
- elvégezzük a szereléshez szükséges rendszerürítést és újratöltést, 
biztosítva a fűtési szezon problémamentes indulását,
- a helyszíni felmérés árát (5.000 forintot) a szerelés elvégzését követően 
jóváírjuk a végösszegben,
- ha a radiátorok jelenleg Brunata típusú költségmegosztóval vannak ellátva, 
ezek átszerelését is elvégezzük bruttó 4.500 Ft/radiátor* átszerelési díj ellenében.
- a beépített anyagokra 5 év garanciát vállalunk,
- a beépítéssel kapcsolatban felmerülő hibákra a szerelést követő 1 évig 
díjmentes javítást biztosítunk,
- a beépített radiátorra 10 év garanciát vállal a gyártó.

*az árak tájékoztató jellegűek, pontos árat a helyszíni felmérés során tudunk adni

PANELLAKÁSOK FŰTÉS
KORSZERŰSÍTÉSE

E
gykori szegedi fotósok életét és mun-
kásságát bemutató virtuális kiállítás 
látható a Móra Ferenc Múzeum hon-
lapján. A Fekete házban 2009-ben 

megrendezett tárlat virtuális változatában 
Letzter Lázár, Lauscher Lipót és Keglovich 
Emil életútját és munkásságát ismerhetik 
meg a látogatók.

Láthatnak képeket a nagyárvíz pusz-
tításáról, Szeged újjáépítéséről, valamint 

több ikonikus szegedi térről és épületről 
is. Szerepelnek a felvételek között portrék 
és csoportképek is: így például egy tabló 
az 1848–49-es 3. honvédzászlóalj egykori 
tagjairól, amely a forradalom és szabadság-
harc harmincadik évfordulója alkalmából ké- 
szült.

A virtuális kiállítás itt látható: https://mo-
ramuzeum.hu/t-knotik-marta-fenyirok-es-fe-
nyirdak-szegeden-virtualis-kiallitas/

Virtuális kiállítás
Szeged régi fotósairól

Az elektromosenergia-igény kiszolgálására napelemeket telepítettek az egyik csarnok-
épületre a Pulz utcai villamosremízben. Fotó: Iványi Aurél 

Egyre zöldebbek az SZKT-nál:
hat helyen csökkentik a rezsit

M
ihálik Edvin el-
mondta, hogy a 
400 millió forin-
tos uniós támo-

gatással és az önkormány-
zat 100 millió forintnyi saját 
forrásából megvalósított be-
ruházás fő célja a fosszilis 
energia felhasználásának 
csökkentése volt. Hason-
ló fejlesztések valósultak 
meg a városban más he-
lyeken is, bölcsőde-, óvo-
da- és iskolaépületek, va-
lamint orvosi rendelők kor-
szerűsítésével. A közgyűlés 
pedig a közelmúltban dön-
tött arról, hogy naperőműve-
ket alakítanak ki a Szegedi 
Vízmű két telephelyén, hogy 
részben így fedezzék a cég 
energiaszükségletét.

Majó-Petri Zoltán, az 
SZKT igazgatója a két és fél 

éves projekt részleteit is-
mertetve arról beszélt, hogy 
kicserélték a trolibuszmosó, 
illetve -javító csarnoknál az 
oldalfalak üvegburkolatát 

és az elöregedett fém-üveg 
nyílászárókat, az épületek 
teleszkópkapuit, továbbá 
a lapos tetők szigetelését. 
Korszerűsítették a javítócsar-
nokkal egybeépült irodaház 

fűtési rendszerét is. A villa-
mosremízben is elkészült 
a műhely és a raktárépület 
tető- és homlokzatszigetelé-
se, a nyílászárók cseréje és 
a fűtésrendszer korszerűsí-
tése. Több helyszínen, így két 
végállomás épületénél – Tar-
jánban és Makkosházon – 
az elektromosenergia-igény 
kiszolgálására napelemeket 
telepítettek, a meglévő ka-
zánokat pedig hőszivattyús 

fűtőrendszerre cserélték.
A szakember szerint 

az SZKT-nál további le-
hetőségek is lennének 
a megújuló energia 
felhasználására – pél-
dául a napelemek által 

előállított egyenáramot 
a szintén egyenárammal 

működő villamosok haszno-
síthatnák. Ennek lehetősé-
gét Nyugat-Európában már 
több helyen vizsgálják; mint 
mondta, bízik abban, hogy 
az új uniós ciklusban egy 
ilyen projekt Szegeden is el-
indulhat.

Hat helyszínen, több mint félmilliárd forintból, uniós támo-
gatással és a város saját forrásából felújították a Szegedi 
Közlekedési Társaság több épületét – közölte Mihálik Ed-
vin, a Zöld város programért felelős tanácsnok a szegedi 
villamosremízben tartott sajtótájékoztatón.

A Radnóti tanárai is csatlakoztak
a polgári engedetlenséghez

A 
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázi-
um tanárai is tiltakoztak a kormány 
sztrájkot ellehetetlenítő rendelete 
ellen. A pedagógusok polgári enge-

detlenségi akciójához egyre több iskola taná-
rai csatlakoznak. A radnótis tanárok önállóan 
és egyenként döntöttek a részvétel mellett, 
jogtudatos állampolgárként. Elhangzott: kiál-
lásuk fő oka hitelességük megőrzése és a tár-
sadalmi felelősségvállalás. A Deák-gimnázi-
um tanárai kiálltak radnótis kollégáik mellett.

Botka László polgármester azt írta Face-
book-oldalán: „Kiállunk a szegedi tanárok 

mellett, támogatjuk a jogos követeléseiket. 
Kisebb leterheltséget, nagyobb szakmai sza-
badságot és valódi megbecsülést a pedagó-
gusoknak!”

Lapinformációk szerint a két nagy peda-
gógus-szakszervezet a kormány sztrájkren-
delete után sem hagyta félbe a március 16-i 
sztrájk szervezését. Egy szegedi hallgatói 
csoport pedig azt kérte, hogy március 16-án 
„ürítsék ki” az egyetemet, „ha a közoktatás-
ban dolgozók nem élhetnek a munkajoga-
ikkal, állítsuk le egy napra a felsőoktatást”. 
Fotó: Iványi Aurél

Folytatódik az útépítés
a Stefánián

F
olytatja az útépítést a 
kivitelező a Stefánián 
a színházi körforga-
lom és a Vár utca kö-

zött. A pályaszerkezet cseréje 
és az új burkolat elkészítése 
április közepéig tart; a mun-
kálatok idejére korlátozzák a 
forgalmat a színházi körforga-

lomnál. A Széchenyi tér – Vö-
rösmarty utca felől érkezők a 
Deák Ferenc utca felé mehet-
nek a Belvárosi híd irányába; 
a posta mögött pedig átme-
netileg balra is ki lehet kika-
nyarodni a Híd utcára. A Stefá-
nia egy sávra szűkül, a Dózsa 
György utca, illetve a Belvárosi 

híd irányából érkezők felváltva 
haladhatnak, a forgalmat jel-
zőlámpa irányítja. 

Folytatódik az út- és jár-
daépítés a Stefánia Dózsa 
György utca – Kazinczy utca 
közötti részén is. 

Ugyancsak folytatódik a 
kerékpárút-hálózat bővítése. 
Húsz belvárosi egyirányú utcát 
nyitnak meg a másik irányból 
a kerékpárosok számára; ezt 
táblák kihelyezésével és ke-
rékpáros nyom felfestésével 
jelölik. Olyan utcák lesznek 
kétirányúak a kerékpárosok 
számára, ahol biztonságosan 
észreveszik egymást a köz-
lekedők, és elférnek egymás 
mellett. A munkálatok idejére 
ezekben az utcákban egy-két 
napig korlátozzák a parkolást. 

A teljes pályaszerkezetet cserélik a körforgalom és a Vár 
utca között.

A napelemek 
által előállított 

egyenáramot a szintén 
egyenárammal működő vil-
lamosok hasznosíthatnák. 
Bíznak abban, hogy az új 
uniós ciklusban egy ilyen 

projekt Szegeden is 
elindulhat.



