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Fecskék Fel-
sővároson
Birtokba  
vették a 
fűtőműnél 
kialakított 
műfecske-
fészkeket.

Túlélni a túlélhetetlent
Faludy-est Borovics Tamással és Porosz-
lay Kristóffal.

Lemarad a 
szezon végéről 

Bánhidi
Deréksérülésé-

vel bajlódik  
a Pick Szeged 
csapatkapitá-

nya.

5. 10.

Ujjé, a ligetben nagyszerű!
Majális Újszegeden és a tarjáni Zápor-tónál.

4. 8.

Átvették
a mandátumukat

Átvette országgyűlési képviselői megbízólevelét a város-
házán Szabó Sándor, az ellenzék közös jelöltje és a Fi-
desz–KDNP színeiben választókörzetet nyerő Mihálffy 
Béla (képünkön). Utóbbi lemondott önkormányzati képvi-
selői tisztségéről, mivel nem lehet egyszerre országgyűlési 
és önkormányzati képviselő. Június 26-án időközi választás 
lesz Dorozsmán.  Bővebben a 4. oldalon

Harmincéves a Pavane Táncegyüttes

B
ármilyen hihetet-
len is, a szegedi Pa-
vane Táncegyüttes 
harminc éve alakult 

meg, egy báli felkérésnek kö-
szönhetően. Akkor hirtelen-
jében Az Önök Tiszteletére 
Alakult Táncegyüttes nevet 
választották. A második fel-
lépésükön már a reneszánsz 
nyitótánc, a Pavane nevét 
vették fel. Jubileumi gálaest-
jükre összeszámolták, a há-
rom évtized alatt közel há-
romszázan fordultak meg 
hosszabb-rövidebb időre az 
együttesben. 19 házasság 
és 28 gyerek született az ösz-
szetartó közösségben.

Írásunk a 6. oldalon
Az együttes zászlóforgatóit tavaly augusztus 20-án is láthatta a közönség a városháza 
előtt. Fotó: Iványi Aurél

Másfél milliárdot
von el a kormány

Egyre súlyosabb a szakemberhiány
az óvodákban és az iskolákban

Míg öt évvel ezelőtt 17 ezer érettségiző jelölt meg valamilyen pedagógusképző intézményt továbbtanulási céllal, idén 
ez a szám 12 ezerre csökkent, vagyis jelentősen romlott a pedagóguspálya megítélése a végzős középiskolások között. 
Országos probléma, hogy többen mennek nyugdíjba, mint ahányan belépnek a pedagóguspályára. Az óvodapedagógusoknál 
nagyon súlyos a helyzet. A megalázóan alacsony fizetések miatt szinte senki sem akar óvodában dolgozni. Fotó: MTI/Varga 
György  Cikkünk a 2. oldalon

Idén az iparűzési adó- 
erő-képességhez kö-
tik az önkormányza-
toktól elvont pénzek 
visszatérítését. Sze-
gedtől mintegy 3 mil-
liárd forintot von el a 
kormány, és várha-
tóan mindössze 
másfél milli-
árd forintnyi 
visszatérítés-
re számít-
hat a város. 
Kovács Ta-
más gaz-

dasági alpol-
gármester el-
mondta: az 
elvonás elle-
nére is fenn-
tartja a város 
a közszolgálta-
tásait, és továbbviszi az uniós fejlesztéseket is.

Részletek a 3. oldalon

Kovács Tamás 
gazdasági alpol-

gármester.
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Az óvodapedagógusok alacsony fizetése
csak a tizenötödik „ledolgozott” évben

nő először – bruttó 6 ezer forinttal

T
izennégy éve nem 
jelentkeztek olyan 
kevesen óvoda-
pedagógus szak-

ra, mint idén. Egyre kevés-
bé vonzza a pálya a fiatalo-
kat, pedig már most súlyos 
a szakemberhiány – írta az 
eduline.hu.

Az alacsony fizetések 
miatt az elmúlt években 
folyamatosan csökkent a 
jelentkezők száma, tavaly-
hoz képest hatszázzal keve-
sebben jelentkeztek. Idén 
2234-en adták be a jelent-
kezésüket, de nem mind-
ből lesz munkára fogható 
óvodapedagógus, ugyanis 
a képzésen 20–23 százalé-
kos a lemorzsolódási arány, 
emellett a hallgatók 10–12 
százaléka kilép a képzésből, 

vagyis nagyjából az egyete-
misták harmada nem jut el 
a diplomáig. Pedig már év 

közben is 459 óvodapeda-
gógust kerestek szerte az 
országban.

Az óvodapedagógusok 
bére még alacsonyabb, mint 
az általános vagy a közép-

iskolai tanároké. Az első ti-
zennégy évben az alapbérük 
bruttó 260 ezer forint, ehhez 
jön az 52 ezer forintos ága-
zati szakmai pótlék, vagyis 
összesen bruttó 312 ezer 
forintot keresnek, aminek 
a nettója 207 ezer forint. 
Az óvodapedagógusok ala-
csony fizetése a P1-es kate-
góriában csak a tizenötödik 
„ledolgozott” évben emelke-
dik először – bruttó 6 ezer 
forinttal. Sokan a diploma 

megszerzése után pár évvel 
otthagyják a pályát. Annyira 
alacsonyak a bérek, hogy 
ritka, hogy valaki öt évnél to-
vább is óvodában dolgozzon.

Szegeden is súlyos lét-
számhiánnyal küzdenek az 
önkormányzati fenntartású 
óvodákban. Bartáné Tóth 
Mária, az Óvodák Igazgató-
sága vezetője elmondta: je-
lenleg 30 óvodapedagógus 
hiányzik, és idén további 22 
megy várhatóan nyugdíjba.

Amíg a tanárok a bérükért sztrájkoltak,
az ÁSZ a megtakarításaikról jelentett

Egyre súlyosabb a szakemberhiány az óvodákban és az iskolákban

Az Állami Számvevőszék kiadott egy jelentést, amiből sze-
rintük az derül ki, hogy valójában jól élnek a tanárok. Az ki-
maradt a jelentésből, hogy ma a pályakezdő pedagógusok 
épphogy csak a szakmunkás-minimálbérnek megfelelő 
összeget keresik meg, egyetemi diplomával és kiemelke-
dően magas óraterhelés mellett. Egyre súlyosabb a szak-
emberhiány az óvodákban és az iskolákban.

Riasztó adatok
Míg 5 évvel ezelőtt 17 ezer érettségiző jelölt meg va-
lamilyen pedagógusképző intézményt továbbtanulási 
céllal, idén ez a szám 12 ezerre csökkent, vagyis je-
lentősen romlott a tanári pálya megítélése a végzős 
középiskolások között – számolt be az ATV. Országos 
probléma, hogy többen mennek nyugdíjba, mint ahá-
nyan belépnek a tanári pályára. Az adatok alapján 
semmi sem utal arra, hogy a pedagógushiányt sikerül 
rövid távon orvosolni. Csak a jelentkezők fele jut el a 
diplomáig, és tavaly közülük is mindössze kétezren 
vállaltak munkát valamelyik oktatási intézményben, a 
többiek azonnal elhagyták a pályát.

– Ha ilyen rózsás lenne a hely-
zet, akkor az öt évvel ezelőtt 
pályakezdő 6800–7000 pe-
dagógusból nem csak 2200-
an maradtak volna a pályán – 
reagált Totyik Tamás, a Peda-
gógusok Szakszervezetének 
(PSZ) alelnöke a Népszavának 
a számvevőszéki jelentésre.

A pedagógusok pénzügyi 

kultúráját taglaló felmérést 
márciusban, éppen a ta-
nársztrájk idején közölte az 
ÁSZ. Az anyag nem a peda-
gógusok megélhetésére kon-
centrál, hanem elsősorban 
a tanárok pénzügyi ismere-
teit és a pénzügyekhez való 
hozzáállásukat, pénzügyi 
kultúrájukat mérte fel. Az Ál-

lami Számvevőszék szerint 
ez azért szükséges, mert a 
tanárok pénzügyi tudatossá-
ga és kultúrája hatással van a 
diákokra.

A felmérés eredményei 
között szerepel, hogy a meg-
kérdezettek 86 százaléka vá-
laszolt úgy, hogy rendelkezik 
valamekkora megtakarítással, 
és 75,3 százalékuk minden 
hónapban félre is tud tenni.

Totyik Tamás elmondta: 
a tanárok 90 százaléka az 
átlagkereset alatt vihet haza 
havonta, és egy 14 éve taní-
tó, gyermekét egyedül nevelő 
tanár lényegében a létmini-
mum alatt él a gyermekével. 
Az sem derül ki a kutatásból, 
hogy a tanárok megtakarítása 
mire elegendő, és mekkora az 
az összeg, amit havonta félre 
tudnak tenni.

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma azt hangsú-
lyozta a megjelent felmérés 
és a Népszava cikke után, 
hogy a pályakezdő pedagó-
gusok fizetése a pótlékokkal 
bruttó 312 ezer forint. Ez 
nettó 207 ezer forint. Ehhez 
képest a Központi Statiszti-
kai Hivatal legutóbbi jelenté-
se szerint Magyarországon a 
nettó átlagkereset 320 ezer 
forint körül van. Tehát a kez-
dő tanárok a magyar átlag-
kereset 65 százalékát, azaz 
a kétharmadát sem keresik 
meg. A kezdő tanárok fizeté-
se még a nettó 250 ezer fo-
rintos középbért sem éri el.

A Népszava megjegyzi: 
az ÁSZ kutatásában 705 ta-
nár válasza szerepel, kéthar-
maduk nő, ami nem közelít 
a pedagógusok nemi ará-
nyához. A megkérdezettek 
fele 50 évnél idősebb, a fia-
tal tanárok száma alacsony 
volt. A kérdőívben szereplők 
közel 20 százaléka általá-
nos iskolában, több mint 60 
százalékuk érettségit adó 
középiskolában, 15 százalé-
kuk pedig a szakképzésben 
tanít.

Az Állami Számvevőszék mint sajátos kutatóintézet 
megállapította, hogy a pedagógusok többsége megtaka-
rításokkal rendelkezik. Ezután kérte meg a Pedagógusok 
Demokratikus Szakszervezete az óvónőket és a tanárokat, 
hogy osszák meg velük, hogy ők mire gyűjtenek. Forrás: 
PDSZ Facebook-oldala
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Lakner ZoltánKovács Tamás: Másfél milliárd
forintot von el a kormány Szegedtől

2021-ben csak az iparűzé-
si adó elvonásával 2,6 milli-
árd forinttal rövidítette meg 
Szeged költségvetését az Or-
bán-kormány. A teljes elvoná-
si csomag 10 milliárd forintos 
volt. A kompenzációnak ne-
vezett visszatérítés 1 milliárd 
950 millió forint volt. Ez azt je-
l en t i , 

h o g y 
650 millió forintot vett el a 
kormány a szegediek közös 
kasszájából.

