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Újabb 
munkahelyek
A BP, az EPAM 
és a Lufthansa 
Systems után a 
német Cosmo 
Consult is irodát 
nyitott Szegeden.

4.

Átadták 
a Sándorfalvi úti új 
hulladékválogatót

Egy nettó 7,5 milliárd forint értékű projekt keretében au-
tomata hulladékválogató-üzem létesült a Sándorfalvi úti 
Regionális Hulladékkezelő Központ területén.

A pályázaton a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás 6,749 milliárd forint uniós támogatást nyert, 
a fennmaradó 10 százalékot a központi költségvetés 

finanszírozta. Ennek eredményeként hatékonyabb lesz a tér-
ségi és benne a szegedi hulladékgazdálkodás, amely szerve-
sen illeszkedik Szeged Zöld programjába. 

– Köszönjük a szegedieknek, hogy felelősségteljesen, 
környezetbarát módon gyűjtik a hulladékot. Ezt a teljesít-
ményt is javítja a világszínvonalú új üzem, melynek köszön-
hetően a Sándorfalvi úti hulladéklerakóra kerülő hulladék 
mennyisége a tervek szerint a harmadával csökken – fogal-
mazott Botka László polgármester az üzem átadásán. 

A projekt legjelentősebb fejlesztése a Sándorfalvi úti 
Regionális Hulladékkezelő Központban valósult meg. A 
beruházás fő eleme egy automata mechanikai-optikai hul-
ladékkezelő mű, amely a vegyesen gyűjtött háztartási hul-
ladék kezelésére és hasznosításra történő előkészítésére 
alkalmas. Eddig ezt a hulladékot közvetlenül, kezelés nélkül 
helyezték el a hulladéklerakó depónián.

Folytatás az 5. oldalon

Hivatalosak  
a Fidesz képviselőjelöltjei

Véglegesítette a Fidesz az idei országgyűlési választásokon in-
duló képviselőjelöltjeinek listáját. Szegeden nincs meglepetés. 

Az ellenzék számára nyerhetőnek tartott szegedi 1-es kör-
zetben, ahol már kétszer győzött a szocialista Szabó Sán-
dor, a Fidesz ismét Bartók Csabát, a párt szegedi elnökét 

indítja harcba. A Szeged Televízió kereste az indítása kapcsán 
Bartók Csabát, aki visszahívást ígért, de ez adásukig nem tör-
tént meg. 

Szabó Sándor, aki négy éve legyőzte őt, többek között azt 
mondta, a választás igazi tétje, hogy végre tisztességes kormá-
nya legyen az országnak. Ő maga egyébként az ellenfeleivel 
nem, hanem saját programjával foglalkozik. – Szeged és tér-
sége fejlődjön, az itt élők és általában a magyar emberek élet-
helyzete, életminősége javuljon. Tisztességes, szolidárisabb és 
igazságosabb ország épüljön, és ilyen kormánya legyen ennek 
az országnak – fogalmazott a képviselő. 

Ebben a körzetben indul még a botrányairól elhíresült Sza-
bó Bálint, a Mi Hazánk színeiben Lékó Julianna, az ismert sak-
kozó édesanyja és az ISZOMM színeiben Várkonyi Zoltán, akit 
Szegeden leginkább Elvis-imitátorként ismernek. A másik, bil-
legőnek tartott, 2-es körzetben az előválasztás eredményeként 
a momentumos Mihálik Edvin lett az egységes ellenzék jelöltje. 