2022. március 5., szombat 5Aktuális

Új helyszínen
a Toros Pálinkafesztivál

A 
járvány megszelí-
dülésével Szeged-
re is visszatérhet-
nek a fesztiválok, 

amelyek közül elsőként a To-
ros Pálinkafesztivált rende-
zik meg a március 12. és 15. 
közötti ünnepi hosszú hétvé-
gén. A hagyományos kiállítók 
most új helyszínre, a Dóm 
térre költöznek.

– A kilátogatók közel 
nyolcvan különféle pálinkát 
kóstolhatnak. A régi, már 
megismert kiállítók több 
mint háromnegyede visz-
szatér Szegedre – közöl-
te Szilágyiné Bitó Klára. A 
fesztivál szervezője elmond-
ta: március 15-én ünnepi 
programokat szerveznek, 

a gyerekeket kézművesját-
szóházzal és vidámparkkal 
várják, de természetesen 
megemlékeznek a 174 éve 
történt márciusi események- 
ről is.

Nemrégiben jelentették 
be, hogy a tervek szerint 
hároméves kényszerszünet 
után május 13. és 22. között 
ismét megrendezik a Szege-
di Borfesztivált.

1,6 
milliárdért

bérlik 
a hálózatot

2001 óta szabályozza 
együttműködési keretmegál-
lapodás, hogy mekkora ösz-
szeget kell fizetnie évente 
és havi bontásban a Szege-
di Vízmű Zrt.-nek a hálózat-
bérlésért az önkormányzat 
számára. A fizetendő összeg-
ről minden évben meg kell 
állapodniuk a szerződő fe-
leknek – tájékoztatott Szé-
nási Róbert, a bizottság el- 
nöke.

Idén megközelítőleg net-
tó 1,6 milliárd forintot fizet 
a városnak a szolgáltató, 
amelynek havonta 131 mil-
lió forintos részletekben kell 
utalnia a bérleti díjat. Azt 
már a korábbi években rög-
zítette a keretmegállapodás, 
hogy ennek 85 százaléka 
felújításra és rekonstrukci-
óra, míg a fennmaradó 15 
százaléka fejlesztésre és be-
ruházásra költhető.

A hálózatbérleti díj a 
víziközmű és a biogázüzem 
bérleti díját foglalja magá-
ban. Egy, még 2019-ben 
jóváhagyott közgyűlési hatá-
rozat alapján a biogázüzem 
rekonstrukciójára és fej-
lesztésére a tervezett háló-
zatbérlési díj 2,6 százaléka 
fordítható. E napirendi pont-
tal szoros összefüggésben 
a bizottság megtárgyalta és 
elfogadta a Vízügyi Építési 
Alapból megvalósuló idei 
víziközmű-felújítási tervet is.

Véderdőket telepít az önkormányzat
Három év alatt, három ütemben, tíz hektáron fásítanak Dorozsmán,  

a Szillér–Baktó–Fertő-főcsatorna mentén és a Maty-éren

SZ
e g e d 
évek óta 
n a g y -
szabású 

zöldberuházásokkal küzd a 
klímaváltozás káros hatásai 
ellen. Lassan a végéhez ér a 
távfűtés átállítása geotermi-
kus alapokra, és egyre több 
intézményben biztosítják 
napelemek az áramellátást. 
Szegeden a magas szálló-
por-koncentráció miatt gyak-
ran kifogásolt a levegő minő-
sége – ezt szeretné javítani 
az a véderdő-telepítési prog-

ram, amelyet Mihálik Edvin, 
a Zöld város programért fe-
lelős tanácsnok terjesztett 
be a legutóbbi közgyűlésre. 
A testület elfogadta a javas-
latot.

A klímaváltozás káros 
hatásainak mérséklése ér-
dekében a városi fatelepíté-
sek mellett egyre nagyobb 
jelentőséggel bír és egyre 
sürgetőbb a városi határ- 
területek zöldítése – a véd- 
erdők telepítése. Ezért az 
önkormányzat az idei évtől 
kezdődően 2024-ig össze-

sen tízhektárnyi véderdőt 
ültet, három ütemben.

– Az első ütem márci-
usban indul. A dorozsmai 
Vályogos és Mester utca 
mögötti területen kezdődik 
a telepítés. A kéthektáros 
területből még fennmaradó 
kisebb részen őszig kapnak 
időt a bérlők, hogy elköl-
tözzenek, ezért itt csak ősz-
szel folytatódik a telepítés 
– mondta Mihálik Edvin, 
aki hangsúlyozta: termé-
szetesen a telepítés során 
minden esetben betartják 
a közművezetékeknél előírt 
védőtávolságokat. A terület-
re kétmillió forintért telepíte-
nek őshonos szilfákat.

Jövőre a második ütem-
ben a Jura Ipari Park kö-
zelében, a Szillér–Baktó–
Fertő-főcsatorna mentén 
folytatódik a véderdő-telepí-
tési program; 2024-ben, a 
harmadik ütemben pedig a 
Maty-éri evezőspálya keleti 
oldala melletti területen, hat 
hektáron telepítenek véder-
dőt. Mihálik Edvin jelezte, 
hogy 2024 után is szeret-
nék folytatni a programot, 
ezért erdészeti szempontok 
alapján már most vizsgálják, 
hogy mely területek jöhet-
nek még szóba a későbbi 
telepítésekhez. Egy hektár 
erdő évente 5-10 tonna 
szén-dioxidot köt meg, meg-

fogja a port, és hűti a leve-
gőt. 

A véderdő-telepítési 
program mellett az elmúlt 
években a városfejlesztési 
beruházások tervezésénél, 
a parkok és közterületek re-
konstrukciójakor is kiemelt 
szempont volt a fásítás. A 
nagyberuházásokhoz kap-
csolódóan öt év alatt közel 
kétezer új fát telepítettek, 
ezenfelül a város zöld terü-
leteire hét év alatt 3,5 ezer 
park- és sorfát is elültettek. 
Szegedet jelenleg több mint 
hetvenezer fa zöldíti, hűsíti, 
s ezzel a hazai nagyvárosok 
versenyében az elsők között 
foglal helyet.

Elfogadta a közgyűlés Mihálik Edvin, a Zöld város prog-
ramért felelős tanácsnok véderdő-telepítési programját. 
2024-ig összesen tízhektárnyi véderdőt ültetnek Szegeden.

Képünk egy korábbi faültetési akció alkalmával készült. Mihálik Edvin, Zöld város programért felelős tanácsnok. Fotók: Iványi Aurél 
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Érdekességeket mutatott be
a házasságról a Somogyi-könyvtár

Különlegesség például Tary György 1813-as móringoló levele

– Nem is hinnénk, mennyi 
sok érdekesség lappang ma-
gánszemélyeknél. Ezek főleg 
a közösségi médiában buk-
kannak fel, egy ilyen fórumon 
keresztül sikerült megsze-
rezni legutóbb egy fényké-
palbumot. Elég sokan „bok-
szoltak” érte, mint kiderült, 
hiszen számos szempont-
ból érdekes a fotókon látha-
tó ruha- és hajviselet, a ba- 
jusz, a környezet, a szó-
rakozóhely – mutatta a 
régi fotókat Kukkonka Ju-
dit helyismereti könyv- 
táros.

Megtudhatjuk például, 
hogy a fehér menyasszonyi 
ruha csak az 1920-as évek 
után terjedt el hazánkban. 
Addig az volt a szokás, hogy 
a házasulandó lány a leg-
szebb, legdíszesebb ruhá-
jában ment férjhez, amely 
a díszességével arányosan 
a család anyagi helyzetét is 
szimbolizálta.

Az újságkivágatokból az 
is kiderül, hogy a házassági 
kölcsön, vagyis az első há-
zasok anyagi támogatása 
1941-ben jelenik meg a ma-
gyar törvénykezésben. Célja 

a házasságok és a születé-
sek számának növelése volt.

