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Minden olvasónknak
kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!

10.

5.

Száz új munkahelyet teremtettek
Az új Cédrus Prímában fitneszközpont is van.

Történelmet írtak
Ezüstérmes a Naturtex-SZTE-Szedeák.

Szeged 60 százaléka a Fidesz ellen szavazott
Szabó Sándor 60-ból 57, Mihálik Edvin 50-ből 40 szavazókörben győzött Szegeden

– Szegeden az egységes ellenzék mindent megnyert, amit
csak megnyerhetett – mondta Botka László polgármester a választások éjszakáján.
A polgármester megköszönte
a szegedieknek a magas részvételt az országgyűlési választáson. – Mindkét országgyű-

lési választókerület szegedi
részén magabiztosan nyertek
az egységes ellenzék képviselőjelöltjei, és az egységes ellenzék listája is toronymagasan győzött Szegeden
– hangsúlyozta Botka László.
Megköszönte a választók bizalmát, és köszöntötte Szabó

Sándort, aki már a harmadik
ciklusát kezdheti a parlamentben. Közösségi oldalán a polgármester azt írta: Szeged
a szabadság bástyája maradt.
Botka László azért fogalmazott így, mert Szabó Sándor
és Mihálik Edvin is megverte
fideszes ellenfelét Szegeden.

Az egységes ellenzék jelöltjeire ugyanis többen szavaztak
a város 110 szavazókörében,
mint a fideszes Bartók Csabára és Mihálffy Bélára.
Szabó Sándor a 60 szegedi választókörből 57-ben győzött. A legnagyobb győzelmet
az Északi városrészben aratta,

ahol a Kossuth Zsuzsanna Technikumban, a 409-es szavazókörben 257 szavazattal múlta
felül fideszes vetélytársát. Szabó Sándor összességében 7767
szavazattal győzte le Szegeden
a fideszes Bartók Csabát.
Mihálik Edvin Szegeden
a szavazókörök több mint

háromnegyedében nyert: 50
szavazókörből 40-ben győzte
le a fideszes Mihálffy Bélát.
Az egyéni képviselőjelöltek mellett pártokra is
szavaztunk. Szegeden a választók 62,5 illetve 59,3 százaléka voksolt a Fidesz ellen.
Összeállításunk a 3. oldalon

Szópárbaj angol mintára 50 éve egy helyen Szegeden

K

Kelemen Maja és Bősze Boldizsár. Fotó: Szabó Luca

elemen Maja és Bősze Boldizsár második helyezést ért el
az első országos
középiskolai vitaversenyen,
amely a brit parlamenti viták szabályai szerint zajlott.
A Radnóti-gimnázium tizedikes diákjai azért jelentkeztek
a versenyre, mert szerették
volna elsajátítani a vitázás
alapjait és fejleszteni retorikai készségeiket, noha egyikük sem készül olyan pályára, ahol elengedhetetlen
a vita és az ékesszólás. Elhangzott olyan vélemény is
a versennyel kapcsolatban,
hogy ha a magyar politikusok
is úgy tudnának vitázni, mint
a gimnazisták, akkor Magyarország nem itt tartana.
Írásunk a 6. oldalon

Nincs még egy olyan állandó helyen, ötven éve folyamatosan működő fényképészüzlet
Szegeden, mint a Bartók téri Szarvas fotóbolt. Apáról lányára szállt a fényképészmesterség. Szarvas Gyula 1972-ben nyitotta meg a boltot. Leánya, Bódy Lászlóné Szarvas Judit
(képünkön) elmesélte lapunknak, hogy a gyermekparalízis miatt kerekesszékbe kényszerült
édesapja laboránsként kezdte a Fényképész Szövetkezetben. Judit elmondása szerint már
kisgyerekként besegített otthon az apjának a fotók festésében, színezésében.
Fotó: Szabó Luca 
Cikkünk a 7. oldalon
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500 forintos cukorárra készülhetünk

Az biztos, hogy az élelmiszerek ára 20-30 százalékkal
emelkedik majd – ezt nyilatkozták a szegedi kisboltosok, akik már most érzik a forgalom csökkenését.
A gazdasági elemzők szerint a hatósági árakat nem
tarthatja tovább a kormány, sőt megszorítások nélkül
hamar a csőd szélére kerülhet az ország. A kisboltosok
szerint a liszt és a cukor is drasztikusan drágul majd.

H

iába a február elején
bevezetett élelmiszerárstop, ez nem
fékezte meg az árak
emelkedését. sőt még inkább
főhet a vásárlók feje, ha májustól megszűnik. A névtelenséget kérő kisboltosok ijesztő

jövőképet vázoltak fel a Szeged Televíziónak. Szerintük
drasztikus, 25-30 százalékos
drágulás jön, a cukor kilója
500 forintnál kezdődik majd.
De ami legalább ilyen „beszédes”: a nagykereskedők korlátozzák a rendelhető mennyisé-

get is; ha egy hét alatt elfogy
a készlet, akkor is csak három
hét múlva kaphatnak újra
az áruból. Szinte mindenki azt
mondja, hogy akinek van lehetősége, az most spájzolni kezd.
A kisboltosok már most
is azt tapasztalják, hogy
a drágulás miatt kevesebb
a vásárló. Egyikük elmondta:
a nagybani piacon zöldségés gyümölcsárak is követhetetlenül változnak, két-három
naponta emelkednek.
Azt még nem tudni, az egyre nagyobb költségvetési hi-

ány miatt milyen megszorítások várhatók, és mit kezd
a kormány a felpörgő inflációval hosszú távon. A szakértők
szerint az árak befagyasztását
nem lehet tovább tartani.
– Akár százasával is bevezethetnek újabb termékekre
hatósági árat, az újabb inflációhoz vezet, és ráadásul még
áruhiány is fellép – fogalmazott Dávid Ferenc, a DK gazdasági szakértője. Hozzátette,
hogy megfontolt, óvatos adóés költségvetési politikával
talán azt el lehet érni, hogy
a mostani vágtató infláció
valamennyire megszelídüljön
az év végére. De ebben az évben ezzel a nagy inflációs nyomással kell együtt élnünk.
– Négy hónapon belül
hatalmas gazdasági válság
lesz – nyilatkozta a hirklikk.
hu-nak Inotai András. Az MTA
Világgazdasági Kutatóintézet
korábbi vezetője szerint „az
elhülyített magyar társadalom rá fog jönni, hogy nagyon
át lett verve”. A közgazdász
szerint Orbán nem tud válságot kezelni, így inkább okolja majd a világot, Brüsszelt,
bárkit, mindenki bűnös lesz,
csak éppen ők nem.

Még drágább lesz a hús is
A sertéshús további jelentős drágulására számít
a Magyar Húsiparosok
Szövetségének társadalmi elnöke.

É

der Tamás a szövetség egyik rendezvényén azt mondta,
nehéz lesz a következő hónapokban elfogadtatni az üzletláncokkal és a vevőkkel az áremelkedést, de
mást nem lehet tenni, mert

tönkremennének a húsfeldolgozók. A takarmánygabona, az energia, a logisztika,
a csomagolás, a munkaerő
tavaly is sokat drágult, az év
első hónapjaiban pedig ismét
nagyot ugrottak a költségek.
Az érdekképviseleti vezető nem tartja kizártnak,
hogy a drágulás miatt vis�szaesik a forgalom, illetve
sokan az olcsóbb termékeket keresik majd, ezért egyre
gyakrabban jelenhetnek meg

a kínálatban a helyettesítő
termékutánzatok, külföldről
behozott olcsó tömegáruk. Ha
visszaesik a jövedelmezőség,
a termelők a korszerűsítéseken spórolhatnak, de ezzel
gyengülhet a versenyképességük, ezért különösen nagy
szükség lesz fejlesztési támogatásokra – tette hozzá Éder
az MTI tudósítása szerint.
Ugyanakkor az ünnepi
kínálatból még jó áron lehet
válogatni. Ennek oka, hogy

a jobb minőségű húsvéti termékek – a hosszabb érlelés
miatt – még olyan sertésből
készülhetnek, amelyet az év
eleji drágulás előtt dolgoztak fel. Éder Tamás szerint
bizonytalan eredetű terméket sosem szabad vásárolni,
a minőséget pedig azért is
érdemes figyelembe venni,
mert az olcsóbb és a drágább sonka gyakorlatilag két
különböző termék, nem pusztán az áruk más.

A koronavírus óta nem látott
intézkedések jöhetnek Magyarországon

A

költségvetés igen
nehéz helyzetben
van. Bod Péter Ákos,
a Corvinus Egyetem
professzora a portfolio.hu-n
megjelent cikkében azt írta:
olyan országban kell most
stabilizálni, ahol az emberek
a megelőző hónapokban sosem látott pénzbőségben részesültek, és a gazdaság kiváló növekedéséről hallhattak.
A portfolio.hu összegyűjtötte
a problémákat.

Elszálló élelmiszerárak:
a következő hónapokban
szinte biztosan várható
az élelmiszerárak rég nem
látott emelkedése. Magas
infláció: az elemzők többsége elképzelhetőnek tart egy
10 százalék körüli vagy feletti áremelkedést év közben.
A szabályozott árak fenntartása: heteken belül lejárnak
a befagyasztott élelmiszer- és
üzemanyagárakra vonatkozó
intézkedések. Maradhat-e

a rezsicsökkentés: a jelenlegi világpiaci árak mellett
éves szinten akár 1000
milliárd forintba is kerülhet
a rezsicsökkentés fenntartása. A kamatstop sorsa:
az üzemanyagok és az élelmiszerek árának befagyasztása
mellett kamatstopot is életbe
léptetett a kormány júliusig.
A forintárfolyam stabilizálása: jelentősen gyengült
a forint az euróval szemben,
a 400-as lélektani határt is

elérte, és tartósan gyenge
maradt. Orosz–ukrán háború: magasabb inflációt és alacsonyabb növekedést hozhat.
Elkerülhetetlen a gazdaság
lassulása. Költségvetési kiigazítás: részben az MVM és
az MNB várható vesztesége
miatt lehet szükség költségvetési kiigazításra. Az uniós
források szerepe: a pénzcsapok megnyitása mérsékelhetné az ország külső finanszírozási igényét.