A négymilliárd forint árbe-
vételnél kisebb cégek ipar- 
űzési adóját idén is elveszi 
az Orbán-kormány az ön-
kormányzatoktól. Szegedtől 
mintegy 3 milliárd forintot 
irányít el a kormány. Várha-
tóan mindössze 1 milliárd 

550 millió forintnyi vissza-
térítésre számíthat Szeged 
– mondta Kovács Tamás 
gazdasági alpolgármester 
a Szeged Televízió Téma 
című hírháttérműsorában.

Ez azt jelenti, hogy a ta-
valyihoz képest 400 millió-
val kap kevesebbet Szeged 
a kormánytól, és közel 1 

milliárd 500 millió forint 
hiányzik majd a kasz-

szából. 
A fideszes veze-

tésű településeket 
kétszer támogatta 
meg a kormány. 
2020 karácso-

nyán, majd tavaly 
júniusban. Szeged az 

utóbbi alkalommal ka-
pott vissza pénzt.

Idén egyébként egy sza-
bályrendszer szerint vonják 
el a helyi iparűzési adó egy 
részét a településektől. A 
kormány legutóbbi közlemé-
nye szerint teljes kompen-
záció jár azoknak a 25 ezer 
főnél nagyobb települések-
nek, amelyek egy főre jutó 
iparűzési adóerő-képessége 
47 ezer 335 forint vagy ez 
alatti. Az elvett összeg há-

romnegyedét kapják vissza 
azok a települések, amelyek 
adóerő-képessége 47 ezer 
335 forint és az országos 
átlagot jelentő 67 ezer 622 
forint között van. Ha a tele-
pülés adóerő-képessége az 
országos át-
lagnál 

maga-
sabb, akkor 
nem kap semmit.

Kovács Tamás elmond-
ta: az 1 milliárd 500 millió 
forintos elvonás ellenére 
is fenntartja a város a köz-
szolgáltatásait, és tovább-

viszi az uniós fejlesztéseket  
is.

„Kétségkívül lesznek 
olyan források, amiket csök-
kenteni kell, muszáj zá-
rolnunk egy részét, ha azt 
akarjuk, hogy idén is legyen 
olyan biztonsági tartalékma-

radvány, amivel a követ-
kező évben az uniós 

fejlesztésekhez az 
önerőt biztosí-
tani tudjuk” – 
magyarázta a 
gazdasági al-
polgármester.

Mivel az 
Európai Unió 

több ezer mil-
liárd forintot 

visszatart az Or-
bán-kormány jogállami-

sági hiányosságai és a rend-
szerszintű korrupció miatt, 
egyelőre nem tudni, Szeged 
mikor férhet hozzá a neki 
járó mintegy 28 milliárd fo-
rintos fejlesztési csomaghoz 
a 2021–2027-es ciklusban.

Újabb bizonyíték, hogy a kormány
ki akarja zsigerelni az önkormányzatokat

Botka László polgármester korábban többször hang-
súlyozta: az iparűzési adó elvétele újabb bizonyíték 
arra, hogy a kormány ki akarja zsigerelni az önkor-
mányzatokat. Az adó visszatérítése ugyanis épphogy 
azokat a vállalkozásokat segíti jobban, amelyek a 
járvány okozta válság ellenére is jól tudtak teljesíteni. 
Ugyanis az iparűzési adó árbevételfüggő, tehát nem 
igaz a kormány állítása, miszerint a „rászoruló” vállal-
kozások érdemi segítséget kapnak a visszatérítéssel.

Nem akkor,
hanem addig mi lesz? 

A 
cél semmi, a mozgalom minden, írta egykor 
a nagy szociáldemokrata teoretikus, Eduard  
Bernstein. E híres tételében az volt a „pláne”, 
hogy nem a szocializmus elérendő állapotát, ha-

nem a demokratikus küzdelemben kivívott jólétet, a szoci-
ális és politikai jogokat tekintette a szociáldemokrácia cél-
jának. Magát a folyamatot állította a politikai küzdelem kö-
zéppontjába. 

Mindez arról jutott eszembe, hogy a hazai demokrati-
kus közvéleménynek április 3-át követően kezdenie kell 
valamit az eredménnyel, meg azzal is, hogy kirajzolódik 
egy olyan tendencia, miszerint a Fidesz 2014 óta egyre 
jobb eredményt ér el az egymást követő országgyűlési vá-
lasztásokon. Aki azt gondolja, hogy a jelenlegi kormány és 
az általa kiépített, irányított rendszer rossz irányba viszi 
az ország dolgait, az bizonyára nehezen emészti meg a 
Fidesz-többség tényét, ám kiindulásképpen muszáj szem-
benéznie vele. 

De akkor már azzal is szembe kell nézni, hogy az ellen-
zék rengeteg verziót kipróbált már az együttműködésre és 
az együtt nem működésre, ám a technológiai verziókat vé-
gigzongorázva sem sikerült nemhogy a hatalmat átvennie, 
de még a Fidesz erősödését sem tudta megtörni. Persze, 
az ellenzéki kiszorítósdinak még nincs vége, és további le-
játszási lehetőségek nyílnak meg, ha mondjuk a rendelke-
zésre álló pártok elkezdenek egymással összeolvadni, már 
csak azért is, mert közülük többen korábban pártszaka-
dással jöttek létre. Nem is szólva arról a lehetőségről, hogy 
újabb pártok is alakulhatnak. 

A dolog lényege azonban éppen az, hogy ebből önma-
gában nem fog sok minden kisülni. 

Én leszek az utolsó, aki a pártok ellen beszél, hiszen a 
parlamentáris demokráciát pártokkal játsszák. Csak hát itt 
van a bökkenő: mi történik, ha nincsen demokrácia? 

Itt jön a képbe a bernsteini mondat, pontosabban an-
nak logikája alapján az a megközelítés, amit Unger Anna 
politológus fogalmazott meg: nem a választás, hanem az 
odáig vezető út a lényeg. 

Azaz, ha úgy tesz mindenki, mintha demokratikus párt-
rendszerben, nyilvánosságban élnénk, az erőforrásokhoz 
való szabad és egyenlő esélyeket kínáló hozzáféréssel, és 
a politikai szereplők semmi másra nem törekszenek, mint 
a fennálló ellenzéki pártrendszer újabb újramixelésére, ak-
kor valószínűleg egy újabb választáson sem jutnak sokkal 
fényesebb eredményre. 

Még csak azt sem állítom, hogy ki kellene jönni a par-
lamentből, inkább azt, hogy annak a tudatában kellene 
bent maradni, hogy mi – és mi nem – a magyar parlament. 
Semmiképpen sem a demokratikus közélet terepe. Ami 
ténylegesen a demokrácia ügye számára hasznosítható, 
az a kevéske nyilvánosság, amit biztosít az Országgyűlés 
az ellenzék számára, valamint azok az anyagi források, 
amelyek a frakcióalakításhoz kapcsolódnak. 

Egy következő választásnak azonban csak akkor lesz 
bármi értelme, ha az odáig vezető úton az általuk elérhe-
tő erőforrásokra támaszkodva az ellenzéki pártok minden 
módon támogatják a helyi közéletet, a kisebb-nagyobb 
közösségeket, a civil erőfeszítéseket, azért, hogy a szer-
vezkedéshez még kedvet érző emberek minél több felüle-
ten találhassanak egymásra. Ha létrejön ez a társadalmi 
erő, a rendszer alatti autonóm világ, akkor utat tör majd 
magának a követelés, hogy a választási hisztériákon túl 
vegyük elő azokat az ügyeket is, amelyek tényleg befolyá-
solják a mindennapi életünket és a következő nemzedé-
kek mindennapi életét. A választások közötti közéletcsi-
náló munkával felszínre hozhatók a szunnyadó társadalmi  
energiák.

Más esélyünk nincs is.   

Idén az iparűzési adóerő-képességhez kötik az önkor-
mányzatoktól elvont pénzek visszatérítését. Szegedtől 
mintegy 3 milliárd forintot von el a kormány, és várható-
an mindössze 1 milliárd 550 millió forintnyi visszatérítés-
re számíthat a város. Kovács Tamás gazdasági alpolgár-
mester a Szeged Televízió Téma című hírháttérműsorában 
elmondta: a másfél milliárd forintos elvonás ellenére is 
fenntartja a város a közszolgáltatásait, és továbbviszi az 
uniós fejlesztéseket is.

Kétség-
kívül lesznek 

olyan források, amiket 
csökkenteni kell, muszáj 

zárolnunk egy részét, ha azt 
akarjuk, hogy idén is legyen 
olyan biztonsági tartalékma-
radvány, amivel a következő 

évben az uniós fejleszté-
sekhez az ön- 

erőt biztosítani 
tudjuk.

Mivel az Euró-
pai Unió több ezer 

milliárd forintot vissza-
tart az Orbán-kormány jog-

államisági hiányosságai és a 
rendszerszintű korrupció miatt, 

egyelőre nem tudni, Szeged 
mikor férhet hozzá a neki járó 
mintegy 28 milliárd forintos 

fejlesztési csomaghoz a 
2021–2027-es ciklus-

ban.

Kovács Tamás: A másfél milliárd forintos elvonás ellenére is fenntartja a város a közszolgáltatásait, és továbbviszi az 
uniós fejlesztéseket is. Forrás: Szeged Televízió 
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Szerkezetkész lakások
Érdemes segíteni a fecskéknek a fészekrakásban, amelyek száma drasztikusan csökkent

A Szetáv a természetvédőkkel együttműködve alakított 
ki műfecskefészkeket a felsővárosi fűtőműnél, amelyeket 
láthatóan birtokba vettek a fecskék. Fotó: Iványi Aurél 

H
úsz év alatt eltűnt 
a fecskék 60 szá-
zaléka Magyaror-
szágról. Az ember 

viselkedése, az időjárás vál-
tozása és a táplálékhiány je-
lentősen csökkentette az ál-
lományt. A madarak most ér-
keznek vissza a telelőhelyük-
ről. A természetvédők szerint 
érdemes segíteni a fecskék-
nek a fészekrakásban.

– Folyamatosan csökken 
a repülő rovarok száma, ami 
a fecskék legfontosabb táp-
láléka. Az egyre intenzívebbé 
váló agrárgazdálkodás hasz-
nál olyan rovarirtószereket, 
amelyek jelentősen csökken-
tik a rovarállományt – mondta 
Tokody Béla, a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi 
Egyesület munkatársa. Aki se-
gíteni szeretne a fecskéken, 
vásárolhat és felszerelhet a 
házánál cserépből készült 
műfecskefészket. Ilyenek 
vannak például a felsővárosi 
fűtőműnél, amelyeket látha-
tóan birtokba vettek a fecs-
kék. Tokody Béla szerint ezek 
a műfecskefészkek olyanok, 
mintha szerkezetkész lakáso-
kat adnánk a fecskéknek.

Szabó Sándor és Mihálffy Béla átvette mandátumát
Június 26-án tartanak időközi önkormányzatiképviselő-választást Kiskundorozsmán

Átvette országgyűlési képviselői megbízólevelét Szabó 
Sándor, az ellenzék közös jelöltje és a Fidesz–KDNP színe-
iben választókörzetet nyerő Mihálffy Béla. Utóbbi lemon-
dott az önkormányzati képviselői tisztségéről.