Különlegesség az emlék-
könyvtárban is lapul, ilyen 
például Tary György 1813-
as móringoló levele, ami 
lényegét tekintve házassági 
szerződés. A móring az ér-
telmező kéziszótár szerint 
a német Morgengabe kife-
jezésből származik, szoros 
jelentése az az ajándék, 
amelyet a vőlegény az első 
elhálás utáni reggel a meny-
asszonynak ad. A több mint 
kétszáz esztendős levél kü-
lönlegessége, hogy két, éle-
te teljében lévő özvegy em-
ber foglalta írásba, melyikük 
mit hoz magával az előző 
házasságából, és melyikük 
mit hagy hátra a meglévő 
gyerekeinek. 

Valóban bőséges a választék házassági 
hirdetésekből, nem szükséges, hogy va-
laki dúsgazdag legyen, csak a benősü-
lés – írta 1936-ban a Délmagyarország. 
És még valami: 30 pengő előleg beküldé-
sét kéri egy házasságközvetítő iroda, és 
pontos címek elküldését ígéri. „Elmegy a 
30 pengő, és két nap múltán tényleg hoz 
a postás egy tartalmas levelet, benne ta-
lálhat a reménykedő fiatalember féltucat 
címet. Fiatalemberünk gondos stilizálás-
sal megírt pár levelet a kapott címekre, 
és már jön újból a levél, sőt levelek gar-
madával, ezek azonban súlyos csalódást 
okoznak, mert a dúsgazdag bankár apá-

ról nyomban kitűnik, hogy csak kettős-
könyvelő valamelyik pénzintézetnél, ahol 
talán van 25 db kétesértékű részvénye. 
De »a leányával igen úrias jónevelést ad-
hat, ami nagy vagyonnal felér«. A földbir-
tokos árvája 500 hold helyett csupán 50 
holddal rendelkezik, ez is megszállt terü-
leten van, de ha a csehek kimentek, meg 
lehet indítani az örökösödési pert. A köz-
ismert nagykereskedésnél kitűnik, hogy 
csőd előtt álló bolt, ahol már 40 száza-
lékos kiegyezésről is lemondtak a hitele-
zők. Végül hátravan a korszakot megváltó 
találmány, melyről kitűnik, hogy elgondo-
lóját kórházi megfigyelés alatt tartják…”

Válási statisztika

Az 1914-es válóperekből összegzi a Dél-
magyarország: 48 ezer 793 házasság 
közül 7012 nő azért ment férjhez, hogy 
asszony lehessen, de szívét az anya-
könyvvezetőhöz menet elvesztette. Kí-
váncsiságból rebegte el az igent 9788. 
Azonkívül szerelemből nyújtott kezet az 
imádott férfinak 121, ebből csalódott 86, 
csalódni fog 34, nem csalódott és nem 
fog csalódni 1, mert azt a templomból 
kijövet szívszélhüdés ölte meg. Továbbá 
15 ezer 752 leány azért ment férjhez, 
mert a papájának sikerült becsapni a ho-
zománnyal a jövendőbelit. Belementek a 
házasságba 13 ezer 129-en azért, hogy 
a barátnők megpukkadjanak a dühtől, 
és 12 ezer 664-en, mert utálják a férfia- 
kat.

48 ezer 793 nő közül 48 ezer 793 
esküdött örök hűséget. Megtartotta té-
vedésből 120, elfelejtette 38 ezer 429, 
szórakozottságból mellőzte 9364. Már 
házassága második napján veszeke-
dett az urával 27 ezer 482, duzzogott 
11 ezer 674, vitatkozott 10 ezer 496, 
engedelmeskedett 2. „Hazamegyek a 
mamához!”, mondta 23 ezer 793 fia-
talasszony (csak már látnám, gondolta 
magában mind a 48 ezer 793 friss férj); 
„Jaj nekem!”, sóhajtotta 8547; „Smucig 
disznó!”, mondta 5996; „Bár már özvegy 
lennék!”, mondta 12 ezer 422, de vala-
mennyi gondolta.

Főzni tudott 147, odaégette az ételt 
13 ezer 482, elrontotta 24 ezer 390, el-
felejtett tüzet rakni a lábasok alá 324, 
fejéhez vágódott az étel 1344-nek, és tu-
dott főzni 2, de ezek legalább eltitkolták.

Milliárdos hozományok

+ fotó 0305/házasság/hazassag_vj. 

+ fotó 0305/házasság/hazassag 202201 
Fotó: a Somogyi-könyvtár gyűjteményéből

+ fotó 0305/házasság/fortepanszege-
di_52938. 

+ fotó 0305/házasság/fortepanszege-
di_52913

Az utóbbi években a Somogyi-könyvtár is indul aukciókon, vá-
sárol internetes portálokon, így bővítve gyűjteményét fotók-
kal, képeslapokkal, kéziratokkal, meghívókkal. Sok családi 
emléket azonban adományként kapnak. Legutóbb a házas-
ság témaköréből mutatták meg új szerzeményeiket.

Fotó: Fortepan

Fotó: Fortepan

Fotók: a Somogyi-könyvtár gyűjteményéből
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Nemcsak mondja, hanem mutatja is
a szöveget a színházban Vörös Zsolt

A Szegedi Nemzeti Színház jeltolmácsa szerint a siketek és nagyothallók is élvezik a zenét 

V
örös Zsoltnak gya-
korlatilag ez az 
anyanyelve, ugyan-
is szülei szintén 

hallássérültek. A jelnyelvi 
tolmács családjában több 
generáció élt együtt, ezért a 
jelelést a szüleitől, a hang-
zó nyelvet pedig a nagyap-
jától sajátította el, akárcsak 
húga, Krisztina. Egy évtized-
del ezelőtt az ő példáját kö-
vetve kóstolt bele a színhá-
zi tolmácsolásba, amit azóta 
nagyon megszeretett.

– Magyarországon a hú-
gom jelelt először szabadté-
ri színházi előadást a Dóm 
téren. Vidnyánszky Attila 
rendezte Az ember tragédi-
áját 2013-ban. Később én 
vettem át a helyét. A Háry 
Jánost és az Elfújta szélt tol-
mácsoltam a siket nézőknek 
a fogadalmi templom előtt – 
meséli.

A koronavírus jele

Vörös Zsolt civilben is tolmá-
csolásból él. Másfél évtize-
de hivatásos tolmácsként 
dolgozik a megyei jelnyelvi 
tolmácsszolgálatnál, ahol 
rajta kívül még három 
kollégája igyek-
szik segíteni 
a hallás-
sérültek-
nek. Az 
élet leg-
k ü l ö n -
f é l é b b 
területe-
in dolgoz-
nak. A be-
vásárlásban, a 
hivatali ügyintézés-
ben, a bírósági tárgyaláson, 
a postán vagy az orvosnál 
segítenek a hallássérültek-

nek. Ez bizalmi állás. Őket is 
köti a titoktartás, akár az or-
vosokat, az ügyvédeket vagy 
a papokat.

Kiderült, hogy a jelnyelv is 
folyamatosan változik. A koro-
navírusra például teljesen új 
jelet kellett kitalálni, ahelyett 
hogy összeforrasztották volna 
a királyi koronát a vírussal.

Itt is van tájszólás

– Hét jelnyelvi iskola műkö-
dik Magyarországon, ame-
lyek mindegyike speciális 
tájnyelvet használ egy-egy 

szóra, kifejezésre. 
Amit pedig 

nem tu-
dunk le-

jelelni, 
azt le-
betűz-
z ü k 
– teszi 

h o z -
zá. A 

m a g á n - 
életben és a 

színházi munká-
ban is a zenés darabok a 
kedvencei. Az operán kívül 
már minden műfajú előa-

dást jelelt.
– A kedvenceim a musi-

calek. Eddig a legnagyobb él-
mény és legnagyobb kihívás 
A dzsungel könyve volt, ami 
telis-tele van szójátékokkal, 
a jelnyelv pedig sokkal vi-
zuálisabb, mint a hangzó. 
Megizzadtam, mire lefordí-
tottam. Hasonló élmény volt 
annak idején a színházi pre-
mierem, a Charlie Chaplin 
némafilmje nyomán szüle-
tett A kölyök című musical, 
amelyet 2011-ben rendezett 
Pozsgai Zsolt, és Gömöri 
Krisztián volt a főszereplője.