Folytatás a 2. oldalon

Több mint húszezer pedagógus 
sztrájkolt hétfőn

Országszerte figyelmeztető sztráj-
kot tartottak a pedagógusok, ösz-
szesen több mint húszezren. A 
munkabeszüntetéshez szegedi in-
tézmények is csatlakoztak. Erdé-
lyi Eszter (képünkön), a Deák-gim-
názium sztrájkbizottságának tagja 
a szeged.hu-nak elmondta: náluk 
a pedagógusok kétharmada vett 
részt az alacsony munkabérek, a 
tanárokat és a szakszolgálati dol-
gozókat sújtó magas óraterhelés 
miatti akcióban. A szervező Peda-
gógusok Demokratikus Szakszer-
vezete és Pedagógus Szakszerve-
zet közös sajtótájékoztatón Sza-
bó Zsuzsa PSZ-elnök kijelentette: 
„Nincs szégyenkeznivalónk, büsz-
kék lehetünk a pedagógusokra, 
mert példát mutattak a gyermeke-
inknek, hogyan kell kiállni a közös 
ügyekért.” Fotó: Szabó Luca

Elkészült a város  
költségvetése,  
Botka László 
ismertette a 
számokat.  
Fotó: Szabó Luca

Elkészült 
a város 2022-es 
költségvetése

Az önkormányzatok idén sem néznek könnyű év elé. 
Kivéreztetés, megsarcolás, politikai alapon való 
osztogatás és fosztogatás – így jellemzik leg-

inkább az ellenzéki városvezetők azt, ahogyan a kor-
mány számos bevételt von el az önkormányzatoktól 
a járványra hivatkozva, miközben gyakorlati korlá-
tozás alig van a pandémia miatt. Hogy Szeged eb-
ben a helyzetben hogyan tudja megtartani szociá-
lis juttatásait, hogyan tudja működtetni a várost, 
és egyáltalán hogy tud költségvetést tervezni – er-
ről kérdezte Botka László polgármestert a Szeged 
Televízióban Balogh Judit hírigazgató.

Két hónapos megfeszített munka után ja-
nuár végére elkészült a város költségvetése, 
amely – miután a közgyűlés bizottságai meg-
tárgyalják – február 18-án a közgyűlés elé 
kerül. A polgármester úgy fogalmazott: ab-
ból a szempontból speciális a helyzet, hogy 
a kormányzati politika miatt valamennyi 
magyarországi önkormányzat esetében a 
soha nem látott mértékű bizonytalanság 
a jellemző.

Folytatás a 3. oldalon
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Egységben Magyarországért: 
kiszámíthatóság, jogbiztonság 

és tisztességes bér kell 

Folytatás az 1. oldalról
A Fidesz eddigi képviselő-
je, B. Nagy László nem indul 
újra, helyette Mihálffy Béla 
önkormányzati képviselőt 
küldik a kormánypártok csa-
tába. Az ő jelöltsége egyéb-
ként már a hivatalos beje-
lentés előtt elég egyértelmű-
vé vált, miután Orbán Viktor-
ral szerepelt egy öttömösi 
disznóvágáson.

– A mai naptól hivata-
losan én vagyok a Fidesz–
KDNP jelöltje, de nyilvánva-
ló, hogy ha a február 12-én 
kezdődő aláírásgyűjtésen 
sikerül összeszednem a 
750 hiteles aláírást, akkor 
indulhatok az országgyűlési 
választáson – nyilatkozta 
Mihálffy Béla. 

Mihálik Edvin szerint nem 
az a fontos, ki az ellenfele, 
hanem az, hogy Orbán Viktor 
rendszerével szemben al-
ternatívát mutassanak. Egy 
sokkal tisztességesebb, de-
mokratikusabb és európa-
ibb Magyarországot akarnak 
felépíteni, ahol jobban lehet 
élni, és nem ebben a szem-
telen korrupcióban telnek a 
mindennapjaink.

A szegedi 2-es körzet-
ben indul még a Mi Hazánk 
Mozgalom elnöke, Toroczkai 
László, Ásotthalom polgár-
mestere is, és az ISZOMM 

képviseletében Dobos Lász-
ló.