Á
tvette mandá-
tumát a város-
házán az április 
3-án megválasz-

tott két szegedi ország- 
gyűlési képvise-
lő az 1-es és 
a 2-es vá-
lasztóke-
rület bi-
z o t t s á -
g a i n a k 
e l n ö ke i -
től, Toma-
sovszky Csil-
lától és Heré-
di Edittől. A Csong-
rád-Csanád megye 1-es 
választókerületben a 80 
ezer 527 választásra jogo-
sultból 55 ezer 432-en vok-
soltak érvényesen, és Sza-
bó Sándorra (DK–Jobbik–
Momentum–MSZP–LMP–
Párbeszéd) 27 ezer 443-an 
szavaztak. A Csongrád-Csa-
nád megye 2-es választó-

kerületben a 86 ezer 558 
választásra jogosultból 60 
ezer 759-en voksoltak érvé-
nyesen, és Mihálffy Bélára 

(Fidesz–KDNP) 27 ezer 
516-an szavaztak.

Martonosi 
Éva jegyző 

köszöntöt-
te a kép-
viselőket. 
K é r t e , 
hogy Sze-

gedet és a 
térséget kép-

viseljék a parla-
mentben.

Mindkét képviselő kö-
szönetet mondott a válasz-
tóknak, a választási bizott-
ságban dolgozóknak és 
annak a több száz önkén-
tesnek, akik munkájukkal 
biztosították a szavazás za-
vartalan lebonyolítását. Sza-
bó Sándor már a harmadik 
ciklusát kezdi, míg Mihálffy 

Béla újonc a parlament- 
ben. 

– Amikor 2014-ben elő-
ször megválasztottak, azt 
mondtam, én elsősorban 
Szeged, illetve a választóke-

rületem képviselője vagyok. 
Azóta is Szeged fejlődéséért, 
a választókerületben élőkért 
dolgozom. Ezt a munkát kí-
vánom folytatni a jövőben 
is. Azt szeretném, hogy Sze-

ged továbbra is olyan ütem-
ben fejlődjön, mint eddig 
– mondta Szabó Sándor. 
Mihálffy Béla elmondta, ő 
is Szegedért és a Homok-
hátság fejlődéséért kíván 

dolgozni. Hangsúlyozta: nem 
feledkezik meg Kiskundo-
rozsmáról sem, hiszen ott él, 
és a helybeliek tizenkét évig 
szavaztak neki bizalmat a 
városi közgyűlésbe.

Időközi  
választás

Lemondott önkor-
mányzati képviselői 
tisztségéről a Fidesz–
KDNP-s Mihálffy Béla. 
K i s k u n d o r o z s m a 
önkormányzati kép-
viselője az összefér-
hetetlenség miatt 
döntött így. Egy 2014-
es törvénymódosítás 
ugyanis kimondja: 
nem lehet valaki egy-
szerre országgyűlé-
si és önkormányzati 
képviselő. Kiskundo-
rozsmán június 26-án 
tartanak időközi ön-
kormányzatiképvise-
lő-választást.

Martonosi Éva 
jegyző arra kérte a 

frissen megválasztott 
országgyűlési képviselő-
ket, hogy Szegedet és a 
térséget képviseljék a 

parlamentben.

Mihálffy Béla és Szabó Sándor. Az április 3-án megválasztott szegedi országgyűlési képvi-
selők átvették megbízólevelüket a városházán. Fotó: Iványi Aurél 
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Az idősek ellátásában
használják a kisbuszt

E
gy uniós támogatás-
ból és önkormányzati 
forrásból megvalósí-
tott, 900 millió forin-

tos fejlesztés zárult le azzal, 
hogy egy 9 személyes Re-
nault-t is átvett a Szegedi Kis-
térség Többcélú Társulása.

Szegeden három éve 
kezdődött el a szociális alap-
ellátás nagyszabású fejlesz-
tése. A Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulása uniós 
pályázaton nyert 700 millió 
forintot, amihez 200 millió 
forint saját forrást biztosí-
tott a szegedi önkormány-
zat – mondta Csúcs Áron, a 
Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása igazgatója. 

A pályázati forrásból két 

személygépkocsit és egy ki-
lencszemélyes kisbuszt is 
vásároltak. A két személy-
gépkocsit már korábban, a 
kisbuszt pedig szerdán vet-
ték át – tájékoztatott Zsótér 
Ágnes, az SZKTT Egyesített 
Szociális Intézmény főigaz-
gatója. A gépjárműveket a 
szegedi idősek nappali ellá-

tásában használják. De nem 
csak autókat vettek: ebből a 
pénzből épült fel egy vado-
natúj idősek klubja a Kaszás 
utcában, a város hat idősek 
klubja pedig teljesen megú-
jult, valamint kibővítették és 
korszerűsítették a Kálvária 
sugárúti idősek otthonának 
főzőkonyháját.

Kisbuszt kapott a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása. 
Középen Zsótér Ágnes, az SZKTT Egyesített Szociális In-
tézmény főigazgatója és Csúcs Áron, a társulás igazgatója. 
Fotó: Iványi Aurél 

Ujjé, a ligetben újra nagyszerű!
Majális Újszegeden és a tarjáni Zápor-tónál

– Április 29-én, pénteken 
már indul a vidámpark, le-
het hintázni, célba lőni, már 
sülnek a lacikonyhákban a 
kolbászok és a hurkák, és 
csapra verik a söröshordó-
kat is – mondta Rácz Attila, 
a majálist szervező Szegedi 
Városkép és Piac Kft. ügy-
vezető igazgatója. Az első 
napon két koncerttel han-
golnak a hétvégére. Április 
30-án, szombaton már dél- 
előtt elkezdődnek a színpa-

di programok. A változatos 
műsorok mellett pedig a ki-
állítók és vendég-
látósok terem-
tenek majá-
l ishangula-
tot. Szombat 
este fél 6-kor 
lép színpad-
ra Alee, a fia-
talabb generá-
ció nagy kedvence, a 
legutóbbi X-Faktor győztese, 
este 8 órától pedig a musi-

calek szerelmeseit szórakoz-
tatja a Mahó Andrea–Miller 
Zoltán duó. 

– Május elsején már 
kora délelőtt érdemes lesz 
kilátogatni a ligetbe, kelle-
mes, napsütéses idő esetén 
a füves területen mindig 
igazi piknikhangulat uralko-
dik – mondta Rácz Attila. 
A színpadon is korán elin-

dulnak a programok. 
A nap kiemelkedő 

produkciója lesz 
a DR BRS–Var-
ga Viktor–He-
incz Gábor Biga 
formáció. A hét-

vége zárásaként 
pedig az Útközband 

együttes utcabállal szó-
rakoztatja a közönséget. 

A Zápor-tó közelében la-

kók sem maradnak majális-
hangulat nélkül. Vasárnap itt 
is minden korosztály megta-
lálhatja a kedvére való prog-
ramot.

Majális – Újszeged, Erzsé-
bet liget, április 29. – má-
jus 1.
Április 29., péntek
16.00: Warm up – DJ Neti
17.00: Smink zenekar koncert
19.00: Rock disco – DJ Neti
20.00: Indigó-koncert
Április 30., szombat
11.00: Az Agóra Linedance 
Klub műsora
12.30: A Royal Balettiskola 
műsora
13.30: Concorde zenekar 
koncert
15.00: Funkorama zenekar 
koncert

17.30: Alee
18.30: Black Five-koncert
20.00: Mahó Andrea és Mil-
ler Zoltán műsora
21.00: Black Five ráadás 
koncert 
Május 1., vasárnap
10.00: A Délikert Táncegyüt-
tes és a Zsibongó Táncegyüt-
tes műsora
11.00: Extreme hiphop
11.30: Jó ebédhez szól a 
nóta
13.30: A Kozmosz Egyesü-
let Akrobatikus Rock & Roll  
Tánciskola műsora
14.00: A Creative Dance 
Club műsora
14.30: A Diamond TSE mű-
sora
15.30: ToP Dance Company 
– Akrobatikus rock ’n’ roll 
bemutató

16.00: A Tápai Hagyo-
mányőrző Együttes műso- 
ra
16.30: Dél-Alföldi Harmoni-
kabarátok Egyesülete
17.00: Az Agóra Kontraszt 
Táncstúdió műsora 
18.00: Útközband-koncert
19.00: DR BRS–Varga Vik-
tor–Heincz Gábor Biga
20.30: Útközband-koncert – 
ráadás

Majális – Tarján, Zápor-tó
Május 1., vasárnap
10.00: Csiga duó
11.00: Kozmosz Együttes
12.00: Jó ebédhez szól a 
nóta – Várkonyi Tibivel
14.00: Extreme hiphopbe-
mutató
15.00: Happy Gang 
16.00: Dollár Boys-koncert

A koronavírus-járvány okozta két év kényszerszünet után 
újra megrendezik a majálist az újszegedi Erzsébet liget-
ben – tájékoztatott a szervező Szegedi Városkép és Piac 
Kft. Az újszegedi ligetben április 29-étől, péntektől három 
napon át koncertek, sztárvendégek, vendéglátósok, vi-
dámpark, valamint családi és gyermekprogramok várják 
a kilátogatókat. Május elsején a Zápor-tónál is lesznek 
programok.

Már pénteken 
indul a vidám-
park, csapra  

verik a söröshor-
dókat.

Koncert gyerekeknek a tarjáni Zápor-tónál.

Lacikonyhákban sülnek a kolbászok és a hurkák az újszegedi ligetben. Archív fotók: Ivá-
nyi Aurél 
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19 házasság és 28 gyerek született 
a Pavane Táncegyüttesben

Az Önök Tiszteletére Alakult Táncegyüttes néven kezdték 30 éve

– Míg mások 12-14 évesen 
az akkori divatos slágere-
ket hallgatták lemezeken, 
én régi és komolyzenét. Ál-
mom volt, de mert a szege-
di zeneiskolában lant nem 
volt, külön köszönet Gyüdi 
Sándornak, aki különórákon 

tanított meg gitáron lantda-
rabokat játszani. Az első 
tánclépéseket Visztné Ken-
de Eta tánciskolájában tet-
tem meg, Taródiné Tóth Er-
zsébetnél versenytáncoltam, 
és láttam, hogy a régi zenei 
kottacímekben is mindenütt 
táncok vannak, ezt is meg 
akartam tanulni – idézte fel 
a kezdeteket Lázár György, a 
Pavane Táncegyüttes alapí-
tója, vezetője. – A budapes-
ti Magyar Művelődési Inté-
zetbe jelentkeztem társas-
tánctanári szakra, aminél az 

egyik szak volt a történelmi 
társastánc. Bár akkor már 
saját kútfőből elindítottam a 
Pavane-t, ez rátett a lendü-
letre még egy lapáttal. Ligeti 
Mária balettmesternek szak-
mailag nagyon sokat köszön-
hetek. Akkoriban internet 

nem lévén hosszasan kellett 
kutatnom a könyvtárakban 
táncleírások után. A legko-
rábbiak 1596-tól fellelhetők, 
ezeket állítottam színpadra. 