Cservenák Zoltán

Így megyünk bele

N

em érdemes a valódi centrális erőtér újjáéledéséről beszélni, pláne nem a Mi Hazánk Mozgalom parlamentbe jutása miatt. Pedig a centrális
erőtérről beszélnek egyre többen, azt mondják,
most újra a Fidesz uralja a politikai erőtér közepét, úgy téve, mintha a Mi Hazánk egy, a Fidesz politikájára veszélyes
párt lenne.
A Jobbik néppártosodását nem tűrő szélsőjobboldali radikálisokat, a vírustagadókat és oltáselleneseket 300 ezres
táborrá gyúró Mi Hazánk rendszeres felületet kapott a közmédiában, a pártra a fideszes kampánygépezet, a rogáni populista politikai agytröszt nem fejlesztett ki „fegyvert”. Nem kell
ezen meglepődni, hiszen a Mi Hazánk feladata épp az volt,
hogy a lehető legtöbb szavazót elhozza az ellenzéki összefogásba tagozódó, néppártosodó és normalizálódó Jobbiktól.
Toroczkai László pártja végre is hajtotta a feladatot. Ez még
akkor is igaz, ha elképzelhető, hogy Orbánék elszámították
magukat, és ők sem gondoltak arra, hogy a Mi Hazánk bejut
a parlamentbe.
Szó sincs valódi centrális erőtérről, a kifejezés 2010 és
2018 közötti értelmében meg pláne. A magyar politika ebben
a pillanatban – az életképesnek bizonyuló formációkat nézve
– még inkább kétpólusú lett. Az egyik oldalon az euroszkeptikus populista autokratákat látjuk a lényegében már csak
márkanévvé degradált Fidesz–KDNP
elnevezéssel és az egyedüliként
Fontos
létező Orbán Viktorral, valakitétel, hogy
mint a Mi Hazánkkal, ös�ez a jelenlegi
szesen 141 mandátumot
helyzet, hiszen
birtokolva a parlamentben.
az Egységben
A másik oldalon a
Magyarországért
köztársaságpárti európai
pártjai már elkezdték
demokraták lehetséges
felszalámizni
tömbjét látjuk, a szavazamagukat.
tok nagyjából 29 százalékával,
57 mandátummal, az Egységben
Magyarországért pártjaival és a belőlük kiábránduló vagy
hozzájuk soha nem tartozó kutyapártiakkal, valamint azzal
a rengeteg emberrel, akik különböző okok miatt még orrukat befogva sem tudtak rájuk szavazni, és otthon maradtak
április 3-án, de soha nem szavaznának az euroszkeptikus
populista autokratákra.
Fontos kitétel, hogy ez a jelenlegi helyzet, hiszen az Egységben Magyarországért pártjai már elkezdték felszalámizni
magukat. Olyan a hangulat, mint egy focicsapat öltözőjében
egy fontos meccs elvesztése után, amikor nincs senki, aki
lekiabálná a bomlasztó hangadókat, és elmagyarázná: ha
most nem higgadnak le, akkor nemhogy nem álmodozhatnak a bajnoki címről, hanem sorban jönnek a vereségek,
aminek az alsóház lesz a vége, de lehet, hogy még a kiesés
is összejön.
A kérdés az, hogy felismerik-e, vagy sem az Egységben
Magyarországért pártjai, hogy ők lehetnek most a köztársaságpárti európai demokraták tömbje, amely hosszú távon
akár sikeres is lehetne a fideszes, mi hazánkos, orbánista,
toroczkaista tömbbel szemben. A felismeréshez azonban
olyat kellene tenniük, ami még a választási kampányban sem
igazán sikerült: pontos, letisztult, egységes, érthető, higgadt
üzenetekkel kommunikálni, és nem gazsulálni egy sor olyan
szavazónak, akiket soha az életben nem tudnak kihozni Orbán Viktor bűvköréből. Április 3-án megint megdőlt a Fideszárvákat vizionáló, az Orbánból és a Fideszből kiábrándult
szavazók tömegeiről ábrándozó mítosz.
Nem állítom, hogy ha nem ezt az utat választják, akkor biztos vereségek sorozata jön hosszú távon, hiszen markánsabb
politizálással a hat párt – vagy közülük kettő-három – akár
egyenként is megerősödhet a következő négy évben, de ha
az Egységben Magyarországért felbomlik, az akár fájdalmas
sebeket ejthet az önkormányzatokban egyébként általában
jól működő nemfideszes összefogásokon.
Így megyünk bele a negyedik fideszes kétharmadba.
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Szeged 60 százaléka a Fidesz ellen szavazott
Szabó Sándor 60-ból 57, Mihálik Edvin 50-ből 40 szavazókörben győzött Szegeden

Szegeden összességében sokkal többen szavaztak
pártlistán a Fidesz ellen, mint a Fideszre. Szegeden
az egységes ellenzék képviselőjelöltjei több voksot
kaptak, mint a fideszes vetélytársak.

S

zeged a szabadság
bástyája maradt
– fogalmazott a választások éjszakáján a közösségi oldalán Botka
László. A polgármester azért
írta ezt, mert Szabó Sándor
és Mihálik Edvin is megverte
fideszes ellenfelét Szegeden.
Az egységes ellenzék jelöltjeire ugyanis többen szavaztak
a város 110 szavazókörében,
mint a fideszes Bartók Csabára és Mihálffy Bélára.

Szabó Sándor Szegeden
60-ból 57 szavazókörben
győzött
Csongrád-Csanád megye 1-es
választókerületéhez – ahol
Szabó Sándor (MSZP–Párbeszéd–Momentum–LMP–
DK–Jobbik) és Bartók Csa-

ba (Fidesz–KDNP) is indult
– Szeged mellett hat falu,
Deszk, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Tiszasziget és Újszentiván tartozik.
Az 1-es választókerületben
Szegeden 60 szavazókörben
adhatták le voksukat a választók. Szabó Sándor a 60 szegedi választókörből 57-ben
győzött, méghozzá úgy, hogy
a választókörök többségében,
34-ben fölényes győzelmet
aratott. Ezekben 100 vagy annál is több szavazattal verte
meg Bartók Csabát.
Toronymagasan győzött
a 310-es szavazókörben is,
ahová a külképviseleti és
az átjelentkezéssel leadott
voksok érkeztek: ott 885 szavazatnyi különbséggel, 1860
: 975-re verte meg ellenfelét.
Helyben a legnagyobb győzel-

met az Északi városrészben
aratta, ahol az SZTE Kossuth
Zsuzsanna Technikum és
Szakképző Iskolában, a 409es szavazókörben 257 szavazattal múlta felül fideszes
vetélytársát. Itt a részvételi
hajlandóság megközelítette
a 73 százalékot, és Szabó
Sándor 531, Bartók Csaba
pedig 274 voksot kapott. Felsővároson, a Tabán Általános
Iskolában, a 216-os szavazókörben – ahol 63 százalék fölötti volt a részvétel – szintén
alapos verést kapott a fideszes jelölt. Itt Szabó Sándor
233 szavazattal verte meg
Bartókot, 472 : 239-re nyert.
A fideszes jelölt mindössze
három szavazókörben nyert
Szegeden, nagyon szűken,
az egyik helyen két, a másik
szavazókörben csupán három szavazattal. Szabó Sándor Szegeden 25 602 : 17
535-re nyert Bartók Csaba
ellen, tehát 8067 szavazatnyi
különbséggel.
Toronymagasan hozta
Szabó Sándor a választókerületét is, így vidékről egyéni
körzetből másodmagával – a
pécsi Mellár Tamás mellett
– került be a parlamentbe.
Immár harmadszor szerezte
meg az országgyűlési képviselői helyét.
– Büszke vagyok arra,
hogy azokat az eredményeket, amelyeket Szegeden közösen elértünk, meg tudtuk
őrizni, és arra, hogy összetartó közösséggé formálódott a város. Az új ciklusban
is Szegedért és térségéért,

az itt élőkért fogok dolgozni
– nyilatkozta Szabó Sándor.

Mihálik Edvin nyert
a szavazókörök
több mint
háromnegyedében
Csongrád-Csanád megye
2-es választókerületéhez
– ahol Mihálik Edvin (Momentum–MSZP–Párbeszéd–LMP–DK–Jobbik) és
Mihálffy Béla (Fidesz–KDNP) is indult – Szeged mellett tizenkét település, Ásotthalom, Bordány, Domaszék,
Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke,
Ruzsa, Üllés, Zákányszék és
Zsombó tartozik. A 2-es választókerületben Szegeden
összesen 50 szavazókörben
adhatták le a voksukat a választók. Mihálik Edvin az 50
szegedi szavazókörből 40ben, vagyis a szavazókörök
több mint háromnegyedében
nyert. A legnagyobb mértékben ő is a külképviseleteken
és az átjelentkezéssel leadott
szavazatokat fogadó szavazókörben ért el toronymagas
győzelmet: 811 szavazatos
különbséggel verte meg ellenfelét, 1760 : 949-re. Helyben a Fő fasori 120-as számú szavazókörben aratta a
legnagyobb győzelmet, amely
a Gregor József Általános Iskolában működött. Hatalmas,
több mint 80 százalékos volt
a részvétel, ezernél is többen
szavaztak, és Mihálik Edvin
218 szavazattal, 605 : 387re nyert.

Mihálik Edvin Szegeden
összességében 19 189 : 16
336-ra nyert, 2853 szavazatos
különbséggel. A választókerületéhez tartozó tizenkét településen azonban elvesztette
a választást, a Homokhátságon ugyanis jóval kevesebb
szavazatot kapott, mint Mihálffy Béla, így a fideszes képviselő jutott be a parlamentbe
a Csongrád-Csanád megyei
2-es választókerületből.

Szegeden a választók
62, illetve 59 százaléka
voksolt a Fidesz ellen
Országosan az egyéni képviselőjelöltekre és a pártlistákra leadott voksok alapján
199 parlamenti képviselői
helyből 135-öt, azaz újabb
kétharmadot szerzett a Fidesz, 67,84 százalékos
eredménnyel. Az ellenzéki összefogás pártjai 28,64
százalékkal 57 mandátumot
nyertek el. Ha csak a párt-

listát nézzük, ott országosan a Fidesz 54,1 százalékot, az egységes ellenzék
34,5 százalékot ért el. Szegeden a szavazati arányok
egészen másképp alakultak:
listán az 1-es körzetben a Fideszre 37,5 százalék, az ellenzéki összefogásra 49,3
százalék, a Mi Hazánkra 6
százalék voksolt. A 2-es körzetben a Fidesz 40,8 százalékot szerzett, az egységes ellenzék 46,7 százalékot ért el,
a Mi Hazánk pedig 5,8 százalékot. Vagyis míg a Fidesz
Szegeden messze elmaradt
az országos átlagtól, addig
az egységes ellenzék helyben lényegesen több szavazatot gyűjtött, mint országosan. Ha azt vizsgáljuk, hogy
országosan a listán 54,1 százalék voksolt a Fideszre, és
46 százalék más pártokra, ez
is fordítva alakult: Szegeden
a választók 62,5 illetve 59,3
százaléka szavazott a Fidesz
ellen.
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Lehalászással folytatódik
a gyálai Holt-Tisza rehabilitációja

Profi szakemberek végzik a lehalászást.

A következő fázisába lépett a gyálai Holt-Tisza rehabilitációja. A fehérpart–szilvási vízcsökkentés után
a napokban a horgászvízben élő halakat halásszák
le. A Feketevíz medrének megtisztításával folytatódik
a terület rendbetétele.