A kormánypárti esélyek-
kel kecsegtető Szentest 
és Csongrádot is magában 
foglaló 3-as körzetben újra 
Farkas Sándort, az Agrár-
minisztérium államtitkárát 
indítják. Az ország egyik 
legérdekesebb küzdelme is 
megyénkben várható. A 4-es 
körzetben Lázár János volt 
képviselő, kancelláriami-
niszter és Márky-Zay Péter 
miniszterelnök-jelölt csap 
össze április 3-án. 

Az országban a Fidesz a 
körzetek negyedében kere-
sett új jelöltet. Érthető okok-
ból nem indítják újra például 
azokat a fideszes képviselő-
ket, akik ellen büntetőel-
járás vagy vádemelés volt 
vagy van folyamatban. Ilyen 
Simonka György, Mengyi Ro-
land, Boldog István és Völ-
ner Pál. Őket mindannyiukat 
korrupciós ügyekben ítélték 
el vagy vádolták meg.

Mihálik Edvin:
Dorozsmának jobb

MÁV-menetrend kell

Elszámoltatná Lázárt 
a tramtrainről

Az állami 
é p í t é s ű 
tramtra-

in sorozatos 
meghibásodá-
sa után a na-
pokban járatrit-
kítást jelentett 
be a MÁV. Mi-
hálik Edvin szegedi zöld ta-
nácsnok, az Egységben Ma-
gyarországért képviselője-
löltje (képünkön) azt írta Fa-
cebook-oldalán: most már 
egyértelmű, hogy itt sokkal 
súlyosabb problémák van-
nak a vasútvillamossal, mint 
a menetidő. Szerinte arról 

van szó, hogy 
Lázár János 
k a m p á n y o l n i 
akart a tramtra-
in átadásával, 
így a szakmai 
szempontokat 
felülírták a po-
litikai érdekek, 

ez pedig Lázár kormánybiz-
tos felelőssége. Mihálik a 
kormányváltás után kezde-
ményezi a vasútvillamos-be-
ruházás teljes átvizsgálását, 
hogy kiderüljön, milyen mu-
lasztások és rossz döntések 
vezettek a műszaki hibáktól 
hemzsegő induláshoz.

Magyarországon jelenleg a munkavállalók végtelenül 
kiszolgáltatottak, és az ellenzék szerint ezen változtat-
ni kell. Az Egységben Magyarországért képviselői közös 
sajtótájékoztatójukon ismertették megoldási javasla- 
taikat. 

– Az Orbán-kormány csak a munkáltatók, a multik érdeke-
it védi, és nem a magyar emberekét. A munka világában is 
kellenek a fékek és az ellensúlyok – mondta Komjáthi Imre. 
Az egységes ellenzék szakszervezeti kapcsolattartója szerint 
a munkavállalók kiszámítható környezetben, jó munkakörül-
mények között, biztonságban, tisztességes bérért akarnak 
dolgozni. Ennek érdekében a kormányváltás után többek kö-
zött igazságosabbá tennék a személyi jövedelemadó-rend-
szert, és csökkentenék az élelmiszerek áfáját; a rabszolga-
törvény néven elhíresült szabályozást pedig azonnal meg-
szüntetnék.

A tájékoztatón elhangzott: európai uniós minimálbér-
re van szükség hazánkban is. Megfelelő gazdasági és jogi 
körülményeket biztosítva támogatni kívánják a távmunkát, 
a rugalmas és a részmunkaidős munkavállalást. A nyugdíj 
előtt állók munkapiaci védelmét is megteremtenék. Átala-
kítanák a kamarai rendszert, eltörölnék a kötelező kamarai 
díjat, megváltoztatnák az uniós támogatások rendszerét, 
mikrohitelprogramot indítanának, és adókedvezményekkel 
is támogatnák a hazai kisvállalkozásokat.

Hivatalosak 
a Fidesz képviselőjelöltjei

Mihálik Edvin sze-
rint nem az a fontos, 
ki az ellenfele, ha-
nem az, hogy Orbán 
Viktor rendszerével 
szemben alternatí-
vát mutassanak.