Mérnökbálon kezdték

– Az Önök Tiszteletére Ala-
kult Táncegyüttes volt az 
első nevünk, mert 1992-
ben egy mérnökbálra kap-
tuk az első felkérést, ahol 
palotást jártunk. Három he-
tünk volt rá, összerántottam 
a régi táncos cimborákat, 

és eleget tettünk a felkérés-
nek. Amikor kezdés előtt a 
műsorvezető megkérdezte, 
hogy mutasson be bennün-
ket, ez a név ugrott be. Két 
hétre rá következett a máso-
dik felkérés, de akkor már 
nem lehetett ez a nevünk, 
akkor választottam a rene-
szánsz táncrend nyitótáncát, 
a pavane-t, ami lassú lépő 
tánc, ha már így megnyitot-
tuk a reneszánszban gyöke-
rező munkásságunkat – ne-
vetett az együttesvezető.

Harminc éve jöttek lét-
re a várjátékok is, hiszen 
addig a várakban csak a 
romokat mutatták meg, ak-
kortól kezdtek műsorokat 
szerkeszteni. A Pavane leg-
első és azóta is jól működő 
kapcsolata az egri várral jött 
létre. 

Nem a négy falnak

Maradt az irányvonal, és el-
telt közben harminc év, az 
együttesben közel kétszáz-
ötven-háromszázan fordul-

tak meg. Jelenleg negyve-
nen táncolnak, 9 és 55 éves 
kor közöttiek. A jubileumi fel-
lépésükön összeszámolták: 
19-en találtak párt náluk, és 
28 Pavane-baba született. 
Csatlakoznak hozzájuk egye-
temisták, akik a társastán-
cot ebben a formában szeret-
nék folytatni, és olyan örök- 
ifjak is, akik táncos múlttal 
vagy anélkül szeretnének 
mozogni, utazni, fellépni. 
Merthogy ők nem a négy fal-
nak táncolnak, hanem fellé-
pésekre gyakorolnak. A tör-
ténelmi Magyarország vára-
iban, városaiban tartanak 
bemutatókat, de messzebb 
is elutaznak régi zenei és 
táncfesztiválokra. 

Tánctudástól függően 
gyorsan el lehet sajátítani a 
koreográfiákat, akár nulla 
tánctudással is fél év alatt 
fellépő szintre eljuthat, aki 
szívvel-lélekkel táncol. A 
zászlóforgatásba hasonlóan 
gyorsan bele lehet tanulni. 
Utóbbival az egri vár felké-
résére kezdtek foglalkozni, 
ugyanis a Végvári vigassá-
gokon régebben részt vesz-
nek, mint a helyi vitézek, 
ugyanis az Egri Vitézlő Osko-
la később jött létre. A zász-
lóforgató műsorukat a város 
utcáin kedvcsináló, hívogató 
menetnek készítették el itá-
liai mintára a 16. századi 
főúri látványosság alapján. 

Korábban a zászlóforgatók 
csatamezőkön a seregek-
nek mutatták a jelzéseket, 
de amint pontosabbak lettek 
a fegyverek, célponttá váltak 
a zászlósok, úgyhogy inkább 
kivonták őket a frontvonal-
ból. 

Strandon is táncoltak

A Pavane a megtanult zász-
lóforgató technikákat alkal-
mazza az ünnepi felvonu-
lásokon. Mátyás király ko-
rához is lehet kötni, hiszen 
Beatrixszal kötött házassá-
ga révén Magyarországon is 
megfordultak zászlóforga-
tók. A Pavane megkapta a 
Nemzeti Zászlóforgató Cso-
port címet, aminek feltétele, 
hogy az egyik zászlójuk meg-
felel a mai címerközépnek. 
Így állami ünnepeken is fel-
léphetnek. 

Edzeni a Kőrösy József 
technikum tornatermébe jár-
nak, emellett a Százszorszép 
Gyermekházzal, majd az 
Agórával is összefonódott az 
életük. A régi táncok tartást 
adnak, méltó környezetben 
illő viselkedés és pazar ru-
hák tartoznak a fellépések-
hez. Bár ez sem volt mindig 
így. Lázár György mesélt em-
lékezetes bemutatójukról, 
amit a mórahalmi strandon 
tartottak, a közönség a me-
dencékben hűsölve gyönyör-

ködött a produkciójukban. 
Viharos sikerüket Franciaor-
szágban úgy érték el, hogy 
a közönség ki sem ment a 
fellépésükre. Orkánerejű 
szél tombolt, és a zászlóikat 
ténylegesen csak vitorla-
ként tudták használni, azaz 
feldobták, messziről visz-
szahozták, majd erőteljesen 
belekapaszkodva küzdöttek 
az elemekkel. A fedett hely-
ről szurkoló közönség nagy 
tapssal jutalmazta az erőfe-
szítéseiket. Az is megesett, 
hogy az egri várjátékok ide-
jén zuhogott az eső, így az 
udvaron nem lehetett tán-
colni. De mert az érdeklődő 
közönségnek nem okozhat-
tak csalódást, percek alatt 
átköltöztették a műsort a 
múzeum reneszánsz termé-
be. Ebből fejlődött ki újabb 
műsoruk, a Tánc termeken 
át. A kreativitás nem csak 
az előadásokhoz szükséges, 
kell bizony a korabeli ruhák, 
kardok beszerzéséhez és tá-
rolásához is. A legelső évek-
ben kölcsönözték a viselete-
ket, majd jelmezkészítőknél 
gyártatták, majd ezek eltű-
nésével saját megoldásokra 
hagyatkoztak. A Móra-múze-
um textilrestaurátora, Kat-
kóné Bagi Éva állította ösz-
sze a prototípusokat, és azt 
varrták meg az ügyes var-
rónőik. Ha már nem kaptak 
olyan színű anyagot, amilyen 
nekik kellett a díszmagyar-
hoz, bútorszövet-készítővel 
festettek százötven méter 
kelmét maguknak. Ha pedig 
eltörtek a kézművesek által 
gyártott kardjaik, karosszéri-
alakatos csapattársuk talált 
megoldást.

Dombai Tünde

Az egri várba hamarabb érkeztek a szegedi zászlóforgatók, 
mint a helyi vitézek. Legviharosabb sikerüket Franciaor-
szágban aratták – ilyen és hasonló emlékekkel gazdago-
dott, aki a Pavane Táncegyüttes harmincéves történetébe 
bekapcsolódott. A régi táncok tartást adnak, csak szív-
vel-lélekkel járhatják fiatalok és mozogni vágyó örökifjak. 

Viszlát a borfesztiválon!

A Pavane Táncegyüttes legközelebb április 23-án a 
bakonyi Szentgál községben lép fel egy falunapon. A 
szegediek és vendégeik a borfesztiválon találkozhat-
nak velük ismét. 

A Pavane-család egy része a 30 éves jubileumi gálán az Agórában. 

A 90-es évek második felében saját díszmagyar viseletben.
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Két párbajért is ült államfogházban Gárdonyi Géza 
Az író, újságíró szegedi éveit mutatja be a Somogyi-könyvtár kiállítása

G
árdonyi Géza 
1888-ban, 25 éve-
sen érkezett Sze-
gedre Győrből; a 

Szegedi Híradóhoz hívták, ké-
sőbb a családja is követte. Két 
mértékadó napilap működött 
akkoriban az Iskola (ma Os-
kola) utcában: a Szegedi Hír-
adó és a Szegedi Napló. Az új-
ságíró nem messze, a Szegfű 
utcában lakott (ezt a részt le-
bontották a klinikák építése-
kor), de a Mérey utca 18. alatt 
is élt. 

A hosszú élet  
és a szerelem titka

– Gárdonyi elsősorban cik-
keket írt, de párhuzamosan 
a szépirodalmi munkássága 
is megjelent. Születési neve 
ugyan Ziegler Géza volt, az iro-
dalmi munkáihoz már nagyon 
korán a Gárdonyit használta, 
bár hivatalosan csak 1897-
ben vette fel. Álnevek mögé 
is előszeretettel rejtőzött, 
nem véletlen, hogy a bemu-
tatott kötetek egyikén dr. Wil-
liam Black a szerző. A legsöté-
tebb Afrikában című regényét 
Mummery Róbert néven adta 
közre – mutatta be a kiállítást 
Csizmadia Edit könyvtáros.

Sokféle műfajban kipró-
bálta magát: ki gondolta vol-
na, de még öröknaptárt is 
szerkesztett. Másik érdekes 
munkája a Hogyan élhetünk 
száz esztendeig?, aminek 

a magvas konklúziója, hogy 
mindenki élhet száz évig, 
hacsak addig meg nem hal. 
Talán a legpikánsabb műve 
A szerelem titkai, amiből a So-
mogyi-könyvtárnak nincs pél-
dánya, ezt Dr. Yang álnéven 
írta, a török szultán nyugal-
mazott háremorvosaként. A 
nagy érdeklődésre tekintettel 
folyammá duzzadtak a titkok 
a szerelem titkaitól kezdve a 
házasságon át a szépség tit-
kaiig. 

A szegedi közélet ismert 
alakjai inspirálták a Figurák 
című – első kisebb szépírá-
sokat összefoglaló – prózai 
kötetét, Mikszáth Kálmán írta 
a dicséretet hozzá. Humoros 
vénája is megmutatkozott: 
mindkét szegedi élclapot szer-
kesztette, rábízták először a 
Szögedi Paprikát, majd a Hü-
velyk Matyit. Az egyik a Sze-
gedi Irodalom, a másik a Sze-
gedi Napló hétvégi humoros 
mellékleteként jelent meg. 

A neves bankár nevében

A napilapok magától értető-
dően a helyi párbajokat is le-
követték. Olvasható a tárla-
ton is egy vers, aminek párbaj 
lett a következménye. Álom 
címmel jelent meg a Szögedi 
Paprikában May R. Miksa né-
ven, aki neves bankár volt. De 
mert nem May R. Miksa írta, 
hanem Gárdonyi, a sértett fél 
közzétette, hogy vett egy séta-

pálcát, amit majd eltör az új-
ságíró hátán. Erre még Gárdo-
nyi jelentette fel őt becsület-
sértésért. A bankárt a járás-
bíróság felmentette a vád alól, 
viszont az ügyvédjével, Kókay 
Istvánnal mégiscsak bekövet-
kezett ez a bizonyos pengevál-
tás, és Gárdonyit 14 napra ál-
lamfogházba csukták. Vagy-
is az ügyvéd nemcsak a pert, 
hanem a párbajt is vállalta az 
ügyfeléért.