A

közelben élők már
évtizedek óta küzdenek a gyálai
Holt-Tisza Feketevíz nevű büdös, szennyezett szakaszával. A probléma hamarosan megoldódik.
Március végén megkezdő-

Kemény András.

dött a holtág rehabilitációja.
Előbb a Fehérpart–Szilvás
horgászvízből a szomszédos

Feketevízbe kezdték el átengedni a vizet, majd a vízszint
csökkentése után hozzáfogtak a halak mentéséhez. Kozák Péter, az Ativizig igazgatója a Szeged Televíziónak
elmondta: a víztér kezelőjével, a horgászegyesülettel
szorosan együttműködnek,
velük egyeztetve végzik el
a beavatkozásokat. A Hermann Ottó Horgászegyesület elnöke, Kemény András
szavai szerint több lehetőséget is megvizsgáltak, s végül
úgy döntöttek, hogy a tavaszi
időszakban és hideg vízben
halásznak, hogy minimális
legyen a veszteség. Szétválogatás után a halakat a HoltMarosba, a Tejesbe, a Gumisba, a Keramitba, a medencés
kikötőbe és a Sándorfalvi-tóba telepítik át.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása
szerint a Feketevíz jelenleg
csak Szeged belterületéről
és a bevezetett csurgalékvizekből kap vízpótlást, vizének minősége rossz. Korábban ugyanis a városi és ipari
szennyvíz is tisztítatlanul folyt
ide, és a káros anyagok egy

Kozák Péter.
része az iszapban halmozódott fel. A szennyvíztisztító
telep leválasztása már megtörtént, jelenleg közvetlenül
a Tisza sodorvonalába vezetik
a tisztított városi szennyvizet.
2017-ig az iszap kotrásában látták a megoldást,

majd különböző vizsgálatok
megállapították, hogy bár toxikus elemek csak kis-közepes mértékben vannak jelen,
a szénhidrogén-szennyezettség jelentős mértékű. A szakemberek tesztek segítségével
meghatározták azokat a módszereket, melyek segítségével
a leghatékonyabban távolíthatják el a szennyező anyagokat az iszapból, majd ezek
alapján elkészült a műszaki
beavatkozási terv. Ennek
lényege, hogy az üledék legszennyezettebb részét kitermelik, majd a hulladékkezelőhöz szállítják. A fennmaradó
mederüledéket helyben kezelik, a Feketevíz középső szakaszán kiépített zagytéren,
a környezetvédelmi előírások maximális betartásával.
A projekt végén a megtisztított üledék a holtág végleges
mederformájához illeszkedően kerül a terület megfelelő
partszakaszaira, és megtörténik a környezet helyreállítása.
A műszaki tervet a CsongrádCsanád Megyei Kormányhivatal elfogadta, és a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás
megkezdődött.
Az uniós támogatással
megvalósuló projekt várhatóan 2023 végén zárul.
Rendszeres tájékoztatás
a területet érintő projektekről
és az aktuális munkálatokról
az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság honlapján (ativizig.hu) található.

Kiskalózokat és szemfényvesztőket
is várnak az Agóra táboraiba
Hetvenötféle nyári tábort
szervez az idei vakációra
a Szent-Györgyi Albert
Agóra. Idén is lesz önkormányzati napközis tábor,
ahová több mint 1300
gyereket várnak.
A tábori kínálat idén is bőséges, június 20. és augusztus
5. között, hét héten keresztül
összesen hetvenötféle tábor
közül lehet választani. A hagyományos táborok mellett
idén újdonság lesz a három
turnusban is elinduló KRESZ
– Közlekedj Rendszeresen
Eszesen! – és a retorikatábor.
– Jelentősen bővül a természettudományos táborok
kínálata is, az évek óta slágernek számító cukrász-,
kukta- és sütivarázstáborok
is teljesen megújult prog-

rammal indulnak az idén
– mondta a szeged.hu-nak
Orbán Hedvig, a Szent-Györgyi Albert Agóra megbízott
igazgatója.
Idén nyáron is lesz színjátszó, kalóz-, erdőkerülő,
indián-, kötélugró és bűvésztábor, szerveznek ro-

botikafoglalkozásokat, fotósprogramokat, és lesznek
tűzzománc-foglalkozások is.
A legolcsóbb tábor 24 ezer,
a legdrágább 30 ezer forintba kerül.
Évek óta az önkormányzati napközis táborok a legnépszerűbbek Szegeden,

mert az egyheti térítési díj
ellenében napi háromszori
étkezést és számtalan színes
programot biztosítanak a vakációzó diákoknak. Az idén
hat turnusban összesen
1300 gyereket táboroztatnak
majd a Tarjáni Kéttannyelvű,
illetve a Tabán Általános Iskolában.
A turnusokra már lehet
jelentkezni az iskolákban.
Az oktatási intézmények túljelentkezés esetén szociális
szempontok alapján tesznek
javaslatot, kik kerülhetnek be
a csoportokba.
A teljes tábori kínálatot
a szülők és diákok már megtekinthetik az agoraszeged.
hu honlapon, április 22-től
pedig ugyanitt a webáruház
menüpontban be is lehet fizetni a részvételi díjakat.

Új szárnnyal bővül
a Pacsirta utcai
Bert Sakmann
Kollégium
A Nobel-díjasok és tehetséges diákok legújabb találkozójának programjában különleges helyet kapott
a Nemzeti Tudósképző Akadémia szegedi kollégiumának névadó ünnepsége és az új szárny alapkőletétele.

A

Pacsirta utcában
található kollégium
Bert Sakmann német sejtfiziológus
nevét vette fel, aki 1991-ben
nyerte el a Nobel-díjat. Varró
András, a tudósképző akadémia kuratóriumának elnöke elmondta, hogy a 10 éves
program vonzóvá igyekszik
tenni a fiataloknak a tudományos életpályát.

és 36 éves kor közötti fiatal
tehetségek életét, hogy minőségi képzés és megfelelő
anyagi juttatás biztosításával Magyarországon tartsák
a legkiválóbb természettudományos érdeklődésű fiatal
tudósokat.
A Nobel-díjas kutató, Bert
Sakmann 2012-ben fontos
szerepet töltött be a Szegedi Tudós Akadémia megala-

A Pacsirta utcai kollégium.
Köszöntőjében Kovács Tamás, Szeged gazdasági alpolgármestere kiemelte: a város
mindig is fontosnak tartotta
és támogatta a magas hozzáadott értékű tudást és teljesítményt, nem véletlen, hogy
többek között az ELI lézeres
kutatóközpont is itt épült fel.
Az alpolgármester szerint az
egyetem és a város érti SzentGyörgyi Albert azon üzenetét,
hogy olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája.
A program – a hagyományos iskolarendszerrel párhuzamosan – végigkíséri a 16

kulásában. 2016-tól annak,
majd az átalakulását követően, tavaly ősz óta a Nemzeti
Tudósképző Akadémiának
a képzési főigazgatója.
A tavaly októberben megvásárolt, addig szállodaként
üzemelő ingatlanban kapott
helyet a Nemzeti Tudósképző
Akadémia kollégiuma. A Pacsirta utcai diákotthonban
húsz szoba mellett egy nagyobb közösségi teret is kialakítottak, amely a hallgatók és
mentorok találkozóinak, a képzéseknek és kulturális eseményeknek lesz a helyszíne.

Közlemény

ó v o d ai b e i r at k o z á s r ó l
Értesítjük a szülőket, hogy Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzatának óvodáiba
a 2022/2023. nevelési évre az alábbi időpontokban
lehet beíratni gyermekeiket:

2022. május 10–11. (kedd–szerda)
Az óvodákról, felvételi körzetükről, valamint
a beiratkozással kapcsolatos aktuális
információkról, teendőkről
a http://ovi.szegedvaros.hu linken
vagy az Óvodák Igazgatóságán,
Szeged, Sólyom u. 6.
Tel.: 62/549-350; 20/441-23-37
tájékozódjanak.
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Lépni kell: csökken
a gyermeklétszám,
kevés az óvónő
Már most nagy a baj, és még nagyobb lesz, ha a kormány nem rendezi az óvodapedagógusok fizetését.
Utánpótlás hiányában összeomolhat a rendszer.
A gyermeklétszám is jelentősen csökkent az elmúlt
években az önkormányzat által fenntartott óvodákban,
ezért tervezik három óvoda kiemelését az intézményrendszerből. Minden óvodapedagógusnak, dajkának
és technikai dolgozónak megmarad az állása.
– A fizetés a legfőbb oka an- hatalmas terhet jelent, plusz
nak, hogy hiány van óvodape- az is nagy kihívás a komoly
dagógusokból. Jelenleg egy felelősséget vállaló óvodapályakezdő óvodapedagógus pedagógusoknak, hogy egybruttó bére 312 ezer
re több a magatartási
forint, aminek
problémával küszködő gyermek.
a nettója 207
A fizetés
ezer. Ez megMindezek mia legfőbb oka
alázóan keatt hagyták,
annak, hogy hiány
vés. Sajnos
hagyják el
van óvodapedagónem tudom
a pályát a figusokból.
őket mivel
atal, jól képbiztatni, mert
zett kollégáim,
akik közül többen is
a Fidesz által bevezetett pedagógus-életmesterszakon végeztek.
pályamodellben tizenegy évig Miközben értem és megércsak ennyi bért lehet adni. Ez tem őket, nagyon fájdalmas
riasztó egy óvodapedagógus- számomra, hogy elmennek
nak – mondta Bartáné Tóth – mondta az igazgató.
Mária, az Óvodák IgazgatósáJelenleg az Óvodák Igazga vezetője.
gatóságán a helyettesítő ál– Az elmúlt években tu- lásokkal együtt huszonnyolc
catjával mentek el az óvoda- óvodapedagógus hiányzik
pedagógusok. Idén már he- a rendszerből. – Ez a szám nöten mondtak fel, és mentek vekedni fog, mert a „nők 40”
el a multikhoz vagy külföldre kedvezményes nyugdíjjal sobébiszitternek, ahol többet kan mennek nyugállományba.
lehet keresni. Az anyagiak Dajkák és óvónők élnek azzal
mellett a kormány által tá- a lehetőséggel, hogy amint
masztott adminisztráció is megvan a negyven év szolgá-

lati jogviszonyuk, többen a nevelési év végét ki sem várva,
nyugdíjba vonulnak – hangsúlyozta az igazgató.
Az elmúlt öt évben jelentősen csökkent a beiratkozó
gyerekek létszáma a 45 intézményben: 4070-ről 3847re. Vannak óvodák, ahol még
drasztikusabb a gyermeklétszám-csökkenés. A Napsugár
Óvodába az elmúlt két évben
nem írattak be gyereket,
az előtte lévő években is csak
egyet-egyet a 37 férőhelyre.
Jelenleg tizennyolc gyerek jár
az intézménybe. A 96 férőhelyes Mars Téri Óvodába tavaly három, az azt megelőző
években hét-nyolc gyereket
írattak be. Az intézmény félházzal működik. A Sás utcai
óvodában is folyamatosan
csökken a gyermeklétszám,
61-en vannak 110 férőhelyre.
– A drasztikus gyermeklétszám-csökkenés miatt
kiemeljük a három óvodát
az intézményrendszerből.
A gyerekeket a környező óvodákban, a belvárosi körzetben, valamint a Katona Utcai,
a felújított Gyertyámos Utcai,
a Tünde Téri és Tarjáni Óvodában helyezzük el. Minden
óvodapedagógusnak, dajkának és technikai dolgozónak
megmarad az állása – hangsúlyozta Bartáné Tóth Mária.
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Száz új munkahelyet is
teremtett az új Cédrus Príma