Mihálik Edvin is alá-
írta azt a petíci-
ót, amelyet a me-

gyei LMP-vezető, Fehér At-
tila tett közzé az interneten 
a Dorozsmán és a Homok-
hátságon élők vasúti köz-
lekedésének javításáért 
– mondták el közös sajtó-
tájékoztatójukon. Mihálik, 
az Egységben Magyaror-
szágért körzeti parlamen-
ti képviselőjelöltje hozzá-
tette: többen utaznának az 
érintett településről a fővá-

rosba vasúton, ha sűrítenék 
és jobban összehangolnák 
a Dorozsmát érintő jára- 
tokat. 

Áprilistól országgyűlési 
képviselőként ezért a me-
netrend módosításért is dol-
gozni fog. A dorozsmai Szilva 
utcai körforgalom kétsávos-
ra szélesítése is célja, amit 
a fideszes képviselő képte-
len volt elérni. (A petíció a 
https://lmp.hu/tobbvona-
totkiskundorozsman/ címen 
érhető el.)

Csak Bulgária korruptabb 
az Európai Unióban 

Magyarországnál
Az EU második legkorruptabb országa 
lett Magyarország. A Transparency In-
ternational (TI) pár napja kiadott 2021-
es Korrupcióérzékelési Indexe szerint a 
pontszámunk tovább romlott – számolt 
be a hvg.hu.

– A magyar mutató világviszonylatban kö-
zepes korrupciós fertőzöttséget jelent, 
de az Európai Unióban nagyon-nagyon 
silány a magyar teljesítmény – fogalma-
zott Martin József Péter. A TI Magyaror-
szág ügyvezető igazgatója hozzátette: 
szűkebb régiónkban, Közép- és Kelet-Eu-
rópa EU-tagállamai közül mi rontottuk a 
legnagyobbat az elmúlt tíz évben; sőt 
2012 óta a régióban csak három ország 
volt, ahol visszaesett az index: Magyar-
országon 12, Szlovéniában 4, Lengyelor-
szágban pedig 2 ponttal. Változás azért 
így is látszott 2021-ben – tette hozzá. Ed-
dig az EU-s testületek szinte semmit sem 
tettek a magyar korrupció ellen, most vi-
szont látszik, hogy észrevették, hogy baj 
van, így már az ide szánt uniós pénzek 
visszatartása is ott van a reális lehetősé-
gek között. Meglepő fejleményként emlí-
tette, hogy a befektetők mégis szívesen 
választották Magyarországot. Ezt azzal 
magyarázta, hogy az állami támogatá-
sok nagyok, illetve azzal, hogy „az üzleti 
szereplők jelentős része beárazta a kor- 
rupciót”.

A Transparency minden évben kiszá-
molja az országok Korrupcióérzékelési 
Indexét, 13 különböző felmérés alapján. 
Az államokat 0-tól 100-ig terjedő skálán 
pontozzák, 100 jelöli a legkisebb, 0 pedig 
a legnagyobb korrupciót.  A TI szerint a 
magyar kormány kihasználta a járvány-
helyzetet, hogy még jobban megszilárdít-
sa hatalmát és korlátozza a szabadságjo-
gokat, különösen a véleménynyilvánítás 
szabadságát és a médiaszabadságot.

Uniós korrUpciós rangsor
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Cservenák Zoltán

Megalázva, 
megfélemlítve

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája” – mondta 
Szent-Györgyi Albert. A Nobel-díjas tudós oktatásirányító is 
volt: 1945 és 1947 között a nemzetgyűlés tagjaként és az 
Országos Köznevelési Tanács elnökeként dolgozott, jóval 
a kommunista hatalomátvétel előtt. Szent-Györgyi idézett 
gondolata összefoglalja az oktatás lényegét: szinte minden 
az iskolában dől el.