Akadálymentes padlás

Az idei évadban két produk-
ciót, A padlás és a Nagyon, 
nagyon, nagyon sötét dolog 
című darabot tekintheti meg 
akadálymentesítve a Szege-
di Nemzeti Színház siket és 
nagyothalló közönsége.

– Sokan azt gondolják, 
hogy a hallássérültek nem 
élvezik a zenét. De ez nem 
igaz. A zárt térben ugyan-
is nagyon jól lehet érezni 
a rezonanciát. Gondoljunk 
csak arra, ha túl közel me-

gyünk egy hatalmas hang-
falhoz. Szinte a bőrünkön 
érezzük a zenét, a ritmust. 
Így hangolódnak rá a muzsi-
kára a nagyothallók is – ma-
gyarázza.  

Egy-egy színházi produk-
ció főpróbája után ideális 
esetben két hét áll rendel-
kezésére a felkészülésre, 
de előfordult már az is, hogy 
csupán pár napja akadt 
a szöveg megtanulására. 
Igyekszik minden elkészült 
előadást kétszer-háromszor 
is megnézni, mielőtt ő maga 
is szerepelne. Az a biztos, ha 
ismeri a jeleneteket, és fej-
ből tudja a szöveget.

Együtt bakiznak

– Egy-egy előadás során 
nem pusztán a kezemet 
használom. Legtöbbször 
éppen úgy dolgozik a tes-
tem is, mint a színészeké. A 
szövegen túl csak így tudom 
igazán továbbadni az érzel-
meket. A nem halló nézők-
nek is fontos, hogy a szín-
padon a szereplők éppen 
jókedvűek vagy szomorúak, 
viccesek vagy komolyak. Ezt 

leginkább a mimikával és a 
mozgással lehet közvetíte-
ni. És az is fontos, 
ha a színész 
bakizik, én 
is vele 
e g y ü t t 
b a k i z -
zak. A 
siket né-
zőknek is 
u g y a n a z 
az élmény 
jár, mint a hal-
lóknak – mondja moso-
lyogva Zsolt. 

A jelnyelvi tolmácsnak 
pedig ugyanaz a taps jár, 
mint a színpadon lévő sze-
replőknek. Vörös Zsolt ezt 
mindig meg is kapja. Szerin-
te akár egy balettelőadást 
is le lehetne jelelni, csak 
éppen minek. Az operával 
pedig az a helyzet, hogy sok-
kal egyszerűbb egy kivetítőn 
feliratozni, mint a jeleléssel 
próbálkozni.

Hetven produkciót  
fordított

Ahogyan nincs két egyforma 
előadás a színpadon, úgy 

nincs két egyforma estéje 
a jelnyelvi tolmácsnak sem. 

A Valahol Európá-
ban című da-

rabot már 
több mint 
t í z s z e r 
j e l e l t e , 
és nem 
volt két 

egyforma 
e l ő a d á s . 

Nemrégiben 
összeszámolta: 

tíz év alatt hetven pro-
dukció százötven előadását 
tolmácsolta a siket és na-
gyothalló közönségnek.

A felsőfokú jelnyelvi dip-
lomával rendelkező Vörös 
Zsolt nemcsak Szegeden 
segíti színházi élményhez a 
siket nézőket, hanem több 
fővárosi és vidéki színházba 
is rendszeresen visszahív-
ják. Dolgozott már a Pesti 
Magyar, a Víg-, a Thália és a 
Nemzeti Színházban, de Bé-
késcsabán, Szarvason, Eger-
ben és Pécsen is rendszeres 
vendég a színpad szélén, 
ahol azután legtöbbször ő 
maga is főszereplővé válik.

Rafai Gábor

„Kiskoromban, amikor 
édesanyámmal a buszon 
utazva jeleltünk egymás-
nak, úgy néztek ránk, mint-
ha a holdról jöttünk volna. 
Ma már sokkal elfogadób-
bak az emberek a hallás-
sérültekkel, nem bámulják 
meg az utcán, aki jelnyelv-
vel kommunikál” – mondja 
Vörös Zsolt, aki esténként   
a Szegedi Nemzeti Szín-
házban „mutogatja el” az 
előadásokat a siket nézők 
nek.

A zárt térben 
nagyon jól lehet 

érezni a rezonanciát. 
Gondoljunk csak arra, ha 
túl közel megyünk egy ha-

talmas hangfalhoz. Szinte a 
bőrünkön érezzük a zenét, a 

ritmust. Így hangolódnak 
rá a muzsikára a na-

gyothallók is.

A felsőfokú 
jelnyelvi diplomával 

rendelkező Vörös Zsolt 
nemcsak Szegeden segíti 
színházi élményhez a siket 
nézőket, hanem több fővá-

rosi és vidéki színházba 
is rendszeresen visz-

szahívják.

Vörös Zsolt: A siket nézőknek is ugyanaz az élmény jár, mint a hallóknak. A jeltolmács éppen Alföldi Róbertet „közvetíti” a színpad széléről, a Nagyon, 
nagyon, nagyon sötét dolog című darabban. Fotó: Szabó Luca 
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Szegeden divat  
az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Kokas Ká-
roly, eredetileg történész-irodalmár, ma már inkább könyv-
tári informatikus, az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazga-
tó-helyettese Jaume Cabré Az én vétkem című regényét 
ajánlja.

M
ondják, hogy még a hosszú életű embereknek 
sem igen adatik meg, hogy kb. 3000-3500 
könyvnél többet elolvassanak. Mivel ez ijesztő 
igazság, erre két válaszom alakult ki az idők so-

rán: szorgalmasan igyekszem minden hasznos időmet könyv-
vel, könyvekkel tölteni, és jól válogatva. S azt mondom, hogy 
a könyvek egy részét nem kell elolvasni A-tól Z-ig, hogy vala-
mit felszedjünk belőlük (s most nem a regényekre gondol-
tam), és nem árt, ha kifejlesztünk egy-két technikát arra, 
hogy gyors „könyvlenyomatokat” is be tudjunk szerezni egy-
egy műről, teljes olvasás nélkül is.

Nem egy 
nagy és szé-
pen összera-
kott polgári 
könyvtárral 
rendelkező 
értelmiségi 
c s a l á d b ó l 
származom, 
az olvasás 
nem elsősor-
ban otthon-
ról jött, bár 
édesanyám 
és apám 
kezében is 
láttam azért 
bőven köny-
vet, hanem 
az iskoláim-
ból és remek 
tanítóimtól, 
tanáraimtól, meg értelmiségi jellegű rokonságunkból. Én 
még az a generáció vagyok, amelyik Vernén nőtt fel. Apám 
mesébe illő módon (megtalálta egy kereskedő elveszett pén-
zét) még gyerekkorában hozzájutott egy teljes és érintetlen 
Pallas Lexikonhoz. Egy vasládában hozta magával a falunk-
ba. A padláson volt gyerekkoromban. Aztán amikor jöttek a 
„Verne Gyulák” sorra, annyi mindent nem tudtam, s annyi 
mindenről jó lett volna többet tudni… hogy 10-11 éves ko-
romban rám bízták a ládát. Egy dunántúli kis faluban, 1970 
táján volt egyszer egy kisfiú, akinek volt egy teljes „Pallas 
Lexikona”. Aztán a ládában még volt egy nagy Kogutowitz-at-
lasz is, kitűnő történelmi térképekkel. Ezek lettek bölcsessé-
gem első támaszai, a sok olvasmányban az eligazító iránytű. 
Szebb dolgot, mint a napfényes verandán kiterített lexikon-
kötetek, a régi atlasz mellett „Makacs Keraban”-t olvasva 
körbejárni a Fekete-tengert, ma sem igen tudnék elkép- 
zelni.