Az egykori Bakay Nándor utcai lovarda épülete helyi védelem alatt áll. Felújítása példaértékű. Fotók: Iványi Aurél

Szeged harmadik Príma áruházát adták át ünnepélyesen a Bakay Nándor utcai új Cédrus-lakóparkban.
A helyileg védett egykori lovarda épületében kialakított áruház száz új munkahelyet teremtett Szegeden.
A komplexumban cukrászda, étterem és a galérián egy
fitneszközpont is található.
– Ez nem egy egyszerű áruházavató. A Cédrus-projekt
ennél sokkal több. Hatszáz
új lakás is egy 21. századi,
korszerű lakóparkban, ahol
megvalósult egy geotermikus
program, amelynek segítségével nemcsak a hatszáz új
otthont, hanem a környező
épületek egy részét is fűteni
tudjuk az ezerötszáz méter
mélyre fúrt geotermikus kutak segítségével, károsanyagkibocsátás nélkül – mondta
a megnyitón a lakóparkot
építtető és üzemeltető Cédrusliget Kft. ügyvezető igazgatója, Lekeny Márk, aki a CBAüzletlánc ékkövének nevezte
az új áruházat.
Kis Attila, a Hansa-Kontakt Kft. ügyvezető igazgatója felelevenítette a lakópark
és az áruház születésének
történetét is. 2009-ig ezen

a helyen a kereskedelmi cég
legnagyobb, hathektáros telephelye működött, ahol naponta több száz kamion is
megfordult. A raktáraikat és
a logisztikai részlegüket tizenhárom évvel ezelőtt kiköltöztették a város szélére, a hatalmas belvárosi telek sorsa
azonban csak évekkel később
dőlt el. 2015 végén kezdődött
el a lakópark építése.
– A régi épületeket egy kivételével elbontották, a földdel tettek egyenlővé mindent,
majd két emelet mélyen azt is
kitermelték, mielőtt elindult
volna az építkezés. Két hete
pedig beköltözhetett az első
lakó az épületegyüttesbe, és
most egy áruházat is avathatunk. A lakópark életre kelt
– mondta Kis Attila.
Arról is beszélt, hogy
a Cédrus Szegeden már a har-

madik, a megyében pedig
a negyedik Príma áruház. Külön érdekessége, hogy a város
által helyileg védett 380 épület egyikében kapott helyet,
amelyet az építésügyi szabályoknak megfelelően újítottak
fel, megőrizve így a régmúlt
emlékeit, értékeit. Ez az első
ilyen épületfelújítás Szegeden.
– Az új városrész és egy új
üzlet születését egyszerre ünnepelhetjük – mondta Fodor
Attila, a CBA Kereskedelmi Kft.
kommunikációs igazgatója, aki
hozzátette: a 850 négyzetméteres áruházban az élelmiszerek és apróbb iparcikkek,
vegyiáruk mellett kényelmi termékeket és zöldség-gyümölcs
árukat is kínálnak.
A Cédrus Príma hetven,
sőt a kiszolgáló egységek
bővítésével összesen száz
új munkahelyet is teremtett
a városban. A beruházók tervei szerint április második felében benépesül a lakópark:
egyszerre kétszáz új otthonba költözhetnek be lakók,
a nyár végére pedig teljes
lesz a létszám.

Lekeny Márk, a Cédrusliget Kft. ügyvezető igazgatója, Juhász Tünde kormánymegbízott,
Botka László polgármester és Kis Attila, a Hansa-Kontakt Kft. ügyvezetője a megnyitón.
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Ha a magyar politikusok is úgy tudnának vitázni,
mint a gimnazisták, Magyarország nem itt tartana
A szegedi Kelemen Maja és
Bősze Boldizsár második helyezést ért el az első országos
középiskolai vitaversenyen.
A Vitamétával kapcsolatban
elhangzott az vélemény, hogy
ha a magyar politikusok is úgy
tudnának vitázni, mint a magyar gimnazisták, akkor Magyarország nem itt tartana.

zi (kontra). Mindkét fél célja, hogy
meggyőzze a T. Házat, azaz a zsűrit
a saját igazáról.
– Az oldalt és a pozíciót minden
esetben sorsolták. A selejtezők
beosztását egy algoritmus végez
te, a döntőben azonban a hagyo

mielőtt félreértés esne, a Vitaméta
selejtezőiben és elődöntőiben egye
bek mellett a romantikus szerelem
létjogosultsága, a szuperhősös fil
mek betiltása és a tömegközleke
dés magánkézbe adása is a meg
vitatandó témák között szerepelt.

pedig az ellenzék oldalán. A debat
tőrök egyenként 7 percig beszél
hettek egyhuzamban és összesen,
kormány-ellenzék-kormány-ellen
zék sorrendben. A szabályok sze
rint bárki megszakíthatta a másik
beszédét. Ezek a megszakítások

– A Vitaméta egy nagyon jó kezde
ményezés, mert a magyar oktatásá
ban nem jelenik meg a strukturált
vitázás – mondta lapunknak a Sze
gedi Radnóti Miklós Kísérleti Gim
názium tizedikese, Kelemen Maja,
aki osztálytársával, Bősze Boldizsár
ral második lett az első országos kö
zépiskolai vitaversenyen, a Vitamé
tán.

Alapvetően
nem azon kell
múlnia a vitának,
hogy melyik oldalon
vagy, mert egy igazán
jó vitázó mindkét
oldalon megállja
a helyét.

A vitaverseny
a brit parlamenti
viták szabályai
szerint zajlott.

Maja elmesélte, hogy a Radnó
titól teljesen függetlenül zajlott a vi
taverseny, így az iskolájuk még csak
nem is tudott a jelentkezésükről.
– Nem az iskolában, nem osz
tálytermi kereteken belül készül
tünk a Vitamétára. Nagyon nagy
segítséget nyújtott viszont a verseny
szervezői által tartott felkészítés,
amelyen tavaly októbertől kezdve
online vettünk részt, majdnem min
den szombaton – mondta a tizedi
kes gimis, aki Boldizsárral együtt
biológia szakon tanul a Radnótiban.
Azért jelentkeztek a versenyre, mert
szerették volna elsajátítani a struk
turált vitázás alapjait és fejleszteni
retorikai készségeiket. Noha egyi
kük sem készül olyan pályára, ahol
elengedhetetlen a vita és az ékes
szólás, de úgy gondolják, hogy a Vi
tamétán szerzett készség az élet
bármely területén hasznos lehet.
A Vitaméta döntőjét a budapesti
Fazekas Mihály Gyakorló Általános
Iskola és Gimnáziumban rendezték
meg. Az 58 induló csapatból négy
jutott a döntőbe, köztük a szegedi
csapat.
A Vitaméta a brit parlamenti vi
ták szabályai szerint zajlott. Ez a vi
lágszerte legtöbbet használt struk
turált vitaforma – a legnagyobb
nemzetközi vitaverseny, a World
Universities Debating Champion
ship is ezt használja. A szabályok
szerint két oldal vitatkozik arról,
hogy kívánatos volna-e a szóban
forgó indítvány hatályba lépése.
Az indítványt mindig a kormányoldal
támogatja (pro) és az ellenzék ellen

hogy lehessen-e politizálni az isko
lákban, arra a verseny végeredmé
nye adta meg a választ – írta a Qu
bit. A döntőbe jutott négy csapat
közül a Meliorizmus és a Debuták
nevű páros képviselte az ellenzé
ket, vagyis a politizálás lehetőségét
biztosító oldalt; a The Company és
az Allaturus nevű duók pedig a kor
mányoldalon vitáztak.

A Radnóti-gimnázium tizedikese, Kelemen Maja osztálytársával, Bősze Boldizsárral második helyezést ért
el az első országos középiskolai vitaversenyen. Fotó: Szabó Luca

Az indítványt mindkét fél
mányos formában, egy
a vita előtt pontosan
sapkából húztunk
Maja
oldalt és pozíciót
15 perccel kapja
és Boldizsár
– mondta Ke
meg – ennyi
azért jelentkezett a
lemen Maja.
idejük van
versenyre, mert szerette
A döntőben
a témából
volna elsajátítani a vitázás
a kalapból
felkészülni.
alapjait
és
fejleszteni
kisorsolt in
A felkészü
retorikai készségét, noha
dítvány sze
lési idő alatt
egyikük
sem
készül
rint az volt
semmilyen
olyan pályára, ahol
a téma, hogy
más segéd
elengedhetetlen a vita
„A Ház ellen
eszközt nem
és az ékesszólás.
zi a politizálást
lehet használni,
csak papírt és tollat.
az iskolákban”.
A döntőben két csa
A versenyről tudósító
Qubit azonban megjegyezte: még pat érvelt a kormány, két csapat

az úgynevezett POI-k (point of in
formation): keresztkérdések vagy
kijelentések, amelyeket mindig
a beszélővel ellentétes oldal tagjai
tesznek fel, hogy rámutassanak
az érvelési hibákra. A beszélőnek
a POI-ra azonnal reagálnia kell:
vagy elutasítja, hogy válaszoljon,
vagy gyorsan megválaszolja azt. Azt
a beszélőt, aki egyetlen POI-ra sem
válaszolt, pontlevonással büntette
a zsűri.
A The Company nevet viselő sze
gedi csapat a kormányoldalt húzta
ki a kalapból. Hogy végül miként is
döntött a T. Ház abban a kérdésben,

A 2021/2022-es Vitaméta dön
tőjének eredménye:
Meliorizmus: Erdős Anna és Sin
kovics Sámuel (ELTE Apáczai Csere
János Gyakorló Gimnázium és Kol
légium)
The Company: Kelemen Maja
Eszter és Bősze Boldizsár (Szegedi
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázi
um)
Debuták: Bolla Péter és Gerely
Szilárd (Budapesti Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola és Gim
názium)
Jobban tudtatok volna érvelni,
ha az ellenzéki oldalt képviselitek?
– kérdeztem Majától.
– Alapvetően nem azon kell
múlnia a vitának, hogy melyik olda
lon vagy, mert egy igazán jó vitázó
mindkét oldalon megállja a helyét.
Valóban kicsit szerencsétlenül jött
ki a döntőben, hogy a kormányolda
lon kellett érvelnünk, mert nyilván
az emberek többsége a téma tekin
tetében az ellenzéki oldalt támo
gatja. Ez elviekben a bírókat nem
befolyásolta, de senki sem tud telje
sen független maradni. Nem ennek
tulajdonítjuk a második helyünket,
és mi elégedetten távoztunk a ver
senyről – válaszolta Kelemen Maja,
aki nem tartja elképzelhetetlennek,
hogy jövőre is elindulnak Boldizsár
ral a Vitamétán.
Az arany- és ezüstérmes csapat
jutalmul nézőként jelen lehet a vi
lág legrangosabb vitaversenyén,
a World Universities Debating
Championshipsen, amelyet idén
nyáron rendeznek meg, Belgrádban.
– Mindenképpen szeretnénk
elmenni a háromnapos világver
senyre, melyen a szervezők ígérete
szerint a szerb főváros főbb neve
zetességeit is megtekintjük majd
– mondta Kelemen Maja.
Szabó C. Szilárd
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Már lefotóztak egy szegednyi embert
Apáról lányára szállt a fényképészmesterség Szarvaséknál