De hol van már Szent-Györgyi Albert vagy akár Klebels-
berg Kunó, az igazi hazafi, aki nélkül Szeged ma nem lenne 
az ország egyik legfontosabb iskolavárosa? Meggyőződé-
sem, mindketten szemlesütve, szégyenkezve fordulnának 
el attól, amit ma látnak oktatási kormányzás címén. Hiszen 
mindketten tudták: becsülni kell az embert, becsülni a jó 
diákot és a jó tanárt.

Megbecsülésnek viszont nyoma sincs.
Mit látunk ma? Tanárokat összegyurcsányozó, megfé-

lemlítő, felfüggesztéssel zsaroló, megosztó, a hatalom poli-
tikai érdekeit kiszolgáló minisztériumot és tankerületeket. 
Pedig nem a tanároknak kellene félniük. Sztrájkjuk érthető 
és megérthető, teljesen biztos vagyok benne, hogy csak 
politikai érdekből, politikai rajongás mentén vitatható.

Jobb pillanataiban még Orbán Viktor is elismeri ezt. Ő 
maga mondta tavaly december 21-én, hogy a pedagógusok-
nak igazuk van abban, hogy a jövőre belengetett tízszáza-
lékos béremelés nem 
oldja meg a gondjai-
kat. Elismeri, de köz-
ben két kézzel szórja a 
pénzt minden másra, 
a pedagógus-béremelésen viszont spórol. 2010 óta stadio-
nokra, társasági adón keresztüli versenysport-finanszírozás-
ra és világversenyekre már legalább 1500 milliárd forintot 
költött a kormány. Mondhatnak bármit, a tanárok bére sok-
kal fontosabb lett volna.

A mai napig nem értem, hogy a magát nemzetinek és 
elképesztően sikeresnek mondó kormány tagjai – élükön az 
oktatásért felelős vezetőkkel – hogyan képesek 2022-ben 
is a 2014-es minimálbérből megállapítani a tanárok illet-
ményalapját. Ezeknek az embereknek minden egyes kor- 
mányülésen küzdeniük kellene a tanárok tisztességes béré-
ért. Nem nettó 160 ezer forintot, nem is 200 ezret, de még 
csak nem is 250-et kellene keresnie egy tanárnak. Sokkal 
többet, miközben a munkaterhelésüket is csökkenteni kell. 
A többit nem sorolom.

A Pedagógusok Szakszervezete kiszámolta: ha a 2022-
es minimálbér alapján számítanák a pedagógusbéreket, 
akkor az alap kezdőfizetés nem bruttó 260 ezer, hanem 
432 ezer forint lenne, egy tíz éve tanító pedagógus lega-
lább 594 ezret keresne, míg tizenöt év után sem járna ke-
vesebb 684 ezer forintnál. Egyáltalán nem sok pénz ez, ha 
azt vesszük, hogy a gyerekeinkről, a jövőnkről van szó.

És hogy miért rugózom ennyire a tanárbéreken? Mert ha 
nem versenyképes a tanárok fizetése, akkor – leszámítva a 
fanatikusokat – nem a legjobbak mennek tanárnak, ezt pe-
dig nem engedhetjük meg magunknak. A jó szakemberek el-
hagyják a pályát, vagy nem is lépnek rá, sőt egyáltalán nem 
lesz, aki tanítsa a gyerekeinket, a színvonal romlik, aminek a 
vége társadalmi, kulturális és gazdasági visszaesés. 

Értem, tudom, hogy minél autokratikusabb egy hatalmi 
berendezkedés, annál kevésbé van szüksége gondolkod-
ni képes, önálló akarattal, ötletekkel és véleménnyel, vi-
taképességgel bíró állampolgárokra. De sikeres országot, 
gazdasági előrelépést, jólétet, a következő évszázad kihí-
vásaira megfelelő válaszokat adni képes társadalmat más-
hogy nem lehet megalkotni. Igaza van Szent-Györgyinek: 
olyan lesz a jövő Magyarországa, amilyen a mai magyar 
oktatási rendszer, benne a diákokkal, tanárokkal, oktatási 
kormányzattal. Tényleg, szinte minden az iskolában dől el.