Aki annyira a könyvek világában él, mint én is, annak sok 
kedvenc könyve van, több száz valójában. Most mégis talán 
egy nem annyira ismert, de nagyszerű regényre hívnám fel a 
figyelmet. A kitűnő katalán író, Jaume Cabré Az én vétkem 
című nagyregényéről van szó. 

A főhőse egy könyv- és kéziratmániás kultúrtörténész, 
sőt filozófus a barcelonai egyetemről, aki akár virtuóz hege-
dűművész is lehetne… és hozzá a regényidő, ami legalább 
háromemeletes: egy csodálatos cremonai hegedű történe-
tébe ágyazva az apák és fiúk borzasztó és lelkesítő kapcso-
lata, a valódi szerelem megtalálásának rejtelmei, mindez az 
európai kultúrák bonyolult viszonyrendszerében ábrázolva, a 
történelem kataklizmáin át- és átbotladozva. 

Jaume Cabré Az én vétkem című regénye a Somo-
gyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Dubajban vendégszerepel
a Szegedi Kortárs Balett

Szegeden olasz vendégko-
reográfusok táncestjével 
indították az idei bemuta-
tók sorát.

A 
Szegedi Kortárs 
Balett március 
9-én a Carmina 
Burana című tánc-

játékkal vendégszerepel a 
Dubaji Világkiállításon. Sze-
geden pedig a két olasz ven-
dégkoreográfus közös tánc- 
estjének premierjével indí-
tották az idei bemutatók so-
rát (képünkön). 

A Dubai Millennium Am-
phitheatre színpadán mu-
tatja be a Szegedi Kortárs 
Balett Juronics Tamás Carl 
Orff zenéjére készített Car-
mina Burana-koreográfiá-
ját, amely az együttes egyik 
legsikeresebb produkciója, 
s 2001-es bemutatója óta 
folyamatosan szerepel a tár-
sulat repertoárján. 

Szegeden a két olasz 
vendégkoreográfus – Enrico 

Morelli és Walter Matteini – 
közös táncestjének premier-
jével indították az idei bemu-
tatók sorát. Míg az est első 
része a test és a lélek külön-
féle állapotait kelti életre, 
addig a második a szív leg-
belsőbb hangjait, a tudata-
latti rejtelmeit kutatja, a kor-
társ tánc eszközeivel. A két 

produkciót Danza címmel 
mutatták be. Enrico Morelli 
már amolyan házi szerzőnek 
számít, hiszen ez az ötödik 
alkalom, hogy vendégko-
reográfusként Szegeden 
alkot, itt készült darabjaival 
több fesztiváldíjat nyert a 
társulat. A Moderato canta-
bile, a Menyegző, az Orfe-

usz és Euridiké, valamint a 
Coppélia után most Elégia 
címmel a jóságot dicsőítő 
absztrakt mesével mutat-
kozott be. Az előadás zenei 
világa széles skálán mozog: 
Bach és Vivaldi mellett olyan 
kortárs zeneszerzők művei 
is hallhatók, mint Arvo Pärt 
és Max Richter.  

Kézzel fogható festmények
a Fekete ház évnyitó kiállításán

K
ülönleges együtt-
működés eredmé-
nyeként jött létre a 
Fekete ház új kiállí-

tása. A Tér – Mozgás – Játék 
című vándortárlat Konok Ta-
más festményeit mutatja be, 

Vásárhelyi Tamás makettje-
ivel kiegészülve, így a mű-
vész geometrikus formákból 
felépülő festményei „életre 
kelnek”, és kétdimenziósból 
háromdimenzióssá válnak. 

– Művészet és tudo-

mány, művészet vagy tudo-
mány, ez a kérdés. Nyilván-
való, hogy az első változat 
a működőképes – mondta 
megnyitóbeszédében Ibos 
Éva. A szegedi művészettör-
ténész a világhírű kinetikus, 
Kepes György gondolait idéz-
te, aki szerint az alkotóknak 
egyszerre kell rendelkezniük 
a tudós agyával, a festő sze-
mével és a költő szívével.  

A két kiállító – a tudós és 

a művész – közötti párbe-
széd 2018 őszén kezdődött, 
amikor a Kutatók Éjszakája 
alkalmából a budapesti Va-
sarely Múzeum tudományos 
játszóházat szervezett. Vá-
sárhelyi ekkor a múzeum ak-
tuális kiállításához kapcsoló-
dóan több Konok-grafikához 
is készített játékokat. A fes-
tőművész lelkesen fogadta a 
kezdeményezést, és rögtön 
azt javasolta, hogy állítsanak 
ki közösen. Az alkotók ezu-
tán egymást folyamatosan új 
ötletekkel stimulálva állítot-
ták össze tárlataik anyagát. 

A szegedi kiállítás is a 
képzőművészet és a tudo-
mány egyedülálló találkozá-
saként jött létre, hogy a két 
terület közötti határvonala-
kat átlépve számos fontos 
kérdést vessen fel: ki mit 
vesz észre, mit lát meg egy 
képzőművészeti alkotás-
ban? Hogyan segítheti a 
képzőművészet egy tudo-
mányos elv megértését, és 
fordítva?

A Fekete ház rendhagyó 
tárlatán április 30-ig akár 
játszhatnak is az érdeklő-
dők.

Konok Tamás festőművész és Vásárhelyi Tamás biológus 
közös tárlatán a kiállított festményekhez olyan makettek 
készültek, amelyeket a látogatóknak kell kipróbálniuk. A 
megtapogatható tárlatot április végéig tekinthetik meg a 
szegediek és vendégeik. 
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Hálátlan masinák

N
em hiszem, hogy 
a technikai fejlő-
dés kétarcúságá-
ról sok újat tudnék 

mondani a témában jártas 
olvasóknak. Nem szeretnék 
a vészmadár hálátlan sze-
repében tetszelegni, de sze-
rintem a mindennapi éle-
tünk szinte minden terüle-
tén használt okosgépek nem 
biztos, hogy annyira jó hatás-
sal vannak ránk.

Van itt Szegeden egy 
multinacionális nagyáruház, 
ahol hosszú sorok kígyóznak 
a pénztárak előtt, amelyek 
száma a korábbihoz képest 
jóval kisebb. Az ügyeseb-
bek, az új dolgokra fogéko-
nyabbak természetesen az 
önkiszolgáló pénztárgépek 
– röviden „önkikassza” (Co-
pyright!) – használatával 
rengeteg időt takarítanak 
meg, ami meg pénz, mint 
tudjuk. Evolúció a javából! 
A hús-vér pénztárosok szép 
lassan kihalnak, a gyámolta-
lan vevőkkel együtt.

No de kedvenc sport-

ágamban, a teniszben is 
minő változások történtek 
az utóbbi időben. A vírusjár-
vány okán a kemény borí-
tású pályákon játszott nagy 
versenyeken már nincsenek 
is vonalbírók, helyettük a 
Hawk-Eye Live (élő sólyom-
szem) technikát alkalmaz-
zák. A lábhibát vajon ki vagy 
mi figyeli? Labdaszedők még 
vannak, és székbíró is, de ez 
utóbbi feladatköre egyre job-
ban leszűkült.

Talán ez az egy-két példa 
is igazolja, hogy nem alapta-
lan a többségében egysze-
rűbb emberek félelme az 
okosabbnál is egyre okosabb 
masinériáktól, valamint attól 
is, hogy ez a technikai túlbur-
jánzás a közeljövőben akár 
robotlázadáshoz is vezethet, 
melyet a világhírű elméleti 
fizikus, Sheldon Cooper sze-
rint a bankautomaták ve-
zetnek majd. De én személy 
szerint a szavazatszámláló 
szerkezetektől sokkal jobban 
tartok.

Méhes János

Olyan jó, ha egy kis kedvességet,
mosolyt kapunk!