Ötven éve nyílt meg a Bartók téren a Szarvas fotóbolt. Bódy Lászlóné Szarvas Judit az édesapjától vette át az üzletet.
Fotók: Szabó Luca

Nincs még egy olyan állandó helyen, ötven éve folyamatosan működő fényképészüzlet Szegeden, mint
a Bartók téri Szarvas fotóbolt. Apáról lányára szállt
a fényképészmesterség.
– A gyermekparalízis miatt tókat, biztos volt benne,
kerekesszékbe kényszerült hogy lesz munkája. Abban
édesapám, Szarvas Gyuaz időben még esemény
la laboránsként
volt, hogy elmenkezdte a Fénytek az embeApukám
képész Szörek fénykéélete végéig
vetkepezkedni.
a hagyományos
zetben,
Jól dolfilmes technikával
amelynek
gozott,
dolgozott. Én is azzal
három üzszerették
kezdtem, harmincöt
lete volt
az embeévet töltöttem
annak iderek. Ema sötét
kamrában.
jén Szegelékszem,
hogy a szabadden, a Kárász
kai piacon, sőt még
utcán, a Széchenyi téren és a Lenin, ma Ti- Ausztriában, Kismartonban
sza Lajos körúton. Ő dolgoz- is megkérdezték tőle, hogy
ta ki és retusálta a képeket, „nem maga a szegedi fényhívta elő a filmeket, és fes- képész?” – mesélte Judit,
tette a képeket, mert akko- aki negyvenöt éve, 1977
riban még színezték a fotó- óta dolgozik a Bartók téri
kat – mesélte lánya, Bódy boltban. Igazából tizennégy
Lászlóné Szarvas Judit, aki évesen kóstolt bele a fényelmondta, hogy a hét éve el- képészszakmába az édeshunyt édesapja szinte éle- apja mellett, de elmondása
te végéig dolgozott. Szarvas szerint már kisgyerekként
Gyula ötven éve, 1972-ben besegített otthon a fotók fesnyitotta meg fényképészbolt- tésében, színezésében. Juját a Bartók téren, ahol Judit- dit Békéscsabán, majd Butal is beszélgettünk.
dapesten végezte szakmai
tanulmányait, de a szakma
Otthon színezte
fortélyait az apjától sajátía fotókat
totta el.
– Apukám onnantól lett ismert, hogy megnyitotta boltját a Bartók téren. Amikor
kitette az üzlet kirakatába
a képeit, s megálltak az emberek, hogy megnézzék a fo-

Harmincöt év
a sötétkamrában
A Szarvas fotó igazolványés tablóképeiről ismert a városban, de a paletta az igé-

nyeknek megfelelően bővült
az idők során. Judit már esküvők és családi események
fotózását és videózását, valamint tárgyak fotózását is vállalja, de teljes iskolai tablókat
is szerkeszt, ahogy fogalmazott, „üvegezve, akasztva,
mindennel együtt cakkompuder adom ki a kezemből
a tablókat. Igyekszem mindig egyedit készíteni az iskoláknak, osztályoknak.” Voltak
olyan tablói is, amelyekkel díjakat nyert.
– Apukám élete végéig
a hagyományos filmes technikával dolgozott. Én is azzal
kezdtem, harmincöt évet
töltöttem a sötétkamrában.
Igaz, a filmes technikával
párhuzamosan a digitálist is
használtam, s ma már csak
az utóbbival foglalkozom.
Ugyanakkor még most is
előfordul, hogy régi filmeket
hoznak be a boltba, amelyeket a sötétkamrában kell előhívnom – mesélte Judit.

egy olyan állandó helyen,
ötven éve folyamatosan

Portrék a bolt falán: Gregor József operaénekes, mellette Vaszy Viktor karnagy és Gyetvai Antal motorcsónak-versenyző, valamint a kisfiú, akiből kis híján a Márka üdítő reklámarca lett.

Kihalófélben
lévő szakma
A Bartók tér 3. alatti fényképészbolt helyén 1972 előtt
töltőtollműhely működött.
– Tollakat töltöttek itt,
amit onnan tudok, hogy
kék volt a plafon a festéktől. Amikor kezdtem a pályám, sok kis épület állt boltokkal – szűccsel, órással,
villamossági szaküzlettel
– a Centrum-gödör helyén. Állítom, nincs még

működő fényképészüzlet kellett küldenie a Vatikána városban, mint a miénk ba. A bolt falán látható egy
– mondta az aranykoszo- kisfiú fotója is, akit a nagyrús fényképészmester, aki apja kalapjában és pipájászerint már biztosan
val, magyar kártyálefényképeztek
val a kezében
az édesapfényképeztek
Édesapám
le egy aszjával egy
dolgozta ki és
talnál,
szegedretusálta a képeket,
a m e l ye n
nyi emhívta elő a filmeket,
bert a fél
egy Márés festette a képeket,
évszázad
ka
üdítő
mert akkoriban még
alatt.
állt. Judit
színezték
Szarvas
elmondta,
a fotókat.
Gyula Gregor
hogy kis híján
a Márka reklámarJózsef operaénekesről és Vaszy Viktor kar- ca lett a kisfiúból. Judit a kénagyról, a Szegedi Nemzeti zilabdás Nagy László tablóSzínház egykori igazgatójáról képére, a búvárúszó Kanyó
is készített portréfotót, Stan- Dénes és az országos bajnok
zel Antal szobrász meg- motorcsónak-versenyző,
bízásából. A Gregor- és Gyetvai Antal portréjára büsza Vaszy-portré ma is látható ke.
a boltban. Judit elmondáBódy Lászlóné Szarvas
sa szerint édesapja imádta Judit a hivatásával kapcsolata vasútmodelleket, s mivel ban azt mondta a beszélgeVaszy Viktornak is ez volt tésünk végén, hogy szerinte
a hobbija, jó barátok lettek. a fényképészet kimenő szakAnno fotózta az édesapja ma, aminek sajnos már nincs
Gyulay Endre megyés püs- sok ideje hátra.
Szabó C. Szilárd
pököt is, akinek portréfotót

Munka közben.
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Móra Ferenc múzsái és szerelmei
„Azt írod, Kedves, ne bántsalak. Nem szoktam én bántani senkit, s nem vagyok én rossz senkihez, csak magamhoz.”
„Maga lesz az oka, ha azt fogja írni rólam az irodalomtörténet
valamely iparosa: pár hét híján betöltötte az író az ötvenhármat,
amikor titokzatos változáson ment át és csoda történt vele” – írta
Móra Ferenc a nála 23 évvel fiatalabb Kalmár Ilonának, akivel balatonföldvári nyaralása során ismerkedett meg. Az íróval valóban
csoda történt: a találkozás váratlan szerelmet, titkos kapcsolatot
hozott a betegeskedő, ám pályája csúcsán lévő Mórának.

Móra múzsája volt Fischhof Ágota könyvtáros is.

A

z 1879-ben Kiskőrösön
született Móra Ferenc öt
év jegyesség után, 1902ben vette feleségül Walleshausen Ilonát, akit már a házassága napján sem szeretett, s inkább
csak tiszteletből vett el. Házasságuk
ideje alatt még jobban elhidegültek
egymástól. Walleshausen Ilona leginkább a konyha világában érezte
jól magát, sütött-főzött, még szakácskönyvet is írt. (Lásd keretes
írásunkat – a szerk.) Nem igazán
érdekelte a férje, aki eleinte az alkotásban, később pedig más nőknél kereste a boldogságot.
Az irodalomtörténet szerint Móra első szeretője egyik barátja – Domokos László – felesége, Löllbach
Emma volt. Nem tudni, hogy Domokos tudott-e erről – feltehetően
igen –, de Móra és Löllbach Emma
szerelme beteljesedett. Később sok
más szeretője is volt, mint például

Móra Ferencre a nála több mint
húsz évvel fiatalabb Kalmár Ilona
volt a legnagyobb hatással.
a makói kórházi főorvos, Diósszilágyi Sámuel neje, Dybisewszky Anna.
Nyílt titoknak számított, hogy Móra
és Dybisewszky Anna között mély
szerelem szövődött. 1921. november 22-én kelt az első képeslap,
amelyet Ninuskának írt, az utolsó
levél pedig 1933. szeptember 20án. Diósszilágyi Sámuel már korábban elhidegült feleségétől, s Mórához fűződő meghitt barátságát nem
zavarta meg ez a viszony. Wallinger
Endre pécsi újságíró, egykori makói

Móra Ferencné szakácskönyve
Móra Ferenc egyszerű családból származott, így az egyszerű ételeket
kedvelte, felesége, Walleshausen Ilona azonban híres háziasszony volt,
így „kénytelen volt” a polgári, nagypolgári konyhával is megbarátkozni.
Walleshausen négy éven át írta szorgalmasan a receptjeit, amit aztán
Móra Ferencné szakácskönyve címmel adott ki, 1928-ban. A könyv háztartási és bevásárlási tanácsokat is ad, sőt az egyik első olyan szakácskönyv, amely pontos, mérhető mennyiségekkel dolgozik. Móra Ferencné
műve hét kiadást ért meg, mára kicsit idejétmúlt, de gasztrotörténeti
szempontból mindenképpen érdekes olvasmány – írta Nemes Nóra a
Történelmi őrületek című Facebook-oldalon.