Olyan lesz a jövő, mint 
amilyen a ma iskolája.

Botka László: A 2022-es a 
bizonytalanság költségvetése

Folytatás az 1. oldalról
– Azt látjuk, hogy immár har-
madik éve a kormány egy-
szerre küzd a járvány ellen és 
az önkormányzatiság ellen. 
A világon talán egyedülálló 
módon ezt a helyzetet arra 
használja fel, hogy olykor hu-
szonnégy óra alatt hoz olyan 
döntéseket, amelyek nagyon 
súlyos forráselvonásokat 
jelentenek az önkormányza-
toknak. Ígéretekkel tele van 
a padlás, de hát a költségve-
tés az jogszabály, csak azo-
kat a számokat lehet beleír-
ni, amikről döntés van, nem 
csak kormányzati sajtótájé-
koztatókon hangzik el. 

Jó hír is van 

– Pozitívum, hogy a fegyelme-
zett gazdálkodásnak és közös 
felelősségünknek köszön-
hetően Szeged viszonylag jó 
helyzetben van – jelentette ki 
Botka László. – Azt mondtam 
a járvány kitörésekor, hogy há-
rom prioritásunk van: egyetlen 
önkormányzati dolgozó sem 
veszítheti el az állását a jelen-
legi közel 5500 ember közül 
a polgármesteri hivatalban, 
cégeknél és intézményeknél. 
A másik, hogy egy fillérrel sem 
csökkenthetjük a szociális el-
látási rendszerünk kiadásait, 
hiszen megélhetési válság 
van Magyarországon, és a 
Covid-járvány miatt még több 
szegedi került olyan helyzetbe, 
hogy a közösség támogatásá-
ra szorul. A harmadik pedig, 
hogy egyetlen beruházásunk, 
fejlesztésünk sem maradhat 
el. Ezt 2020-ban és 2021-ben 
is teljesítettük. A jó hír, hogy ez 
így lesz 2022-ben is. 

Egyensúlyban

Idén 65 milliárd forintból 
gazdálkodhat a város a je-

lenlegi számok szerint. Ennyi 
a bevétel a költségvetésben, 
és ugyanennyi a kiadás is, 
természetesen hiány és hitel 
nélkül. Polgármesterségem 
huszadik évébe lépve el-
mondhatom: eddig egyszer 
sem fordult elő, hogy az ön-
kormányzatnak működési 
hitelre lett volna szüksége 
– tette hozzá Botka Lász-
ló. – Ebből 61 százalék a 
működési és 39 százalék a 
fejlesztésekre szánt kiadás. 
Abban bízom, hogy a fejlesz-
tési kiadásokra szánt pénz 
év közben még jelentősen 
növekszik, ha megnyílnak 
a 2021-től érvényes uniós 
költségvetés pályázati forrá-
sai. 

Elvonások

A város működtetésére, az 
önkormányzati fenntartású 
cégek és intézmények szol-
gáltatásaira (többek között 

szociális intézményekre, tö-
megközlekedésre, sportléte-
sítményekre, utcák takarítá-
sára) 40 milliárd forint jut a 
költségvetésből. Ennek töre-
dékét, mindössze 9 milliárd 
forintot kap Szeged a kor-
mánytól, a többi az önkor-
mányzat és a cégek saját be-
vétele. Ez az arány évről évre 
romlik. Tizenkét éve tart ez a 
folyamat; a legnagyobb el-
vonás 2013-ban volt, akkor 
hirdette azt a kormány, hogy 
átvállalta az önkormányza-
tok adósságait, így a szegedi 
fejlesztési hiteleket is, csak 
azt nem tette hozzá, hogy 
közben elvette az iskolákat, 
kórházakat, ezekkel együtt 
pedig jóval több önkormány-
zati bevételt. Korábban a 
személyi jövedelemadóból, 
az illetékbevételekből is ré-
szesültek az önkormányza-
tok, ezeket nullára csökken-
tették, a gépjárműadónak a 
hatvan százalékát vitték el, 

majd tavaly a maradék negy-
ven százalékot is elvették, a 
Covid-helyzetre hivatkozva. 