NY
omasztóan hat az 
emberek kedélyálla-
potára a megállíthat-
lannak tűnő járvány-

helyzet. Emellett a társadalomban lévő 
ellentétek sem keltenek vidám hangu-
latot. A legkisebb nézeteltérésre is in-
dulatosan reagálunk, pedig ha átgon-
doltan, jó szándékkal közelítenénk egy-
máshoz, a problémák megoldásában is 
könnyebben jutnánk egyezségre. Olyan 
jó, ha a mindennapi életben egy kis ked-
vességet, mosolyt kapunk valakitől! Jó, 
ha valaki meghallgatja a panaszunkat, 
vagy segítséget nyújt. Persze nekünk is 
nyitottnak kell lennünk. A maszk mögött 
nem lehet látni, hogy mosolygunk-e, 
de a szemek, a mozdulatok és han-
gunk színezete is elárulja, hogy öröm-
mel fogadjuk a másik segítőkészségét.

Az egyik bankfiók felújított irodáját 
számlavezetési kérdésben kerestem 
fel.

Hogyan lehet otthonról lekérdezni 
a számlaegyenleget? Év elején sok a 
kiadás, napra készen tudni kell, hogy 
mennyi a fedezet. Az éves biztosítá-
sok befizetése, az átutalások mellett 

a januári évfordulók, szülinapok és 
névnapok odafigyelő költségbeosztást 
kívánnak.

A bankfiók előterében több ügyfél 
várakozott. Megfigyeltem, hogy sok időt 
szánnak egy-egy ügyfélre. Végül az utol-
só ablakhoz hívtak, ahol előadtam a 
kérésemet. A kedves ügyintéző egy erre 
alkalmas szerződés megkötését java-
solta. Türelmesen végigvezetett 
a lekérdezés menetén. Ne-
kem már az első lépéstől 
kínai volt az egész. A 
legnagyobb nehézsé-
get a hétjegyű azono-
sító, majd a tizenhat 
jegyű vezérszámla szá-
mának beírása okozta. 
A mobiltelefonomra jövő 
sms-t sem találtam meg, 
pedig ott közölték a belépéshez 
szükséges jelszót. Nem szoktam ese-
mesezni.

– Van okostelefonja? Az a „söpröge-
tős”.

– Olyan nincs. 
Nyolcvankét évesen örülök, hogy a 

számítógépen tudok leveleket írni és ol-

vasni, meg a gépen tárolt képeket tudom 
az íráshoz csatolni az e-mailben. 

Az ügyintéző rám mosolygott. Leg-
alábbis úgy láttam a szeméből. Türelme-
sen mutatta meg a lekérdezés lépéseit, 
és velem is végigcsináltatta az egészet, 
mint egy kisdiákkal. Amikor már tudtam 
a feladatot, felajánlotta, hogy szívesen 
segít, ha később problémám akad. A 

névjegykártyája alapján tu-
dom most megköszönni 

Ágnesnak, hogy nagy 
türelemmel vezetett 
be a számlalekér-
dezés rejtelmeibe, 
és megkönnyítette 
az otthonról történő 

tájékozódást.
Aztán itthon bekö-

szöntött a csoda. A szá-
mítógéphez ülve, az első sor 

begépelése után, a számlalekérdezést 
megjelölve és a belépésre kattintva egy 
billentyűnyomással azonnal megjelent a 
kért adat. Nem kellett hosszú számso-
rokat pötyögni. Ez hogyan történhetett? 
Holnap megkérdezem az ügyintézőtől.

Dr. Berecz Árpádné

A maszk 
mögött nem 

lehet látni, hogy 
mosoly- 

gunk-e, de a szemek, a 
mozdulatok és hangunk 

színezete is elárulja, 
hogy örömmel fogad-

juk a másik segítő-
készségét.

É
rkezett a Magyar Állam-
kincstártól egy boríték. Az 
engem nyugdíjas honfitár-
sának tituláló miniszterel-

nök óriási kegyként tünteti fel a 80 
ezer forintos bánatpénzt (de minek 
akkor a sok kormányreklám?), a 
visszaállított 13. havi nyugdíjat. Ar-
ról mélyen hallgat, hogy ennek be-
vezetését annak idején éppen a Fi-
desz nem szavazta meg. Csak egy 
kérdés: miért kellett 12 évet vár-
ni, ha végig száguldott a gazdaság, 
hogy újra bevezessék? Félni tetsze-
nek?

Egyetlen évben sem védték 
meg a nyugdíjakat: gondosan ki-
centizve, 1-1,5 százalékkal az 
infláció alatt emeltek, miközben a 
minimálbér felhizlalásával és meg-

adóztatásával operáltak. Most is 
csak a nyugdíjak értékének meg-
védését (nem a reálértékét) ígérik, 
azaz a biztos életszínvonal-csökke-
nést. Igaza van, sohasem azt kell 
nézni, amit mond, hanem amit cse-
lekszik. Sajnos nekem és a többi 
kétmillió nyugdíjasnak nincs havi 
négymilliós nyugdíja, mint majd 
Áder Jánosnak lesz. De még a ne-
gyede, sőt a tizede sincs.

Bevezették az árstopot, amivel 
eszközt teremtettek egy kisebbség 
ellehetetlenítésére. Konkrétan a 
benzin árára gondolok, amit a kis 
kutak olcsóbban kényszerülnek 
adni, mint ahogyan a MOL adja 
nekik. Az a MOL, amely nemrég 
ezermilliárdos nyereségről szá- 
molt be.

Már a kampánystart előtt száz-
milliókat költöttek óriásplakátra, 
reklámra, miniferizésre. A gyereke-
seknek visszatérítik az szja-t, emel-
ték a minimálbért. Mi csak csirke-
farhátat kapunk.

Az alapvető jogok biztosa még 
a 2019-es önkormányzati válasz-
tások előtt kiadott egy felhívást, 
hogy a politikusok ne használja-
nak gyerekeket biodíszletnek. A 
2018-as választás előtt 345 ezer 
forintos büntetést kapott Orbán 
Viktor a Nemzeti Választási Bizott-
ságtól, miután két rendezvényen is 
gyerekek körében kampányolt. El 
kellett távolítania a Facebook-ol-
daláról a kifogásolt videót, és az 
NVB eltiltotta a további jogsér- 
téstől.

Úgy tűnik, valamelyest mégis-
csak tanult a négy évvel ezelőtti 
büntetésből. Bár már az idei kam-
pányban is ellátogatott egy óvodá-
ba. A Facebook-oldalán megosz-
tott videóban azonban már nem 
mutatták felismerhető módon a 
gyerekek arcát. Ezzel szemben egy 
fideszes képviselő nemrég népvise-
letbe öltöztetett gyerekekkel kam- 
pányolt.

A kormány az Európai Bíróság 
határozata ellenére sem rendezte 
Iványi Gáborék felé a tartozását, 
de rögtön odacsapott a közel 1100 
munkavállalóval és önkéntesek-
kel tevékenykedő egyesületnek, 
amely fizetési gondokkal küzd. 
Emberség? Becsület? Ezek hiá-
nyoznak a szótárukból! 12 milliárd 

forintot nem utaltak át, s követel-
nek 2,2 milliárd elmaradt járulé- 
kot.

Kölcsey még nincs betiltva, Pa-
rainesise sem kötelező olvasmány. 
Kiemelek egy gondolatot: „Nincs 
nagyobb bolondság, mint magát 
a teremtés középpontjának gon-
dolni! Minden erény önáldozattal 
jár, minden áldozat bizony kicsiny 
ahhoz képest, miket a hazának kí-
vánni joga van.” Üzenem neki, ne 
újabb tízévekben tervezzen, ha-
nem fogja a cókmókját, és menjen 
el az országból. Anyagi gondjai biz-
tosan nem lesznek. 

Búcsúlevelet nem szükséges 
írnia, azt úgyis nekünk kellene kifi-
zetni.