gimnáziumi diák szerezte meg a leveleket. Napjában olykor több levél
is érkezett Makóra. A több ezerre
becsült levélből 169 maradt meg.
Makói szerelme 1927-ben már
attól tartott, hogy megcsalja. Ekkor
Móra Ferenc a betegségével próbálta menteni a helyzetet: „Azt írod,
Kedves, ne bántsalak. Nem szoktam
én bántani senkit, s nem vagyok én
rossz senkihez, csak magamhoz.
Rád, ha még úgy gyűlölsz is, sose
gondolhatok másképp, csak könnyes
hálával. De akkor engedd meg, hogy
én is kérhesselek arra: hidd el, hogy
én is kereszt alatt roskadozok, nem
romantikus fájdalomban, hanem el
nem kerülhető nyomorúságban, testem, lelkem betegen, amikor nincs
már semmi kívánságom, csak addig
eltengetni az életemet, míg a becsületes néven kívül egy karaj kenyeret
is hagyhatok az ártatlan unokámnak
– én is arra kérlek téged, ha mást
nem, nézd bennem az elkínzott,
nyomorult, szétbomlott idegzetű embert, és te se bánts engem a szemrehányásokkal és vádakkal, a kiújult
keserűséggel, és ne engem tégy
felelőssé az elrontott életedért, aki
a magam életét is elbukta. Legalább
most ne bánts, amikor úgy keresztre
vagyok szegezve, mint ágyad felett
a Jézus… Ha gyűlölet lendíti is felém
a kezedet, megcsókolja szomorú és
fáradt szívvel beteg Ferkód.”
Móra szerelme volt még Gulácsy
Irén is, aki az író egyik legismertebb
művének, az Aranykoporsó történetének alapjául szolgáló Szent Bonifác-legendát mesélte el neki. Múzsája volt továbbá Fischhof Ágota,
az első magyar szakképzett könyvtárosnő, akinek karrierje fellendülését is segítette. Fischhof Ágota
gyakornokként dolgozott a Somogyi-könyvtárban Móra és Tömörkény mellett, majd Móra javaslatára
könyvtárosi főiskolát végzett Berlinben. Férjhezmeneteléig,, 1923-ig
a könyvtár munkatársa volt.
Az íróra azonban kétségtelenül
Kalmár Ilona volt a legnagyobb hatással. Móra Ferenc 53 éves volt, és
az Aranykoporsó című regényét írta,
amikor 1932-ben beköltözött Balatonföldváron a Zrínyi Szállóba. Itt
ismerte meg a nála jóval fiatalabb,
alig 30 éves Kalmár Ilonát, akiről
az Aranykoporsó Titanilláját is mintázta. A vonzó külsejű és okos lány
ekkor már menyasszony volt, de
hamar szerelembe esett Mórával,
aki azonban nem akart elválni, sem
megakadályozni a nő házasságát,
így viszonyuk egészen az író haláláig titokban maradt. Móra a titkos
kapcsolatnak köszönhetően egészen más ember lett, teljesen elvarázsolta a nő, akihez erotikus verseket kezdett írni. Kalmár Ilona végül
férjhez ment, de nem szakadt meg
a kapcsolata az íróval, leveleztek

Diósszilágyi Sámuel és felesége, Dybisewszky Anna 1911-ben. Móra
több ezer levelet írt Ninuskának.

Móra Ferenc és Walleshausen Ilona 32 éven keresztül, 1934-ig, az
író haláláig voltak házastársak.

Löllbach Emma.

egymással. „Románcuk” nagyjából
másfél év után, Móra Ferenc halálával ért véget. A kis Tit – ahogyan
az író hívta – ezután átadta a Móra
Ferenc Múzeumnak a Móra által írt
titkos leveleket és verseket, azzal
a feltétellel, hogy csak az ő halála
után kerülhetnek nyilvánosságra. Ez

52 évvel az író halála után, 1986ban következett be.
Walleshausen Ilona és Móra
Ferenc 32 éven keresztül, 1934-ig,
az író haláláig voltak házastársak.
(Forrás: szegedtourism.hu, multkor.hu, sulinet.hu, Móra Ferenc Múzeum)
Szabó C. Szilárd

Kalmár Ilona.

Olvasóink írták
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Hess, jómadár!

S

ajnos óhatatlanul
felmerül az emberben, hogy Oroszország Ukrajna elleni
háborúja akár világháborúvá
is fajulhat. Úgy vélem, hogy
Putyin, aki az egykori Szovjetunióról levált országokat
akarja visszacsatolni országához, nem támadja meg
a korábbi, úgynevezett csatlós államokat, köztük Magyarországot sem, amíg
az Egyesült Államok és a NATO nem avatkozik be tevőlegesen az ukránok oldalán.

Kérdés, magára lehet-e hagyni a jobb sorsra érdemes ukrán népet, hogy elkerüljünk
egy világégést, azaz engedjünk az agresszornak? Volt
már ilyen a történelemben.
Azt is tudjuk, mi lett a vége.
A harciasságáról közismert magyar miniszterelnök,
aki már évek óta bőszen
fejleszti a hadseregét, most
éppen a békegalamb tollába
bújva totyog erre-arra. Hess,
jómadár!
Méhes János

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy
az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett
formában adja közre.

Nagy betegségben szenved
a demokratikus intézményrendszer
„Akik nem emlékeznek
a múltra, arra ítéltetnek, hogy
újra átéljék azt” – szól George Santayana sokat idézett
életbölcsességéből egy gondolattöredék.
Van egy majdnem tökéletes, leendő köztársasági
elnökünk, akinek csak annyi
a szépséghibája, hogy köze
nincs a nemzeti egységhez,
amit neki kellene megtestesítenie, illetve megszüntetnie
az ország népének kettészakadását. Nemcsak azért,
mert a Fidesz alelnökeként
és családokért felelős tárca
nélküli miniszterként részt vett
a kormánypárt minden torz
döntésében, a jogállamiság
lebontásában, a szegénye-

Téves hívás

E

béd után szerettem volna lepihenni,
amikor megszólalt a vonalas telefonom.
– Szabó Bélát keresem – mondta
egy férfi.
– Sajnos téves hívás, mert itt nem lakik
Szabó Béla – válaszoltam.
– Lehet, hogy rosszul ütöttem be a számot, elnézését kérem! – mondta a férfi.
– Semmi baj, legalább tudtam valakihez
szólni – válaszoltam.

– Ó, ha akarja, szívesen beszélgetnék
önnel. Majd ismét hívom – mondta az ismeretlen férfi.
– Rendben, viszonthallásra! – válaszoltam, és letettem a kagylót.
Utólag gondolkodtam el azon, ha tévedésből hívott fel, akkor hogyan tud legközelebb
úgy tévedni, hogy ismét, tévesen az én számomat tárcsázza?!
Dr. Berecz Árpádné

Szóból ért az állat

M

indig is irigyeltem
azokat a mesealakokat, akik
beszélték az állatok nyelvét. A szent életű
assisi Ferencről pedig köztudott, hogy mind a halak, mind
a madarak számtalan fajtáját szóval tartotta. Azt sajnos
nem tudom, volt-e közöttük
párbeszéd, vagy a szent csak
prédikált nekik csőrbe-szájba. Érdekes, hogy varázsló
létükre Voldemort nagyúr és
Harry Potter csak kígyóul tudott, ám még ez is szinte csodaszámba ment Roxfortban.
Volt nekem egy kedves, régi
ismerősöm – és most nem
kamuzok, mert a saját érzékszerveimmel láttam és hallottam –, aki tudott vadkacsául.
Jó, nem folyékonyan, de tudott, áldja meg az isten.
Az előbbiekben felsorolt
tények ösztönöznek arra,
hogy én is megpróbáljak legalább egy állati nyelvet elsajátítani, noha sem szent, sem
varázsló nem vagyok. Úgy
gondolom, hogy egy alacsony
intelligenciájú, kevés „szó-

kinccsel” bíró fajtával kellene
próbálkoznom. Az első gondolatom az volt, hogy – nomen
est omen – a méhek nyelvét
tanulom meg, de ha szúnyogul tudnék, az sokkal hasznosabb lenne, tekintettel
a közelgő nyárra. Képzeljék
el, bátran ücsöröghetek majd
bármely tó vagy folyó partján,
és nem kell befújnom, bekennem semelyik testrészem
rovarriasztóval, ugyanis elég
lesz csak rárivallnom a rám
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támadó szúnyogokra, és azok
meglepetésükben rögvest elsomfordálnak.
Teljes erőmmel azon leszek, hogy sikerüljön a célomat elérni, bár nem vagyok
valami nagy nyelvtehetség.
Sajnos néha előfordul, hogy
még a velem egy nyelvet beszélő embertársaimmal sem
tudok zöld ágra vergődni
némely dologban. A szúnyogokkal talán könnyebb lesz.
Zzzzzzz...
M. J.

ket kisemmiző lépésekben,
hanem azért is, mert azt hirdette, hogy egy nő higgye el,
neki nem kell olyan beosztás
és fizetés, mint a férfiaknak.
Ezek után az „akik azt mondják, hogy én csak egy báb
leszek ebben a tisztségben,
valójában nem engem, hanem
a nőket becsülik le” mondattal
vágott vissza Novák Katalin.
Hazánk első női köztársasági elnökét május 10-én
iktatják be. Novák Katalin
azt mondta: „Nekem minden
magyart képviselnem kell. Én
is maradok, aki vagyok.” Ez
utóbbi mondata meglepett.
Hogy a régi pártjához ideológiailag vagy lelkileg hű marad, az kizárólag az ő dolga.

De hogy a felelősségtudata
és a gondolkodása ne változzék, ne legyen érettebb, azt
nehéz elhinni, hiszen minden
ember változik. Munkájához
jó egészséget és részrehajlás
nélküli cselekvést kívánok!
Az alaptörvény idevágó
cikkelye szerint a köztársasági elnök feladata a nemzeti egység megteremtése és
az egység biztosítása, illetve
őrködés a demokratikus intézményrendszer hibátlan
működése fölött. Megjegyzem: a nemzeti egység és
a demokratikus intézményrendszer is nagy betegségben szenved.
Göncz Árpád néhai köztársasági elnök a megvá-

lasztása után azt mondta:
államfőként az a célja, hogy
hazánkban legyen megbékélés, és érezzék jól magukat itthon a magyarok.
Sajnos ez a Fidesz miatt
sokkal rosszabb lett az elmúlt tizenkét évben. Kettészakadt az ország, már-már
ellenségként tekint egymásra a két oldal. Magyarországon évek óta nincs igazi demokrácia, mert a hatalom
magának vindikálja a jogot
a nemzet korlátozására,
akár az alkotmányban is.
Elodázhatatlan a munka, fel
kell számolni a kettéosztottságot, újra egyesíteni kell
a nemzetet.
Kutnyik Pál

Lehet, hogy tényleg
magyarok voltak?