Az államfogházat a Va-
sas Szent Péter és Csemegi 
utca sarkára kell elképzelni. 
Bekerülve a vérbeli újság-
író ott is ráérzett a témára, 
azonnal elkezdett tudósítani 
az „állami emberszelídítőről”. 
Megírta, hogy egész nap be-
szélgethettek a foglyok, pipáz-
hattak, kártyázhattak, kintről 
hozathattak kosztot. Néhány 
hónappal később az újságíró 

újra belegyalogolt egy párbaj-
ba, ezúttal Ujlaki Antallal. Ma-
gára vette az utalást, amikor 
a Szegedi Naplóban Gárdonyi 
megírta, hogy egy „Fortgang” 
néven is szereplő gyanús 
egyént a rendőrség letartóz-
tatott. Ujlakit ugyanis azelőtt 
Vortangnak hívták, azt hitte, 
hogy őt állítják pellengérre, 
ezért elégtételt követelt. A 
Hungária Szállóban került sor 
a párbajra, amiben Ujlaki sú-
lyosan megsebesült, élet-ha-
lál között lebegett napokig, 
és mert ráadásul barátok is 
voltak, Gárdonyit sokkal job-
ban megviselte ez a párbaj. 
A Hungária Szálló nem csak 
a becsületbeli ügyek miatt 
volt nevezetes, hanem mert 
ott szerveződött a kávéházi 
újságírók, írók asztala, amit 
előbb Mikszáth-, aztán Pó-
sa-asztalnak hívtak, amikor 
pedig Pósa is elment Sze-
gedről, Gárdonyi lett a lelke, 
később Dankó Pista próbálta 
összetartani ezt az irodalmi, 
szellemi asztaltársaságot. 

Út a pokolba

Színműíróként is próbálkozott 
Gárdonyi; vígoperáját, a Para-
dicsom címűt Szegeden ját-
szották párszor, de nem ara-
tott osztatlan sikert. A plakát 
tanúsága szerint pedig még 
olyan szereplőket is felvonul-
tatott Ádám, Éva, Mihály és 
Gábriel arkangyal mellett, 
mint egy gólya. Sokkal inkább 
befutott a népszínműhöz kö-
zelítő falusi történetekkel, bár 
ez sem lett a fő műfaja. Erre 

példa A bor – falusi történetek 
három felvonásban. Ezt Buda-
pesten is játszották, több al-
kalommal a Nemzetiben, 50 
előadást élt meg. És még egy 
szegedi kiadású mesejáték 
is felbukkant, Az Argyelus ki-
rályfi, amit már színpadra sem 
állítottak, de azért a szövegét 
őrzi a könyvtár. 

Három év után, 1891-ben 
Gárdonyi távozott Szegedről, 
Aradra vette útját, ahová ki-
csit jobb fizetésért hívták el. 
A kapcsolata nem szakadt 
meg teljesen Szegeddel. 
A város az írói hangjának 
megtalálása és a fejlődésé-
nek fontos állomása volt. 
Fennmaradt Gárdonyi Géza 
Dugonics Társasághoz szóló 
levele, amiben megköszöni 
a tagságot. Bemutatják a Du-
gonics Társaság évkönyvét, 
amiben a szépirodalmi osz-
tálynál látjuk Gárdonyi nevét, 
illetve egy róla szóló cédulát 
Móra Ferenc korábbi könyv-
tárigazgató kézírásával. 

Távoli kapcsolatként fűzte 
Szegedhez Dankó Pista sze-
mélye. A millennium évében 
a körkép műfaj divatos látvá-
nyosság volt, és a Feszty-kör-

kép mellett volt egy másik 
körkép is, a Pokol-körkép, 
amit Gárdonyi menedzselt a 
fővárosban, noha bebizonyo-
sodott, üzletembernek nem 
olyan jó, mint írónak, pedig 
számos közönségcsalogató 
ötlettel előállt. A körkép iro-
dalmi alapja Dante Isteni szín-
játéka volt, aminek a fordítá-
sát ő készítette, méghozzá 
magyaros verseléssel. Gárdo-
nyi – mivel Szegeden jó né-
hány nótaszövegéhez szerzett 
zenét – megkérte Dankót, aki 
ekkor már nyilván országos 
hírű zenész volt, hogy írja meg 

a Pokol-nótát. A Városligetben 
készült hozzá a tervek szerint 
borzongató vérfolyó, tűzeső, 
mészárlás, kígyók földje. Öt-
ven krajcárért lehetett meg-
tenni az utat a pokolba. Ebbe 
a kísérletébe Gárdonyi bele-
bukott, nem volt jövedelmező, 
gyakorlatilag minden elúszott. 

Titkos napló

A kiállítás az író klasszikusait 
is, a Láthatatlan embert és az 
Egri csillagokat felvillantja. Az 
Egri csillagok sokak számára 
egykötetes szerzővé teszi Gár-
donyit, hiszen ezt ismerjük az 
iskoláskorunkból. Mindmá-
ig az egyik legnépszerűbb és 
legolvasottabb magyar regé-
nyek közé tartozik, ha nem 
a legolvasottabb. A Somo-
gyi-könyvtár kiállítása bemu-
tat díszkiadásokat, köztük egy 
egészen korai kiadást, sőt egy 
eszperantó fordítást is. Az Én 
magam önéletrajzi könyvét 
két fia aláírásával állították ki. 
Népies írásai közül a Durbints 
sógor és Göre Gábor soroza-
tot ismerhetjük meg. 

Gárdonyi nem lett volna 
az, aki, ha nem hagyott volna 

hátra feladványt az utókor-
nak: a titkos naplóját a tibe-
ti írásképhez hasonló saját, 
speciális titkosírással vetette 
papírra. Sokáig nem is tudták 
megfejteni. Csizmadia Edit 
hozzátette: nagyon ellent-
mondásos a személyisége. 
A véres párbajokat nehezen 
lehet egymás mellé illeszte-
ni az egri remetemagányban 
élő filozofálgató emberével, 
vagy a „galamb-emberrel”, 
ahogyan Békefi Antal elne-
vezte a galamblelkűségére 
utalva. 

Dombai Tünde

Emléktábla a hajdani Hungária Kávéház falán, a mai 
SZAB Székházban.

A Somogyi-könyvtár május 4-ig látható kiállítása arról a 
mozgalmas három évről szól, amelyet Gárdonyi fiatal ko-
rában Szegeden töltött mint újságíró. Újságot, szépirodal-
mat és ponyvát írt, élclapot szerkesztett, sőt ha kellett, 
párbajban adott elégtételt a vérig sértett feleknek. Veszett 
híre ellenére az írótárs, Békefi Antal „galamb-embernek” 
nevezte. Ezt az ellentmondásos személyiséget mutatja be 
Csizmadia Edit könyvtáros összeállítása.

A Somogyi utcai épületben gyakran megfordult Gárdonyi, a Szegedi Híradó szerkesztő-
sége a szomszédos Oskola utcai épületben működött.
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Szegeden divat  
az olvasás!

Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Zs. Sejtes 
Györgyi, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola igazgatója Gárdonyi Géza Egri csil-
lagok című regényét ajánlja.

H
atévesen tanultam meg olvasni, vagyis ekkor kezd-
tek értelmet nyerni a betűsorok. A jelentések meg-
értését ma is folyamatosan gyakorlom, tanítom.  

Kisiskolás korom óta szeretem a fehér lapokon 
a fekete tintát, a nyomtatott könyv illatát, azt az izgalmat, 
hogy milyen utakra, milyen világokba jutok, kikkel találko-
zom az olvasásút során. Ahogy becsukom a könyvet, ez csak 
látszólag ér véget, valami vagy valaki mindig velem marad…

Hegyes-dombos vidéken, tóparti faluban, szilaj szabad-
ságban nőttem fel, ahol kora tavasztól késő őszig mindig 
történt valami izgalmas. Fára másztunk, bunkert építettünk, 
barlangokat fedeztünk fel, csónakáztunk, tóban úsztunk, 
„hegyekben” tekeregtünk, lovas kocsit hajtottunk, „élet-ha-
lál harcot” vívtunk egy-egy tavi zsombékosért, vagy csak egy-
szerűen együtt figyeltük, ahogy kiscicák születtek. 

A téli időszak nem kedvezett a „bandázásnak”. Ahogy kö-
zeledett a karácsony, bekuckóztunk, lenyugodtunk, csodát 
vártunk. Máig hálás vagyok szeretett édesapámnak, aki a 
Jézuska nevében minden évben könyvet is csempészett az 
ajándékok közé. 

Kilencéves lehettem, amikor a karácsonyfa alatt az Egri 
csillagokat találtam. Neki is kezdtem azonmód az olvasás-
nak. A leíró részeken hamar túljutottam, de a második feje-
zet közepén kimentem egy kis édességért a konyhába. Ami-
kor visszatértem, a könyv édesapám kezében volt, aki úgy 
olvasta, mintha először találkozott volna a történettel. Kér-
tem, adja vissza az ajándékomat, de hiába. Végül is megles-
tem, hogy mikor megy ki ő is a szobából ügyes-bajos dolgait 
intézni, és újra megkaparintottam a könyvemet. Ez így ment 
két álló napig a karácsonyi ünnepek alatt; egymás kezéből 
kapkodtuk az Egri csillagokat, amit azóta jó néhányszor elol-
vastam, hiszen négyévente tanítom a gyerekeknek. 

Édesapám már nincs köztünk, de a sors kegyeltjének ér-
zem magam, mivel életem párja folytatja a csodatevést, min-
den évben könyv is kerül a fa alá, amit aztán bekuckózva, fi-
nomságokat ropogtatva egymás kezéből kapkodunk, kivéve, 
ha véletlenül ugyanazt ajándékozzuk a másiknak, mint példá-
ul Szilasi László Tavaszi hadjáratát. Csodák márpedig vannak!

Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye a Somogyi-könyv-
tárból kölcsönözhető.

Interaktív viking kalandjáték a REÖK-ben
Izgalmas előadással lá-
togat a Reök-palotába a 
Tandem Színház. A lepri-
kónok átka című családi 
kaland- és vitajáték viking 
kori nyomozásra invitálja a 
nézőket május 18-án.

A 
leprikónok átka tör-
ténetét először A 
szomjas troll című 
kötetben olvashat-

ták a skandináv hiedelmek 

legfiatalabb rajongói. Var-
ró Dániel meséjében átok 
sújtja a kis viking falut, és 
egy ifjú vitézre vár a feladat, 
hogy utánajárjon és megtör-
je. Bacskó Tünde, Herczeg 
Adrienn és Fábián Gábor al-
kalmazta színpadra a fordu-
latos mesét, amely már írott 
változatában is interaktív ol-
vasmányélményt kínál.

A családi előadás nézői 
tevékeny résztvevőkként kí-

sérhetik el a főhőst, és vele 
együtt dönthetnek a mikor, 
merre és hogyan kérdése-
iben. A leprikónok átka a 
Tandem Színház előadá-
sában látogat Szegedre: 
május 18-án, szerdán dél-
után 5 órakor lesz látható 
a Reök-palotában. Herczeg 
Adrienn rendezésében két 
színész, Bacskó Tünde és 
Fábián Gábor kelti életre a 
számos megjelenő szereplőt: 

keltákat, viking harcosokat, 
finn törpéket, fejetlen lovast 
és különféle varázslényeket, 
akik benépesítik a hol zord, 
hol kacagtatóan színpompás 
északi mesevilágot, segítik 
és akadályozzák a főhőst és 
a közönséget a kaland során.