Dr. Zsadányi Nagy Csaba 

Emberség? Becsület? Ezek hiányoznak a szótárukból

Tisztelt Olvasóink! Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, 
olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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TIZENEGY EGYÉNI CSÚCS. 
Szabó Blanka az NS II. kate-
góriában, míg Király Miklós 
az U23-asok között lett har-
madik a mosonmagyaróvári 
32. magyar evezős ergomé-
teres országos bajnokságon, 
amely egyben egyetemi baj-
nokság is volt. Az MVM Sze-
ged VE tizenkilenc versenyző-
vel vett részt az ob-n, s közü-
lük tizenegyen (Király, Szabó, 
Hajdú Márton, Kovács Sán-
dor, Mácsai Lilla, Rácz Regő, 
Horpácsy Kristóf, Bagdi Zénó, 
Fazakas Tamás, Szierer Ba-
lázs és Tapasztó Dénes) új 
egyéni csúcsot „húztak”. 

HÁROM SZEGEDI TÁMO-
GATOTT. A Kolonics György 
Alapítvány hatodik alkalom-
mal hirdette meg a Jövő Re-
ménységei ösztöndíjprog-
ramját. Az MVM Szeged ka-
jakosai és kenusai közül 
Boldizsár Dalma, az ifjúsági 
világbajnok Kiss Ágnes, va-
lamint az ifi vb-bronzérmes 
Molnár Csanád is bekerült 
a kiválasztottak közé. A klu-
bok közül az MVM Szeged 
Vízisport Egyesület támogat-
ta a programot, valamint Hü-
vös Viktor és csapata.

SZÉPEN SZEREPELTEK. 
Kiskunfélegyházán rendez-
ték meg az országos asztali-
tenisz-diákolimpia döntőjét, 
ahol szép eredményeket ér-
tek el a szegedi diákok. Kókai 
Ákos (Dózsa György Általános 
Iskola) a III–IV. korcsopor-
tos fiúk A kategóriájában lett 
harmadik, míg  Szögi Szonja 
(Madách Imre Magyar–Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola) a III–IV. korcsoportos 
leány A-ban, Kelemen Dávid 
(Szabad Waldorf Általános Is-
kola és Gimnázium) pedig az 
V–VI. korcsoportos fiú B-ben 
végzett a hetedik helyen.

DICSÉRET A LEGENDÁTÓL. 
Hunyady Emese nagyon örül 
a rövidpályás gyorskorcso-
lyázók pekingi olimpiai sike-
reinek, de azt szeretné, ha 
a nagypályás változatban is 
hasonló eredményeket érné-
nek el a magyarok – mondta 
az M1 aktuális csatornán az 
osztrák színekben olimpiai, 
világ és Európa-bajnok legen-
da. Hunyady szerint most is 
sok tehetség van országszer-
te gyorskorcsolyában, ők a 
görkorcsolyázásból érkeznek 
Szegedről, Tatabányáról vagy 
Szombathelyről Budapestre, 
ahol a Városligeti Műjégpá-
lyán készülnek, ami a junior 
korig abszolút megfelelő.

Az élről várják az utolsó fordulót 
Kiválóan szerepel a bajnokságban a Tisza Squash SE fallabdacsapata

Eddig csaknem hibátlanul 
alakul az I. osztályú fal-
labda-csapatbajnokság a 
Tisza Squash SE számára: 
a szegedi együttes mind a 
hat meccsét megnyerte, a 
megszerezhető 18 pontból 
17-et begyűjtve. Bajnokot 
júniusban avatnak majd.

A
z I. osztályú fal-
labda-csapatbaj-
nokság három já-
téknapjából ed-

dig kettő zajlott le. Az elsőn 
a szegedi Tisza Squash SE 
három sima sikert aratott, a 
Csé-Team, az Anico Készhá-
zak-ESSE és a Top Challen-
ge csapatát is 4–0-ra múlta 
felül, majd a második, hazai 
rendezésű eseményen sem 
tudták legyőzni Sebők Bene-
dekéket. Ebben a körben a 
Go Ahead SC SE ellen játék 
nélkül, a Szeged Squash SE 
ellen a pályán nyertek szin-
tén 4–0-ra, míg a szlovák 
ranglistavezetővel felálló Vic- 
tor-BLE Team ellen 2–2-es 
eredményt követően jobb 
szettaránnyal diadalmaskod-
tak. Ez utóbbi azt jelentette, 
hogy a meccsen megszerez-
hető három pontból kettőt 
zsebeltek be, így összesítés-
ben a 18-ból 17 pont szere-
pel a csapat neve mellett a 

tabellán. Ezzel a szegedi-
ek vezetik a bajnokságot az 
utolsó játéknap előtt.

– Rendkívül szoros az 
idei szezon, hiszen a Vic-
tor-BLE, a Squashberek SE 
és a címvédő City Squash 
Club SE is ott lohol a nyo-
munkban, ráadásul utóbbi 
kettővel még találkozunk 

a júniusi zárófordulóban. A 
Squashberekben ott van az 
aktuális férfi és női egyéni 
bajnok, Farkas Balázs és 
Chukwu Hannah személyé-
ben, míg a CSC-t a válogatott 
Püski Lénárd és az utánpót-
lás-válogatott Simon Dániel 
erősíti. Biztosan izgalmas 
lesz a zárás, körbeverések-

re, számolgatásra is fel kell 
készülni, de ezzel együtt 
sem kérdés, hogy a célunk a 
bajnoki arany megszerzése 
– fogalmazott Sebők Bene-
dek, aki hozzátette: társai-
val, Vas Mátéval, Hoffmann 
Péterrel, Hódi Györggyel, 
Benedek Kristóffal és Kiss 
Dániellel heti kettőt edzenek 

közösen, illetve mindenki 
egyénileg is készül a sors-
döntő játéknapra.

A saját nevelésű játéko-
sokból álló Tisza Squash SE 
szinte ugyanebben az össze-
állításban lett bajnok 2013-
ban és 2015-ben – idén az 
a cél, hogy meglegyen a csa-
pat harmadik aranya.

Kónya Zsófia: Most úgy érzem,
hogy nincs már bennem négy év

Névadók 
a Pick Arénában

Megható, bensőséges ünnepség keretén belül avattak fel 
a Pick Szeged kézilabdacsapatának otthonában, a Pick 
Arénában két szektort és több helyiséget. A csapat koráb-
bi válogatott kiválóságáról, Zubai Szabolcsról (a képen csa-
ládjával szerepel), illetve a hozzá hasonlóan magyar bajnok 
edzőről, Skaliczki Lászlóról szektort neveztek el, de átadták 
a dr. Szabó István orvosi szobát, a Pióker Sándor rehabili-
tációs szobát, a Gyenes Kálmán sajtódolgozót és a Simon 
József sajtóteraszt is. Fotó: Pick Szeged

A Pekingben a vegyes vál-
tóval olimpiai bronzérmet 
szerző rövidpályás gyors-
korcsolyázó, Kónya Zsófia 

egyelőre nem tervez a kö-
vetkező téli játékokra. A 27 
éves sportoló az M4 Sport 
Sporthíradójában elmond-

ta, hogy nagyon „leszívta” 
ez a téli olimpia, mind men-
tálisan, mind fizikailag, ezért 
jelenleg csak egy-két évet 
érez még a pályafutásá- 
ban.

– Most úgy érzem, hogy 
nincs már bennem négy év. 
Nagyon fárasztó az élsport, 
és az, hogy valaki 30-31 
évesen a negyedik olimpiá-
ján részt vegyen, azért ritka-
ság – fogalmazott a Szegedi 
Korcsolyázó Egyesület ver-
senyzője, aki harmadik olim-
piáján indult Pekingben. 

Kónya elmondása sze-
rint ez az olimpia rengeteg 
tapasztalatot és új verseny-
helyzeteket is adott neki. 
Hozzátette: korábban már 
előfordult vele, hogy változ-
tatott a céljain, ezért még 
lehet, hogy más lesz a véle-
ménye a jövőjével kapcsolat-
ban. 

Kónya jelenleg csak egy-két évet érez a pályafutásában. 
Fotó: MTI

Az olimpiai bronzérmes szegedi rövidpályás gyorskorcso-
lyázó egyelőre nem döntött a folytatásról.