H

ogy mi történt Bábel után, azt minden jóravaló keresztény magyar
ember tudja, de talán még
azt is, ami előtte volt. Vagyis:
„Mind az egész földnek pedig
egy nyelve és egyféle beszéde vala.” (1Móz 11,1) És akkor jöttek kelet felől Noé leszármazottai, élükön – egyes
héber mítoszok szerint – maga Nimród, aki „hatalmas vadász vala az Úr előtt”. Sineár
földjén letelepedtek, és nagyravágyásukban hozzáfogtak
a város, Bábel és az égig érő
torony építésébe, ami az Úrnak nem tetszett vala(hogy).
Összezavarta hát a nyelvüket, hogy szót ne értsenek
egymással, és széjjelszélesztette őket onnan a föld egész
színére.
Talán a különböző nyelvek miatt lettek más és más
természetű, életvitelű és vallású népek? Hadd ne éljek a magyar, amely nyelven
a jól ismert sztereotípiákkal, az első emberpár is beszélt
hogy az angolok hidegvérű- már az Édenkertben. A bizoek, a németek precízek, és nyíték: Ádám – ad ám; Éva
így tovább. De az tény, hogy – evé. Kár, hogy a tiltott gyüamikor évtizedekkel ezelőtt
önszorgalomból olaszul
Amikor
tanultam, az nagy hatásévtizedekkel
sal volt rám. Azóta sem
ezelőtt
éreztem magam olyan
önszorgalomból olaszul
felszabadultnak, lazátanultam, az nagy
nak, mint akkor. Miért
hatással volt rám. Azóta
is hagytam abba!
sem éreztem magam
De vajon mi volt
olyan felszabadultnak,
a közös nyelv Bábel
lazának, mint
előtt, az özönvíz után?
akkor.
Jó néhány nacionalizmustól
túlfűtött hazánkfia szerint

mölcsevés történetében Éva
ad, és Ádám esz(ik). Igaz, először az ősanyánk szegte meg
a parancsot! A felelősségre
vonáskor pedig Ádám Évát,
Éva meg a kígyót hibáztatta.
Lehet, hogy tényleg magyarok voltak? A szelíd humorú
Mikszáth Kálmán is belesodródott ebbe a nyelvészeti vitába. Mint írta
valahol, a Nabukodonozor tulajdonképpen azt
jelenti, hogy Ne bolondozzon az úr. Hát ne is!
– teszem hozzá.
M. J.
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Ez az ezüst a legfényesebb!

Sportmix
Riválishoz távozott. Menesztették Kondás Elemért,
a labdarúgó NB II. második
helyen álló Diósgyőri VTK vezetőedzőjét – utódja az a Dragan Vukmir lett, aki épp a lehetőség miatt mondott fel
azonnali hatállyal a SzegedCsanád Grosics Akadémiánál. A szerb és magyar állampolgársággal is rendelkező
szakember játékosként háromszoros magyar bajnoknak
és háromszoros kupagyőztesnek mondhatja magát az FTC,
a Debrecen és Honvéd színeiben. Távozása érdekessége,
hogy új csapata, a DVTK hét
fordulóval a vége előtt hét
ponttal volt lemaradva az éllovas Vasastól, és kettővel előzte meg a harmadik Szegedet,
az NB I.-be pedig csak az első
két helyezett jut fel.
Ma jor aranyérmes.
Az ATSK Szeged asztaliteniszezői közül Major Endre
és Urlauber Ádám vett részt
a magyar paraválogatott tagjaként a spanyol nemzetközi
viadalon, az ITTF Costa Brava Spanish Para Openen.
Major úgy nyerte meg a versenyt, hogy legyőzte többek
között a paralimpiai bajnok,
világranglista-vezető koreai Joo Young Daet is, ezzel
pedig tovább erősítette a világranglistán elfoglalt ötödik
helyét. Urlauber nem jutott
tovább a csoportjából, ám ő
még csak most ismerkedik
a nemzetközi mezőnnyel.
Az első kalapban. A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA elkészítette a Magyarországon
sorra kerülő világbajnokság
vízilabdatornájának kiemelését a lapzártánk után tartott budapesti sorsolásra.
A FINA tájékoztatása szerint
az olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok férfiválogatott
mellett a Tokióban aranyérmes szerb, a második görög,
valamint a spanyol együttes került az első kalapba.
Az ugyancsak ötkarikás harmadik női válogatott szintén az első kalapból várhatja
a sorsolást, a legutóbbi három vb-n és olimpián aranyérmes amerikai, illetve a spanyol és az ausztrál csapat
társaságában. A vízilabdatorna csoportmérkőzéseinek
a Hajós-uszoda nagymedencéje mellett Debrecen, Sopron és Szeged ad otthont.
Mindegyik városban egy-egy
férfi és női csoport küzdelmei
zajlanak, azaz délutánonként vagy esténként két-két
mérkőzést nézhetnek meg
a szurkolók.

Történelmet írt a kupadöntőbe jutó Naturtex-SZTE-Szedeák
Bár a Szolnok hódította el
a férfikosárlabda magyar
kupát, miután a debreceni
fináléban legyőzte a Naturtex-SZTE-Szedeákot,
nekünk a szegediek menetelése miatt marad emlékezetes a nyolccsapatos
esemény. Az ezüst a klub
valaha volt legfényesebb
érme!

A

kupahétvége során
Simándi Árpád vezetőedző tanítványai óriási hőstettel
kezdtek, mivel a negyeddöntőben elbúcsúztatták a favorit és címvédő Falcót, majd
az elődöntő hajrájában egy
22–0-s rohamot bemutatva
legyőzték az Alba Fehérvárt
is. A Szolnok ellen aztán elfogyott az erő, ám a Szedeák
így is a szegedi férfikosárlabdázás legfényesebb érmét
szerezte meg azzal, hogy bejutott az MK döntőjébe. Simándi Árpád nyilatkozott
a sikerről a klub honlapjának
– először a negyeddöntőt elevenítette fel.
– Közhely, de tényleg csak
az utolsó dudaszónál gondoltam, hogy „ez megvan”. A Falco van annyira jó csapat, hogy

Ezüstcsapat. Újabb éremmel gazdagította kollekcióját a Szedeák. Fotó: Bálizs Zsuzsa
néhány perc alatt 15-20 pontos hátrányt is képes ledolgozni. Most is majdnem sikerült, de az utolsó szó a miénk
volt – emlékezett, majd rátért
az elődöntőre.
– Az utolsó hat perc maga volt a csoda. A fehérváriak tizenegy ponttal vezettek,
és úgy nézett ki, elfogytunk.
Ugyanakkor az is ott járt
a fejemben, hogy ha még
egyszer nekik ugrunk, és
összezárunk, arra nem biztos, hogy tudnak reagálni.
Aligha kell magyarázni, mit
jelent egy Alba kvalitású
csapat ellen 22–0-s sorozatot építeni.

Azt is elmondta, mit gondol a Szolnok elleni fináléról.
– Azt a Szolnokot azon
a napon egyetlen magyar
csapat sem verte volna
meg. Kikapni mindig fáj, és
el kellett telnie egy kis időnek, amíg felfogtuk, hogy
milyen óriási eredményt
értünk el. Megmutattuk,
hogy magyar és saját nevelésű, szegedi játékosokkal
is el lehet jutni a döntőbe.
Remek érzés volt, ahogy
a döntő előtt hátranéztem,
és láttam, hogy mennyi
szurkolónk jött el Debrecenbe. Ez volt az igazi vis�szajelzés, hogy szeretnek

bennünket, lelkesednek
értünk, és értékelik, amit
csinálunk. Megható volt,
hogy a negyedik negyedben, mínusz 25 pontnál is
ugyanúgy szurkoltak, mint
az elején.
A Szedeák vezetőedzője
elmesélte, honnan származik az a hallatlan nyugalom,
amely a legélesebb helyzetekben is jellemző rá.
– Játékosként jó néhány
olyan edzőm volt, aki folyamatosan reklamált a játékvezetőnél, vagy éppen a saját
csapata miatt méltatlankodott. Egy serdülőcsapat edzője voltam, amikor elkövettem

azt a hibát, hogy az utolsó öt
percben csak a bírókkal foglalkoztam. Aztán hazafelé
a buszon döbbentem rá, hogy
abban az öt percben semmiféle információt nem adtam
a csapatomnak, nem kaptak
tőlem támogatást. Nem volt
jó érzés, és nem is akartam
többet ebbe a hibába esni.
Ha én nagyon hevesen reklamálok, 99 százalékos biztonsággal tudom, hogy igazam van. Ahogy elkezdődik
a mérkőzés, minden pillanatban azon jár az agyam, hogy
mivel tudok a játékosaimnak
segíteni. Elvégre mégiscsak
ez a feladatom.

Dollák bronzérmes lett az Eb-n Búcsú a BL-álmoktól
Hatalmas siker ez az SZVSE nevelése számára
A Szegedi VSE nevelése,
Dollák Tamara bronzérmet nyert a nők 57 kilogrammos kategóriájában
a budapesti birkózó-Eb-n.

A

23 éves versenyző az első mec�csét simán nyerte,
majd a negyeddöntőben kikapott, de legyőzője, az olimpiai bronzérmes
bolgár Nikolova fináléba jutott, ezzel a hiányos vigaszágra segítette a magyart, aki
így a helyosztón küzdhetett.
A bronzmeccsen az U23-as
Eb győztesével, a török Kamalogluval csapott össze,
akitől három héttel korábban 8–6-ra kikapott a korosztályos viadalon, amelyet
így bronzzal zárt. Most eljött
a visszavágás lehetősége, és
élt is az esélyével, méghozzá
magabiztosan.
– Három héten belül
nyertem két Eb-bronzérmet,
madarat lehet velem fogatni
– mondta Dollák, aki karrierje első felnőtt világversenyén

állhatott dobogóra. – A végén
számoltam a másodperceket,
a közönség adott erőt. Mindent kiadtam magamból, ezért
is vagyok nagyon boldog. Most
már elmondhatom, hogy minden korosztályban nyertem Ebbronzot, úgy érzem, megérkeztem a felnőttek közé.
Ritter Árpád szövetségi
kapitány is elégedetten értékelte Dollák teljesítményét.
– Tamarának nem nagyon vannak 1–1-es mec�csei. Mindig keresi az akció
lehetőségét, most is így volt.
Ezért is ijesztett ránk 5–0-nál,

amikor veszélyes szituációba
került, mert megpróbált még
egy fogást, amire azért egy
bronzmérkőzésen, ilyen nagy
előnynél nem biztos, hogy
szükség van. Három hete is
hasonló meccset vívtak, gyakorlatilag akkor is Tamara
csinálta a pontokat, csak sajnos magán is. Most viszont
végig higgadt és koncentrált
volt – nyilatkozta az MTI-nek
a szakvezető. A hazai rendezésű Európa-bajnokságon
a magyar csapat két aran�nyal, két ezüsttel és öt bronzzal zárt.

Dollák arcáról minden leolvasható. Fotó: MTI

A

Pick Szeged nem
jutott negyeddöntőbe a Bajnokok Ligájában, mivel házigazdaként 36–35-re legyőzte
ugyan a német Flensburgot
a visszavágón, de 60–57es összesítéssel elveszítette a párharcot – a németek
ugyanis 25–21-re győztek
az első mérkőzésen.
A szegedi meccsen a hazai keretből Luka Stepančić
és Bánhidi Bence, a vendégektől Lasse Möller, Franz
Semper és Aaron Mensing
hiányzott, Magnus Röd pedig,
bár be volt nevezve, nem lépett pályára. Ami a meccset
illeti, rendkívül izgalmas hajrát ígért, hogy az 52. percben
33–30-ra ellépett a Pick, ám
a folytatásban hat percig
nem talált a hálóba, így nem
volt esélye a továbbjutás kiharcolására. A szegedieknél
Sebastian Frimmel hat, Matej
Gaber öt gólt szerzett, Bodó
Richárd viszont tizenegy lövésből csupán hármat értékesített. A túloldalon Hampus
Wanne kilenc, a mezőny legjobbjának választott Jim Gott-

fridsson hét, Johannes Golla
hat találatig jutott.
– Az edző, Maik Machulla kiváló munkát végzett
a Flensburggal, remek teljesítmény nyújtottak. A mi esélyünk a második félidő közepén jött el, amikor hárommal
vezettünk, de hibáztunk, így
ellenfelünk visszajött a hátrányból. Teljesen más meccs
volt ez, mint a németországi,
főleg a sebességében. Most
nincs mit tenni, sokat kell
dolgoznunk, sokat kell javulnunk, hogy itthon sikeresek
lehessünk. Következik a magyar kupa, de előbb a válogatottak játszanak, ahol ismét
sok játékosom érintett – értékelt Juan Carlos Pastor vezetőedző.
A szegediek számára
az MK győri elődöntőjében
a címvédő Veszprém következik április 23-án, szombaton 19.15-től; a másik ágon
Budakalász – Fejér-B.Á.L.
Veszprém találkozót rendeznek. A vesztesek másnap
17.15-től játsszák a bronzmeccset, a győztesek pedig
20 órától a döntőt.