Az ötletes képi megoldá-
sokkal élő, vidám előadásra 
a gyakornok@szegedisza-
badteri.hu címen regisztrál-
hatnak az érdeklődők.

A Pünkösdi kantátát tizenegy kórus 
énekli egyszerre az ősbemutatón

Ünnepi kórushangverseny a színházban

P
ünkösdi kantáta címmel írt da-
rabot Szegednek Tóth Péter, a 
kóruszeneszerzők egyik legna-
gyobbja. Az ősbemutatója ápri-

lis 25-én, hétfőn 18 órakor lesz a Sze-
gedi Nemzeti Színház színpadán. Ti-
zenegy kórus énekli egyszerre. Ez koro-
názza majd meg a Hangról hangra az 
ifjúsági kóruséneklésért szegedi ünne-
pi kórushangversenyt.

A Pünkösdi kantátát az SZTE Gya-
korló Gimnázium és Általános Iskola 
Gyermekkara, a Gregor József Álta-
lános Iskola Kórusa, a Béke Utcai Ál-
talános Iskola Kórusa, a Tömörkény 
Leánykar, a Karolina Leánykar, a Ván-
tus Leánykar, a Hammido Leánykar, a 
König-Hang Kamarakórus, a Szegedi 
Egyetemi Énekkar, a Karolina Ifjúsági 
Vegyeskar és az SZTE Juhász Gyula Pe-

dagógusképző Kar Vegyeskara együtt 
énekli. A kantáta egy kórusciklus lesz, 
melyet Mechler Anna verseire írt Tóth 
Péter.

Az ingyen meghallgatható kon-
certen összesen huszonnégy szegedi 
kórus lép fel, nyolcszáz énekessel. Az 
eseményre regisztrálni kell e-mailen 
keresztül, a hangrolhangraszeged@
gmail.com címen.

Túlélni a túlélhetetlent Faludyval
Tenyérvonalak május 16-án

Aki ismeri Faludy György 
életművét, annak azért le-
het élmény, aki nem, annak 
a felfedezés örömét kínálja 
a Tenyérvonalak című előa-
dás május 16-án a REÖK 
Stúdiószínpadán. 

A 
versek a legerő-
sebb fegyvernek 
számítanak a dik-
tatúra elleni harc-

ban – így szól kicsit hiányo-
san Faludy egyik, a Tenyér-
vonalak című előadás elején 
elhangzó megállapítása, ami 
azonnal megteremti az est 
alaphangját. Borovics Tamás 
igyekszik megidézni a husza-
dik század magyar irodal-
mának egyik legkülönösebb 
alakját, Faludy Györgyöt, aki 
majdnem minden borzalmat 
átélt, ami a múlt század-
ba sűrűsödött. Mégis, élet-
szeretete, vidámsága, derű-
je, humora, a szép iránti ra-
jongása, a vágyak megélése 
és vállalása senkire annyi-
ra nem jellemző talán, mint 
éppen rá. Vagyis túlélte, ami 
szinte túlélhetetlen.

Poroszlay Kristóf műkö-

dik közre a szellemidézés-
ben, zenél, énekel és mel-
lékszerepel. 

A Tenyérvonalak azt a 
Faludyt állítja elénk, aki 
csupán költő szeretett vol-
na lenni. Ám az legalábbis 
kérdés, hogy ezért mennyire 
kell pokolra menni. Szándé-
ka ellenére regényhősnek 

kijáró élet jutott neki, mert 
mindennapjaiba mindunta-
lan belépett a történelem. 
Az előadás is bizonyság rá: 
a pokol neki házhoz jött. 
Faludy György élettörténete 
és életműve kifogyhatatla-
nul gazdag. A kettő olyan 
kölcsönhatásban áll egy-
mással, ami kivételszámba 

megy. Bőséggel épít az előa-
dás a Pokolbeli víg napjaim 
című Faludy-memoárra, ami 
akárhogyan is vesszük, egy-
fajta „pályám emlékezete”, 
de valójában több annál. Hét 
embernek való életet élt és 
megpróbáltatást viselt el a 
költő-író, mint ami másnak 
kijutott.

Poroszlay Kristóf és Borovics Tamás. Fotó: Szabó Luca
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V
alamikor régen a fa-
limelegítővel fűtött, 
négy méter magas 
konyhánkba csak 

szükségből mentünk be, ami-
kor éhesek voltunk. A me-
leg felfelé száll, és elkerültük 
a húgommal a felszaporodó 
mosatlan edények hideg kör-
nyékét. Egyszer édesapánk 
finoman figyelmeztetett, hogy 
tennünk kellene valamit, hogy 
ha anyukánk későn jön haza 
a munkából, ne rá várjon a 
sok házimunka. Akkor a mo-
sogatás nem volt egyszerű do-
log. Két bádog vájdlingot töl-
töttünk meg vízzel, az egyik-
be mosószeres meleg vizet, a 
másikba hideg vizet öntöttünk 
az öblítéshez. A szárítórács-
ra borítgatott tányérok lassan 
száradtak meg a hidegben. 

Ettől kezdve odafigyel-
tünk, hogy miben könnyíthet-
jük meg édesanyánk itthoni 
munkáját. Az volt az érdekes, 
hogy az anyukánk legtöbb-
ször nem mondta meg, hogy 
miben segítsünk.

– Nézz körül, és mindjárt 
látod, mit kellene csinálni – 
mondta.

És valóban, látni lehetett 
a sok teendőt. Meg kellene 
hámozni a tálban lévő sok 
krumplit, le kellene vinni a 
teli szeméttartót, és a főzés 
után a padlót is fel lehetne 
mosni.

Aki csak kérdezget, az 
nem is akar igazán segíteni. 
Nem kérdezni kell, hanem a 
látottak alapján hozzáfogni 
a munkához! 

Azóta eltelt sok-sok év. 
Körülvesznek az unokák. 
Ha felkeresem őket, mindig 
találok náluk elvégzendő fel-
adatot, amit a szüleik a nagy 
családból fakadó elfoglaltsá-
guk miatt későbbre halasz-
tanának.

A ház mögötti kertben, 
a levelek söprögetése köz-
ben jön haza az iskolából a 
legidősebb kislány. Szépen 
odaköszön.

– Szia, nagymami! – 
majd besiet a szobába. (Biz-
tosan kipiheni az iskolai fá-
radtságot.)

Később hazaérkezik a 
fiatalabb kislány is. A köszö-
nés után megáll mellettem.

– Nagymami, mit segít-
sek? – kérdezi mosolyogva.

Hirtelen nem is tudom, 
hogy mire kérjem meg. Mire 
kitalálom és körbenézek, 
már sehol sem látom. No, 
de benne volt a jó szándék 
– gondolom. Ha gyorsabban 
meghatározom a teendőt, 
(talán) most itt serénykedne 
mellettem.

Ha azonban a lányom 
látogat meg, mindig megle-
petésekben lesz részem. A 
beszélgetések közben időn-

ként eltűnik, és hogy mit 
tett pár perc alatt, azt csak 
a távozása után veszem ész-
re. Leszedte az ablakokban 
lévő virágok száraz leveleit, 
és minden virágot megöntö-
zött. Kiteregette a lavórban 
lévő nedves ruhákat, visz-
szahúzta a csipeszből kicsú-
szott függönyt, ami régóta 
bántotta a szemem, de na-
gyon magasan volt a karnis. 
És a kis asztalomon elrejtett 
egy tábla csokit, amire az 
esti pakolgatás közben talál-
tam rá.

Talán ha megérnek a 
gyerekek – amit a jóindula-
tú figyelmeztetés is előmoz-
dítana –, és átérzik, hogy a 
körülményeknek megfelelő-
en az értük dolgozó szülők 
mindennapi terheiből is ki 
kell venni a részüket, akkor 
majd minden kérdezés nél-
kül megtalálják azt a terüle-
tet, ahol segíteni tudnak.

 Dr. Berecz Árpádné
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Tisztelt 
Olvasóink! 

Szerkesztőségünk 
fenntartja a jogot arra, 
hogy az észrevétele-
ket, olvasói leveleket 
rövidítve, szerkesztett 
formában adja közre.

     Postabontás Egy kép, két mondat

Széles körű szolidaritás

M
ilyen is a ma-
gyar ember? 
Nagyobb részük 
okos és szorgal-

mas, a kisebbik rész – hiá-
nyos tájékoztatás következ-
tében – sok esetben nem lát-
ja a fontos és nélkülözhetet-
len összefüggéseket, ezért 
gyakran – esetenként önkén-
telen – hibákat vét. Márpe-
dig ez a fajta viselkedés – az 
érintett akaratának ellené-
re is – sok bajt okozhat, 
mint ahogy okozott is az 
április 3-i választások so-
rán. Szóval ahány ember, 
annyiféle jellem üti fel a fe-
jét. Ennek érzékeltetésére 
idéznék egy viccet:

– Doktor úr, egy éve vol-
tam magánál a reumámmal, 
és akkor azt mondta, hogy 
kerüljem a nedves helyeket.

– Így van! – válaszolja az 
orvos.

– Most azt szeretném 
kérdezni, hogy megfürödhe-
tek-e már?

Ugye, milyen nagy bajt 
okoz a hiányos tájékozta-
tás? A fenti jelenség sze-
rint – most maradjunk az 
ellenzék oldalán – az ellen-
zéktől nemcsak az eszük, 
hanem az Isten is elpártolt, 
bár igazából senki nem tett 
senkinek rosszat, de végül is 
a beteg rosszul járt tudatlan-

sága miatt. Így lehet ezzel 
minden tájékozatlan ember, 
mert akkor is rosszat csinál, 
amikor nem akarja. Ezért 
kell naponta tájékozódni, in-
formálódni.

Van egy olyan mondás 
(nincs szándékomban sen-
kit megtéríteni), hogy „…ha 

velünk van Isten, s mi Is-
tennel vagyunk, kicsoda le-
hetne ellenünk?” Szerintem 
az ember – elsődlegesen 
– azért jött a világra, hogy 
mielőtt cselekszik, gondol-
kodjon! Az egy dolog, hogy 
Márki-Zay Péter – ki tudja, 
mi okból? – a szokásosnál 
gyengébben szerepelt, mint 
megszoktuk tőle. Vagy tév-
út lett volna az összefogás? 
Nem hiszem. Lehet unos-un-
talan tépelődni, a Fidesz 
számára kifejezetten célra-
vezető, ha újraélednek a bel-
ső ellenzéki viták. A demok-
rácia nem csak kampányból 
és szavazásból álló rituálé. 

Elmélkedés, gyászolás vagy 
éppen szórakozás helyett 
cselekedni kell. Lenyugszik 
a kampányhisztéria, itt az 
esély megszólítani a más-
képp gondolkodókat. Az a 
lényeg, hogy hazánkat (ne 
úgy, mint Orbán) jól kormá-
nyozzák. Ehhez széles körű 
szolidaritásra van szükség. 
A célunk pedig elsősorban 
ne a kormánybuktatás le-
gyen, hanem Magyarország 
jobbá és igazságosabbá té-
tele…

Csak ismételni tudom, ha 
már a Holdról is látszik, hogy 
vele együtt az is feltűnik: Or-
bán korrupt autokrata, illibe-
rális, a Kreml felé kacsingat, 
rendszerének potenciális 
eszköze lett a térség ma-
gyar kisebbsége. Európában 
Putyin utolsó EU-s csatlósa 
és vazallusa lett kormány- 
főnk. 