Sebők Benedek az aranyéremre hajt szegedi társaival. Fotó: Squash Club
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Szeretne 2 ajándék jegyet nyerni egy ön által választott és a Belvárosi moziban vetített filmre?
Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@
szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: március 9. 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: Pogány Vilmos Hollywoodban lett díszlettervező. A nyertes: Masa Aranka. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁ-
GOT  február 18-án: Halkó László Csa-
ba és Lajkó Márta, február 19-én:  So-
modi Richárd és Csala Nikolett, Bús At-
tila és Bakos Alexandra.
GRATULÁLUNK!
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hidegfront

8/–2
Tamás,

Perpétua

Erősen 
felhős

8/–2
Zoltán, 
Julián

Közepesen 
felhős 

7/–2
Franciska,

Fanni

Gyengén 
felhős 

8/–3 
Ildikó, 
Emil 

Közepesen 
felhős 

9/–2 
Szilárd,

Borostyán

MÁRCIUS 9., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 
16.00 – 17.00 (Móra utcai 

Fiókkönyvtár, Móra u. 21.), 
17.30 – 18.30 (Fodor József 
Élelmiszeripari Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola, Sza-
badkai út 3.)
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.)
Tóth Károly: 16.00 – 17.00 

óra (A jelzett időponton belül 
elérhető a 20/345-0227 te-
lefonszámon.)
MÁRCIUS 10., CSÜTÖR-
TÖK
Mihálik Edvin: 17.00 – 
18.00 (Odesszai Fiókkönyv-
tár, Székely sor 11.) 
MÁRCIUS 12., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 
– 12.00 óra (Csongor tér  
12.)

Képviselői 
fogadóóra
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A 802-ES PÁLYASZÁMÚ CSUKLÓS VILLAMOS A RÉGI 2-ES VIL-
LAMOSVONAL ANNA-KÚTI VÉGÁLLOMÁSÁN. „Mennyit fagyoskod-
tam rajta, amikor hajnalban mentem dolgozni, és vártuk a szembe-
jövő villamost!” – írta egy nő a Szegedi emlékkeresőn megjelent fotó 
alatt. A szakértők szerint ez egy CSM–4 típusú csuklós villamos. Az 

első járművek 1973-ban érkeztek Szegedre. Az 1970-es és 1980-as 
években zajló nagyarányú vágány-korszerűsítések, kétvágányúsítá-
sok indokolták a rugalmasabb, a forgalmi igényekhez jobban igazo-
dó csuklós járművek beszerzését. Fotó: Szegedi emlékkereső/Nagy  
Mihály

KOS (III. 21–IV. 
20.)  Figyelembe véve a 
rengeteg energiát, ame- 

lyet a munkájába fektet, 
garantált a siker – ez anyagi 
téren is tükröződni fog. A 
munkatársainak korábban tett 
szívességei is előnyére lesznek.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Több területen tesztelik a 
 türelmét, így a kedve is 

változékony lehet. Ne a sze- 
rettein vezesse le a feszültségét, 
inkább beszélje meg a prob- 
lémáit az érintettekkel! Min- 
denképpen teremtsen időt a 
feltöltődésre is.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Munkás időszaknak néz 
 elébe, emiatt néha azt 
érezheti, hogy összecsap- 

nak a feje fölött a hullámok. A  
főnökeivel való kommunikáció 
során jelölje ki, hogy meddig 
mehetnek el önnél.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Nézeteltérésekre számít- 
hat a családja körében. 

A felmerülő konfliktusokat 
ne vegye túlságosan a szívére – 
gondoljon arra, hogy a mostani 
időszak mindenki számára 
nehéz. Ehelyett biztosítsa őket 
szeretetéről.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Kiemelten fi- 
gyeljen oda az étke- 
zésére, és főleg kerülje 

a nassolást, mert a rossz 
szokások könnyen egészség- 
ügyi problémákhoz vezethet- 
nek önnél. Igyekezzen formába 
hozni magát!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Ha bármiyen prob- 
lémája adódik, ne rea- 
gáljon azonnal – higgyen 

abban, hogy az idő sok 
mindent megold! Felesleges 
energiáját fektesse munkába, 
mert az ott elért sikerek a 
hangulatát is feldobhatják. 

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Befejezetlen felada- 
tok sora bukkanhat fel 
a múltból – többé nem 

hunyhat szemet felettük, 
ezért minél előbb próbálja 
megoldani ezeket. Foglalkozzon 
a magánéletével is, és töltsön 
minél több időt szeretteivel!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Mintha egyszer- 
re építene és rombolna 
– ez a munkájára és a 

magánéletére is vonatkozik, 
úgyhogy ideje eldönteni, mit is 
szeretne valójában! Bármire is 
jut, tegyen meg mindent céljai 
eléréséért.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Párjával ne a múl- 
ton rágódjanak, inkább 
kezdjék el építeni közös 

jövőjüket! Ha nem is érte- 
nek mindenben egyet, mé- 
lyebb beszélgetésekkel meg-
szüntethetők a nézeteltérések. 

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Kerülje a nyomásgyakor- 
lást – szelídebb eszkö- 
zökkel sokkal többet el- 

érhet. Komoly munkalehető- 
ségek várnak önre, amelyek 
hosszabb távú együttműkö- 
désekhez is vezethet- 
nek. 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Akárkivel is fog tárgyal- 
ni a napokban, kerül- 
je a játszmázást, és ra- 

gaszkodjon saját álláspont- 
jához! A munka területén több 
felkérést is kaphat, jól gondolja 
meg, melyiket vállalja el. 
Társára mindenben számíthat.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Energiáját okosan hasz- 
nálja fel, kerülje a fe- 
lesleges köröket mind 

a munkában, mind a ma- 
gánéletében. Ne akarja má- 
sok helyett megoldani a 
problémákat, ehelyett töltsön 
több időt kettesben a párjával.

Horoszkóp Szeged régen

Nőnapi meglepetés, toros pálinka
A programokról minden meg-
található a http://szeged-
tourism.hu/hu/esemeny/ ol-
dalon.

EGY ASSZONY ILLATA
Helyszín: Belvárosi mozi.
Időpont: március 8., kedd, 
16.30.
Nőnapi meglepetésfilm a nő-
nap alkalmából. Az idén 30 
éves Egy asszony illata hoz-
ta meg Al Pacino számára a 
legjobb férfi főszereplőnek 
járó Oscar-díjat. A szívmelen- gető történetben a megva-

kult Frank Slade (Al Pacino) 
nyugállományú alezredes 
hosszú hétvégére érkezik 
New Yorkba. Mielőtt véget 
vet életének, még utoljára 
szeretné kiélvezni a pompás 
hotellakosztályt, a finom ét-

termi fogásokat és persze 
a gyönyörű nők társaságát 
is. Fizetett kísérője Charlie  
Simms (Chris O’Donnell) 
egyetemista, aki először leg-
szívesebben magára hagyná 
a pokróc alezredest, de az 
együtt töltött napok mindket-

tejük életét örökre megvál-
toztatják. 

70-KEDEK
Helyszín: Agárúr kávézó.
Időpont: március 12-ig. 
Nagy Károly grafikus, fes-
tőművész életmű-kiállítása.

XI. TOROS PÁLINKAFESZ-
TIVÁL
Helyszín: Dóm tér. 
Időpont: március 12–15.

TÚLÉLŐ HÁZAK
Találkozó: Tourinform Iroda.
Időpont: március 13., vasár-
nap, 10 óra.
Az árvízi emlékséta résztvevői 
felkeresik az 1879-es nagyár-
víz előtti házakat, miközben 
megismerkedhetnek történe-
tükkel. A séta regisztrációhoz 
kötött és részvételi díjas.

SHALOM SZEGED
Helyszín: új zsinagóga 
Időpont: március 14–16.
Shalom tavasz – az új zsina-
góga a hosszú hétvégén is 
nyitva tart.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot 
hirdet a Szent-Györgyi Albert Agóra igazgatói mun-
kakörének betöltésére, 2022. június 1-jétől 2027. 
május 31-ig tartó, 5 éves határozott időre szóló 
munkaviszony keretében. Részletek a www.szeged-
varos.hu internetes oldalon.