Tarkabarka
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Szegeden születtek:
Ilcsik Arnoldnak és Makra
Zsófiának 2022. 03. 28-án
Edvárd, Szász Zoltánnak és
Répási Kingának 2022. 03.
28-án Léna, Patai Olivérnek
és Piroska Alexandrának
2022. 03. 28-án Olívia, Kerti Péternek és Palatinus Mirjamnak, 2022. 03. 29-én
Péter, Gazdag Balázsnak
és Csordás Ritának 2022.
03. 30-án Boróka, Kakuszi
Józsefnek és Gémes Katalinnak 2022. 03. 30-án József, Hódi Norbertnek és
Szili Anitának 2022. 03. 30-

Képviselői
fogadóóra

án Dorina Izabella, Fekete
Bence Lászlónak és Pálvölgyi Laurának 2022. 03. 30án Csongor, Kovács Viktornak és Kovács Mariannának
2022. 03. 31-én Zalán, Szabó Bencének és Jakab Mónikának 2022. 03. 31-én
Dániel, Mós Szabolcsnak
és László Évának 2022. 03.
31-én Mia, Varga Ferencnek
és Jakó Mirának 2022. 03.
31-én Gréta, Dobó Ákosnak
és Nagy Krisztinának 2022.
04. 1-jén András nevű gyermeke született.
Gratulálunk!
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
felhős, napos idő
Szegeden Házasságot
kötöttek április 1-JÉn:
Avramucz Ákos Antal és
Csipak Brigitta.
április 2-Án:
Takács András és Menyhért
Katalin, Gajda Lionel és Nagy
Viktória, Dénes Gábor és
Szigili Andrea.
Gratulálunk!

április 20., szerda
Dr. Binszki József: 17.00 órától. Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (Tisza L. Krt. 6–8.).
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00–17.00 óra. A jelzett időponton belül elérhető a 30/459-7777 telefonszámon.
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu címen.
ÁPRILIS 21., CSÜTÖRTÖK
Fodor Antal: 16.00–17.00 óra. SZMJV Polgármesteri Hivatal
Dorozsmai Kirendeltsége (Negyvennyolcas utca 12.).
április 23., Szombat
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. Csongor tér 12.

Április
16.
szombat

Április
17.
vasárnap

Április
18.
hétfő

Közepesen Gyengén Közepesen
felhős
felhős
felhős
14/7
13/2
13/1
Csongor

Rudolf

Április
19.
kedd

Április
20.
szerda

Április
21.
csütörtök

Április
22.
péntek

Gyenge
eső
14/3

Erősen
felhős
16/5

Zápor

Közepesen
felhős
18/6

Emma

Tivadar

Konrád

Andrea,
Ilma

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős:
Szabó C. Szilárd
Nyomás: Mediaworks Zrt.

17/5

Csilla,
Noémi
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az IH Rendezvényközpontba Görög Ibolya protokollszakértő, író május 3-i, Hurrá – nyaralunk! című előadására? 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
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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: Balázs
Béla Bartók és Kodály társa volt a népdalgyűjtésben. A nyertes: Korom Péter. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
A munkahelyén ön körül felmerülő feszültség
hamar elül, amennyiben
képes higgadtan kezelni
a konfliktusokat. Ez anyagi
szempontból is előnyére válhat, mert végre megkaphatja
kiérdemelt, régóta esedékes
jutalmát.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Bánjon felelősségteljesebben egészségével,
nehogy rendszertelen
életmódja tartós problémákat okozzon. Próbáljon
megszabadulni káros szenvedélyeitől, és lehetőleg töltsön
minél több időt a szabadban,
szerettei társaságában.
ikrek (V. 21–VI. 21.)
Komoly kihívások elé néz
mind a munka, mind a
párkapcsolat területén.
Mintha senki sem értené
meg, holott lehet, hogy éppen
ön az, aki szembemegy a forgalommal. Vegye magát kevésbé komolyan.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Amennyiben külföldi út
elé néz, bátran vágjon bele! Számos remek lehetőség várja, s az sincs kizárva, hogy ott találja meg élete
párját. Barátait avassa be terveibe, segítségükre bármikor
számíthat.
OROSZLÁN (VII. 23–VIII. 22.)
Párjával végre sikerül
összhangba hozniuk közös jövőjükre vonatkozó
terveiket. Ennek eredményeképp költözésre adhatják
a fejüket, ám mielőtt döntenek, vizsgálják felül anyagi
helyzetüket.
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
A héten valaki szakmai
tanácsot kérhet öntől. Ne
tagadja meg tőle, mert kiváló munkakapcsolat alakulhat ki, aminek köszönhetően új irányt vehet a karrierje.
Szabad idejét töltse párja társaságában.
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
A hétköznapok mókuskereke önt sem kíméli. Amint egy feladatnak
a végére ér, máris ott a
következő. Ne csüggedjen,
mindez nem tart örökké, a
hétvégét már a családja köré
ben töltheti, teljes nyugalomban.
SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)
Váratlan kiadásokkal
szembesülhet a napokban. Ne essen kétségbe,
inkább kérjen segítséget.
Amint ideje engedi, menjen ki
a természetbe, és töltsön ott
minél több időt, hogy meg
tudjon nyugodni.
NYILAS (XI. 22–XII.21.)
Amikor valami túl szép,
hogy igaz legyen, az általában úgy is van. Ne
engedje magát átverni, bármennyire kecsegtetőnek tűnik is egy befektetési ajánlat.
Pénze egyelőre jobb helyen
van a bankban.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Párjával meglehetősen
rosszkedvűek mostanában, azonban a helyzeten
könnyen változtathatnak,
amennyiben kimondják, ami
a szívüket nyomja. Egy őszinte beszélgetéssel ismét minden a helyére kerülhet.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Az egyik percben nyugodt,
a másikban pedig szinte
felrobban. Környezetének
nehéz követnie érzelmi ingadozásait, legyen jobban tekintettel rájuk! Támogatásért
forduljon párjához, akire bármikor számíthat.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Élete minden területén
kiegyensúlyozott időszak
elé néz. Párjának szüksége lehet a társaságára, figyeljen rá jobban. Lepje meg
egy közös utazással, amelynek során még közelebb kerülhetnek egymáshoz.

Szeged régen

Az 1990-ben készült felvételen a szegedi Király Zoltán szónokol az első szabadon választott magyar Országgyűlésben. Az ország modern kori történelmében ez volt az első olyan választás, amely az általános, egyenlő és titkos választójog, illetve a tájékoztatás többé-kevésbé érvényesülő esélyegyenlősége alapján is szabadnak és demokratikusnak volt tekinthető. 1990-től 2014-ig kétfordulósak voltak az ország�gyűlési választások. Ebben az időszakban Csongrád megyében hét egyéni választókerület volt, amelyből az 1–3-as körzetnek Szeged volt a központja.
Király Zoltán szegedi televíziós újságíró az 1990-es választásokon a 2-es egyéni választási körzetből nyert mandátumot függetlenként, és a május 2-án
megalakult parlamentben a Magyar Demokrata Fórum frakciójához csatlakozott, ahonnét négy héttel később, május 30-án kilépett, és a ciklusból hátralévő négy évet függetlenként töltötte; ezalatt csatlakozott a Magyar Szociáldemokrata Párthoz. Király később, nyugdíjasként biztonsági őr lett, és
a kétharmados parlamentet a pártállamhoz hasonlította. Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

Kalandkomédia a Belvárosiban, jazzkoncert az IH-ban
A programokról minden megtalálható a http://szegedtourism.
hu/hu/esemeny/ oldalon.
első vendége Dánielfy Gergő
énekes, A Dal 2018 felfedezettje.

A vendég:
Dánielfy Gergő
Időpont: április 19., kedd, 19
óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
A zene a mindennapjaink része: hallgatjuk tanulás közben, autóban, munkahelyen.
A koncerteken nemcsak hallhatjuk, de láthatjuk is kedvenc
előadóinkat. De vajon mennyire ismerjük őket? A Keresztpont Akusztik sorozatának

Kalandkomédia
Időpont: április 21-étől.
Helyszín: Belvárosi mozi.
Az elveszett város című film
a kalandkomédia műfajának felélesztésére vállalkozik. Az Egyesült Államokban
már az első hétvégén letaszította a Batmant az aktuális nézettségi lista éléről.

A film főhőse egy népszerű,
de visszahúzódó életet élő
írónő (Sandra Bullock), aki
egzotikus helyeken játszódó
romantikus történeteivel vált
ismertté. Éppen új kalandregényét promotálja a könyvborítómodell, Alan (Channing Tatum) társaságában,
amikor egy excentrikus milliárdos (Daniel Radcliffe) elrabolja őt, azt remélve, hogy
elvezeti a könyvbeli elveszett
város titkos kincséhez. Alan
úgy gondolja, hogy a valóságban is menne neki a hősködés, ezért elindul megmenteni az írónőt. A kalandban,
romantikában és humorban
bővelkedő történetben még

Brad Pitt is feltűnik egy epizódszerep erejéig.
Storyville
Jazz Band-koncert
Időpont: április 21., csütörtök, 19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
A Storyville Jazz Band 1997ben alakult meg Szegeden. Zenéjük az 1900–1920-as évek
New Orleans-i hangulatát idézi, mint ahogy nevük is, hiszen
e város szórakoztató negyedé
ben, Storyville-ben született
meg az a zene, amelyet ragtime-nak, dixielandnek neveztek,
később pedig ebből alakult ki
a jazz. Repertoárjuk sokszínű.

Szupermenők
Időpont: április 24., szombat,
11 óra.
Helyszín: Belvárosi mozi.
A MineCinema csapata már
hét éve kalauzolja vendégeit a hamisítatlan Minecraftkalandokra. A Minecraft világában játszódó filmeket
népszerű hazai tartalomgyártók írják, rendezik és
szinkronizálják. Rendezvényeiken a program elengedhetetlen része a youtuberekkel való találkozás,
dedikálás és fotózkodás
is. Szegeden Sajt32-vel,
ZsombeyHD-vel és Balukával találkozhatnak az érdeklődők.