A rossz országkormány-
zás mellett veszélyben van 
az igazságszolgáltatás füg-
getlensége, ha nem működ-
nek megfelelően az uniós 
támogatásokat menedzselő 
hatóságok, vagy ha a nyo-
mozó és vádhatóságok nin-
csenek szinkronban, akkor 
bizony a jogállamiság is 
könnyedén felborul. 

Kutnyik Pál

Díszcseresznye a Zöldfa utcában. A pazar látványt olvasónk, Benda Beatrix osztotta meg. 

Lenyug-
szik a kam-

pányhisztéria, itt az 
esély megszólítani a 

másképp gondolkodó-
kat. Az a lényeg, hogy 

hazánkat jól kor-
mányozzák.

Az örök dilemma

J
ames Joyce Ulysses 
című könyvét olvas-
tam ki nemrég. Mit 
mondjak, nem egy 

könnyed, laza olvasmány. 
Bevallom, egyes fejezeteit 
ma sem értem teljesen, pe-
dig a szöveggel való küzde-
lem közepette elolvastam 
egy-két, mind a szerzőről, 
mind a művéről szóló tanul-
mányt. Sokat akart a szar-
ka... Ez után a több-keve-
sebb sikerrel megvívott szel-
lemi torna után belekezdtem 
Homérosz Odüsszeiájába, 
hogy azért mégse szakadjak 
el oly hirtelen az előbbi olvas-
mányomtól. Ha ukulelézni 
tudnám a különbséget! Ez a 
több ezer éves történet még 
ma is lenyűgöző. Az olvasók 
általában, így én is, óhatat-
lanul azonosulnak a rokon-
szenves főhőssel, átélik a 
vele történteket, szurkolnak 

neki. Ámde a leleményes 
Odüsszeusz kalandjainak ol-
vasása közben azon kaptam 
magam, hogy én bizony egy-
két esetben másképp csele-
kedtem volna, mint az iste-
ni sarj, noha tudom, hogy az 
események végkimenetében 
az istenek vastagon benne 
voltak pró és kontra. De ím-
hol egy példa.

Mint tudjuk, Odüsszeusz 
a trójai háború tíz éve után 
még tíz évig tartó bolyongást 
követően tért haza. Csak-
hogy ez utóbbi tíz esztendő-
ből egyet az Aiaié szigeten 
élő Kirké istennővel, hetet 
pedig a szépfonatú Kalüp-
szó nimfával töltött Ogüigé 
szigetén, igaz, nem jószántá-
ból. Jóllehet, a nimfa öröké-
letűvé és örökös fiatallá tet-
te volna, ha vele marad, de 
ez a sokeszű akháj harcos 
mindenáron hazavágyott. Na 

mármost, ezen én csöppet 
elgondolkodtam. Ha mond-
juk egy szombat délután a 
könyvtárból hazafele tartva 
útközben egy ilyen ajánlatot 
kapnék egy gyönyörűséges 
nimfától, hát én nagyon 
meghánynám-vetném, hogy 
bevállaljam-e, vagy sem az 
örök életet és az örök fia-
talságot, akár ha csak egy 
Zeusz háta mögötti szigeten 
is kellene élnem egy „bom-
bázóval” és a szolgálólá-
nyaival. Ráadásul, ha lenne 
ott könyvtár és internet (és 
mért ne lenne!), az sokat 
lendítene az örök élet elke-
rülhetetlen unalmának a le-
küzdésében. Szerencsémre 
vagy nem, az istenek eled-
dig megkönyörültek rajtam, 
hogy efféle dilemmával fáj-
dítsam hosszan tűrő, hősies 
szívemet.

Méhes János

Anyuka, mit segítsek?
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KÖNNYŰ CSOPORTBAN A 
FÉRFIAK. A magyar férfiválo-
gatott könnyű, a női nehezebb 
csoportba került a hazai ren-
dezésű, részben szegedi világ-
bajnokság vízilabdatornáján. 
A férficsapat legnehezebb el-
lenfele a viadal nyitószakaszá-
ban Montenegró lesz, rajta kí-
vül Brazília és Georgia együt-
tesével találkozik. A női válo-
gatottnak nem lesz egyszerű 
dolga a csoportkörben, ugyan-
is a mindig veszélyes olaszok 
mellett a kanadaiakkal került 
össze, míg a csoport negye-
dik tagja a vb-újonc Kolum-
bia lesz. A torna csoportmecs-
cseinek a Hajós uszoda nagy-
medencéje mellett Debrecen, 
Sopron és Szeged ad otthont. 
Mindegyik városban egy-egy 
férfi- és női csoport küzdel-
mei zajlanak majd, azaz dél-
utánonként két-két mérkő-
zést láthatnak a szurkolók – 
kivéve a Margitszigetet, ahol 
a magyar férfi- és női váloga-
tott játszik, itt elkerülendő az 
ütközést az úszóviadallal, az 
első meccsek 19.30-kor kez-
dődnek, majd a magyarok 21 
órától szállnak vízbe.

TOLLASARANYAK. Április 
elején rendezték Cegléden az 
U13-as és U19-es tollaslabda 
magyar bajnokságot, amelyen 
az EL-CO Tech Tisza Tollas SE 
versenyzői is részt vettek. Az 
U19-eseknél Könczöl Ádám 
meggyőző fölénnyel védte 
meg címét, és lett idén ismét 
magyar bajnok. Az U13-as 
korosztályban, fiú egyéniben 
első helyezést ért el Tóth Gá-
bor, aki a párosok küzdelmé-
ben is aranyérmes lett Liang 
Olivérrel. Az U13-as lányoknál 
Susányi Vera egyéniben har-
madik helyet szerzett, míg pá-
rosban ezüstérmet nyert Sán-
dor Elzával.

VÁLOGATÓ SZEGEDEN. Az 
idény első világkupaversenye 
előtt hosszútávú felmérőn vett 
részt a magyar evezős váloga-
tott felnőtt és U23-as kerete, 
ezt követően Molnár Dezső 
szövetségi kapitány felemás 
összegzést tudott végezni an-
nak kapcsán, hogy az egyé-
ni képességek téli fejlesztése 
mennyire volt eredményes. Je-
lenleg az olimpiai keret Szege-
den készül, hozzájuk az utol-
só két hétben az U23-asok is 
csatlakoztak – a hétvégén itt 
rendezik az első válogatóver-
senyt. A szövetségi kapitány 
tizenkét fős felnőtt kerettel 
számol, ami az U23-asokkal 
megközelítőleg húsz főre egé-
szül ki.

Vb-n jártak 
a szegediek

L
iu Shaoang négy 
aranyérmet hozó re-
meklése minden idők 
legjobb magyar sze-

replését eredményezte a rö-
vidpályás gyorskorcsolyá-
zók montreali világbajnok-
ságán. A korábbi csúcsot a 
tavalyi, dordrechti vb tartot-
ta három-három arannyal 
és ezüsttel. A mostani tel-
jesítmény a második hely-
re volt elég az éremtábláza-
ton, ugyanis a dél-koreaiak öt 
arannyal térhetnek haza egy 
ezüst és három bronz mellett.

A vb-n öt szegedi vett 
részt. Az FTC versenyzője, 
Nógrádi Bence 500 méteren 
13., 1000 méteren kilence-
dik, 1500-on 28. lett, így ösz-
szetettben a 19. helyen zárt. 
A Szegedi Korcsolyázó Egye-
sület sportolói közül Jász- 
apáti Péter a legrövidebb tá-
von 19. helyet szerzett, 1000 
méteren 10., 1500-on 24. 
lett, mindez az összetett 20. 
helyét eredményezte számá-
ra. A férfiak 5000 méteres 
váltójával mindketten a ne-
gyedik pozícióban zártak. A 
nőknél Jászapáti Petra 500-
on nyolcadik, 1000 méteren 
19., 1500-on szintén nyol-
cadik, összetettben a 12. 
helyen végzett. A hozzá ha-
sonlóan olimpiai bronzérmes 
Kónya Zsófia 500-on 13., 
1000 méteren 16., az 1500 
méteres távon pedig 30. lett, 
így összetettben a 21. pozíci-
óban zárt. A 17 éves Somodi 
Maja két klubtársához ha-
sonlóan a váltóval a hatodik 
helyen zárt 3000 méteren.

Hetedik helyen zárta a bajnokságot a Szegedi VE
Kiss Csaba csapata ötméteresekkel győzte le a Pécset a helyosztón

Kiss Csaba a helyezéssel elégedett volt, a játékkal nem. Fotó: Szegedi VE

Sérülése miatt lemarad 
a szezon hajrájáról, így a 
most hétvégi Magyar Kupa 
négyes döntőről, illetve a 
bajnoki fináléról is Bánhidi 
Bence, a Pick Szeged ké-
zilabdacsapatának kapitá-
nya.

B
ánhidi Bence válo-
gatott kézilabdázó 
makacs deréksérü-
lése miatt a mosta-

ni szezonban már szinte biz-
tosan nem játszhat. A Pick 
Szeged beállója az M4 Sport 
televízió Sporthíradó című 

műsorában elmondta, javul 
a sérülése, egyre jobban van 
a dereka, de még nem tudja 
pontosan, mikor térhet visz-
sza. Mindez attól függ, ho-
gyan reagál a teste a reha-
bilitációra. Hozzátette, tervei 
szerint május közepe vagy 
vége felé kezdi újra az edzé-
seket, és bár szeretne minél 
hamarabb visszatérni, nem 
akarja elkapkodni.

A szegediek nem jutot-
tak a negyeddöntőbe a Baj-
nokok Ligájában, a Magyar 
Kupa négyes döntőjét most 
hétvégén rendezik, május 

második felében pedig csak 
egyszer lépnek már pályá-
ra, 27-én a Dabas vendégei 
lesznek az utolsó bajnoki 
fordulóban. Ezt követi majd 
a Veszprém elleni bajnoki 
finálé.

Bánhidi kifejtette, hogy 

november óta fájt a dere-
ka, és bár azt nagyjából 
kezelni tudták, a részben 
hazai rendezésű januári Eu-
rópa-bajnokságon elszenve-
dett bokasérülése után ha-
mar kezdett terhelni, és ez 
megint ráment a derekára.

A 
Szegedi Vízilabda Egylet ötméte-
resekkel kiharcolta a hetedik he-
lyet a férfi vízilabda OB I. ráját-
szásában. A szegediek a harma-

dik negyed végéhez közeledve még három-
gólos hátrányban voltak, de végül 8–8-nál, 
majd két másodperccel a vége előtt 9–9-
nél is utolérték a vendég pécsieket. Az öt-
méteresekben a hazaiak bizonyultak jobb-
nak, ezzel 9–0-ra le is zárták az egyik fél 
hetedik pontjáig tartó párharcot. 

– Az egész éves teljesítményünk alap-
ján megérdemeltük a hetedik helyet, az 
utolsó meccs alapján viszont nem. Az ele-
jén azt gondoltuk, hogy nem akarja ledol-
gozni ellenfelünk a hátrányát, későn ébred-
tünk. Felemás érzések vannak bennem, 
mert boldog vagyok a hetedik hely miatt, 
de néhány játékoson fáradtságot, dekon-
centráltságot láttam – értékelt Kiss Csaba, 
a szegediek vezetőedzője.

Kihagyja a szezon végét Bánhidi
A Pick Szeged csapatkapitánya deréksérülése miatt nem játszhat

Lemarad a fontos meccsekről Bánhidi Bence. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Harc az aranyért
A Magyar Kupa győri négyes döntőjének program-
ja, szombat, 16.45: Budakalász–Fejér-B.Á.L. Veszp-
rém, 19.15: Pick Szeged–Veszprém, vasárnap, 14.45: 
Magyarország–Szlovákia női vb-selejtező, 17.15: férfi 
MK-bronzmérkőzés, 20.00: férfi MK-döntő.
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Szeretne egy ajándék DVD-t nyerni?
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: április 20. 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: Minden évszakban programokkal vár a Szent István tér. A nyertes: Nyíri Emese. Gratulálunk! 

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁ-
ZASSÁGOT  április 9-én: 
Szalai Gyula és Arnóczky Vi-
vien, Ertl András és Cziglécz-
ki Janka Zsófia, Papp Sándor 
és Bónus Barbara.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: 
Ördög Antalnak és Dezső Ri-
tának 2022. 04. 06-án Ra-
móna, Vágvölgyi Áronnak és 
Sümegi Evelinnek 2022. 04. 
10-én Blanka, Dékány Péter-
nek és Mándity Györgyinek 
2022. 04. 11-én Csilla nevű 
gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
melegszik az idő

Április
23.

szombat

Április
24.

 vasárnap

Április
25.

hétfő

Április
26.

kedd

Április
27.

szerda

Április
28. 

csütörtök

Április
29. 

péntek

Elszórtan 
zivatar

19/9
Béla,
Hella

Elszórtan 
zápor

22/9
György,
Bojána

Közepesen 
felhős,
 szeles
22/9
Márk,
Ányos

Gyengén 
felhős

23/9
Ervin,
Ervina

Gyengén 
felhős 

25/10
Zita,

Mariann

Közepesen 
felhős

26/11 
Valéria,
Fedóra

Közepesen 
felhős 

26/12 
Péter,

Katerina

ÁPRILIS 27., SZERDA
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 (A jelzett 
időponton belül elérhető a  
30/963-8137 telefonszá-
mon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu címen.)
Szécsényi Rózsa: 16.00 óra  

(SZMJV Tápéi Kirendeltség, 
Honfoglalás u. 73.)
ÁPRILIS 28., CSÜTÖRTÖK
Urbán Tamás: 17.00 – 
18.00 (Ifjúsági Ház, Felső Ti-
sza-part 2.)
ÁPRILIS 30., SZOMBAT 
Kothencz  János: 10.00 – 
12.00 (Csongor tér 12.)

Képviselői fogadóóra



2022. április 23., szombat12  Színes

FINOM HENTESÁRUK GYÁRTÁSÁT, SZALONNA ÉS HÚSOK FÜSTÖLÉ-
SÉT ISMÉT MEGKEZDTÜK.  NAGYBANI ELÁRUSÍTÁS ÉS FÜSTÖLTE-
TÉS A TELEPEN, TISZA LAJOS KÖRÚT 72., KICSINYBEN ELÁRUSÍTÁS 
KELEMEN UTCA 12. PARAL PÁL ÉS FIA – ÍRTA AZ ÚJSÁGHIRDETÉS 
1920-BAN. A Palánkban működő hentes nem csak a fotón látszik maku-
látlannak, további újsághírek szerint köztiszteletben álló férfiú lehetett, 
mert 1910-ben indult a helyi választáson. Úgy mutatták be a jelöltek so-

rában, hogy egyike a legjobb nevű szegedi iparosoknak, a nemzeti mun-
kapárt és az ipartestület újra jelölte. Nagyon hasznos tagja a törvényható-
sági bizottságnak, a városatyák közt a legszorgalmasabbak közé tartozik, 
az ipari érdekek szószólója a közgyűlésben. A vágóhíd dolgaiban többször 
felszólalt, és sok dolog úgy valósult meg, ahogy ő azt indítványozta. Ha va-
laki, ő biztosan rászolgált a mandátumra közéleti ténykedéseivel és arra, 
hogy az újabb hatéves bizalmat felajánlják neki. Fotó: Szeged Régi Fotói

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Miközben vágyik az egye- 
düllétre, hiányzik is önnek 

az emberek társasága. Ez 
az ellentmondás szorongóvá 
teheti. Kerülje a bezárkózást, 
és törekedjen arra, hogy 
békében legyen önmagával!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Szinte csak a saját el- 
képzeléseivel van elfoglal- 

va, nem hallja meg kollégái 
ötleteit, javaslatait. Ráadásul 
egyre többször válik türel- 
metlenné másokkal. Ez ön- 
re sincs jó hatással, ezért vál- 
toztasson rajta!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Bármennyire is szeret- 
ne, valahogy nem tud a 
munkájára koncentrálni. 

Szétszórtságát már a környe- 
zetében élők szóvá is teszik. 
Ideje, hogy megtanuljon össz- 
pontosítani a fontos dolgokra!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Mostanában elég vissza- 
húzódó és hallgatag, 

bezárkózik, nem igazán 
van kedve keresni az emberek 
társaságát. Ez a természetéből 
is fakad, de érzi, hogy ez nem 
jó így. Itt az ideje, hogy ezen 
változtasson!

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Igencsak 
összesűrűsödnek a dol- 
gok ön körül: úgy érzi, ki 

sem látszik a munkából és 
az otthoni teendőkből. Ez nem 
feltétlenül az ön hibája, lazítson 
kicsit, és ne legyen túl szigorú 
önmagával szemben!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Miközben folyton 
lefoglalja a munkája, azt 
is érzi, hogy változtatnia 

kellene a dolgokon, mert 
pont azokra nem jut igazán 
ideje, akik talán a legfontosab- 
bak önnek. Próbálja jobban 
követni a fontossági sorrendet!

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Mostanra igencsak 
kimerítette az állandó 
munkahelyi stressz. Az 

igazi tavasz beköszöntével 
azonban kezdi úgy érezni ma- 
gát, mintha kicserélték volna. 
Töltsön ezért több időt a jó 
levegőn, mozogjon sokat!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Csak annyit 
vállaljon, amennyit még 
teljes figyelemmel és jó 

lelkiismerettel meg is tud 
csinálni. Szereti, ha fontosnak 
és hasznosnak tartják, de a 
saját dolgaival is foglalkozhatna 
többet!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Egyre jobban sike- 
rül megoldania az időbe- 
osztását, csak közben 

nem figyelt eléggé az embe- 
ri kapcsolataira. Hogy ezt is or- 
vosolhassa, vegye fel a kapcso- 
latot régen látott ismerőseivel!

BAK (XII. 22–I. 20.) 
A jó idő beköszöntével 
egyre jobban vágyik arra, 
hogy a szabad levegőn 

 lehessen, emiatt alig tudja 
kivárni a munkanapok végét. 
Szabadidejében ezért olyas- 
mivel töltse az idejét, ami iga- 
zán kikapcsolja és feltölti önt!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Feszültté teheti, hogy bár 
szeret a tökéletességre 
törekedni, ezt elérni nem 

mindig sikerül, bármennyire 
is dolgozik rajta. Ilyenkor inkább 
sétáljon egyet, ne idegesítse 
magát fölöslegesen!

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Nagyon belefeledkezik a 
munkájába és az egyéb 
feladataiba, ez jó ideig 

valóban segített is elte- 
relni a figyelmét a 
problémáiról. Ám úgy érzi, 
hogy mókuskerékbe került. 
Most már fordítson több időt 
önmagára is!

Horoszkóp Szeged régen

Tavaszi hajtás, kultúrséták és majális
A programokról minden egy 
helyen a http://szegedtour-
ism.hu/hu/esemeny/ olda-
lon.

TAVASZI HAJTÁS
Találkozó: Kecskési Művelő-
dési Ház
Időpont: április 24., vasár-
nap, 8 és 15 óra között
A résztvevők Szeged-Szent-
mihálytól Röszkén és a mó-
rahalmi bivalyrezervátumon 

keresztül egészen Ásottha-
lom központjáig tekerhetnek. 
A 8, 26, 45 és 76 km-es tá- 
vok védett kerékpárúton 
és közúton haladnak, ame-
lyek teljesíthetők ország-
úti vagy városi kétkerekűek- 
kel.

DOWNTON ABBEY
Helyszín: Belvárosi Mozi
Időpont: április 28-ától
Az egyébként mindig békés 

Downton élete felbolydul, 
amikor Violet birtokába ke-
rül egy pazar villa a dél-fran-
ciaországi tengerparton.

ALSÓVÁROSI KULTÚRSÉTA
Találkozó: Alsóvárosi Napsu-
garas Tájház
Időpont: április 29., péntek, 
9 és 14 óra között
A séta részvételi díjas és re-
gisztrációhoz kötött. Telefon: 
+36-30/501-2822, e-mail: 
szegedalsovarosi.tajhaz@
gmail.com. 

MÚZEUMI SÉTA
Találkozó: a Móra Ferenc 
Múzeum előtt
Időpont: április 30., szom-
bat, 10 óra
A millenniumra fölépült Köz-
művelődési palotában még az 
állandó kiállítás, a Móra renge-
teg is sok meglepetést tarto-
gat. A séta részvételi díjas és 
regisztrációhoz kötött. Telefon: 
488-690, 488-699; e-mail: 
szeged@tourinform.hu.

Május elseje Tápén a művelődési házban!

Újszülöttek köszöntése 15 órától

Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő  
köszönti a körzetben az elmúlt évben született 
109 babát és szüleit. 

Suttogó Baba-Mama foglalkozást 15:30-tól

Csáky Mónika tart foglalkozást Csáky Mónika tart foglalkozást 
a legkisebb lakóknak 

6753 Szeged-Tápé, Budai Nagy Antal utca 20-22.6753 Szeged-Tápé, Budai Nagy Antal utca 20-22.

MESEKERT interaktív mobil játszóház 14 órától

Kiskertészet, rajzolófal, dobálósarok, bábszínház, 
fotózkodó, bogár-csúszka, mesekirakók, fotózkodó, bogár-csúszka, mesekirakók, 
mesefa madarakkal
Arcfestés Sajtos Anitával

Büfé az Öreg Honvéd Kisvendéglő által 

Üdítő, sörÜdítő, sör

Virslivel és ingyenes programmal 
várjuk Önöket szeretettel!