Az idei év lesz a harma-
dik, amikor a járvány miatti 
kormányzati intézkedések-
kel 10 milliárd forintot von-
nak el a várostól, csakúgy, 
mint 2020-ban és 2021-
ben. Ugyanis a tömegköz-
lekedés finanszírozásából 
teljes egészében kivonult a 
kormány, a közterület-hasz-
nálati díjakra vonatkozó 
rendelkezés újabb megvo-
nás, itt jelentkezik a gép-
járműadó teljes elvétele, 
miközben megnövelték a 
víziközműadót, a helyi ipa-
rűzési adóból is vonnak el, 
és még szolidaritási adót is 
fizettetnek. 

Szociális alap  
és fejlesztések

A nehézségek ellenére Sze-
ged egyedülálló szociális 
alapja idén az ötödével, azaz 
1,2 milliárd forintra növek-
szik, és tervezetten hétezer 
rászorulónak nyújt segítsé-
get különböző formákban; 
az ellátás mértékét is eme-
lik. Bölcsődék, óvodák és 
szociális intézmények fej-
lesztésére 6 milliárd forintot, 
útépítésekre ugyancsak 6 
milliárd forintot tervez az ön-
kormányzat, és folytatódik a 
Zöld város program is.

A költségvetést részle-
tesebben a Szegedi Tükör 
következő számaiban ismer-
tetjük.

2020 2021 2022

ELVONÁS SZOLIDARITÁSI ADÓ CÍMEN

73 millió Ft

1844 millió Ft 1900 millió Ft

26x-os
növekedés

A költségvetés számait Botka László a Szeged Televízióban ismertette. Fotó: Iványi Aurél
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Tovább bővül a tudásalapú gazdaság Szegeden
Polocz Anett: Az önkormányzat tárt karokkal várja a befektetőket

ami megfelel ugyan az in-
duláshoz, de továbbra is 
keresünk nagyobb helyet 
magunknak, mert később, 
ahogyan bővülünk, tovább 
kell majd költöznünk. Fél tu-
cat munkatárssal indultunk, 
de azt még nem tudni, hol 
állunk meg a fejlődésben. 
Az biztos, hogy a két város-
ban – Szegeden és Debre-
cenben – azt vállaltuk, hogy 
legkevesebb ötven jól kép-
zett szakembernek adunk 
munkát két év alatt. Ebben a 
versenyben most Szeged áll 
nyerésre, mert azt tapasztal-
juk, hogy itt nagyon jó szak-
emberek vannak.

A cég folyamatosan 
hirdet új pozíciókat, és az 
eddigi tapasztalok alapján 
érdeklődőkben sincs hiány. 
Folyamatosan jelentkeznek 
azok, akik szívesen venné-
nek részt egy olyan szolgál-
tató és támogató központot 
létrehozásában, amely se-
gíti a vállalatokat a digitális 
transzformációban. 

Szegedi állások

– Nagyon fontos a leendő 
szegedi kollégák számára 
is, hogy nem kell elhagyniuk 
a várost ahhoz, hogy csat-
lakozni tudjanak egy olyan 
magyar céghez, amelynek 
nagy múltú, nemzetközi hát-
tere van: a Cosmo Consult 
jelenleg tizenhat országban 
van jelen, és innen, Magyar-

országról, Szegedről fogjuk 
ezt a tizenhat országot tá-
mogatni. Magyarán anélkül, 
hogy elköltöznének Szeged-
ről, nemzetközi projektta-
pasztalatokra tehetnek szert 
a munkatársaink, ami sokak 
számára nagyon fontos. Az 
a tapasztalatunk, hogy sok 
kezdő szakember szívesen 
maradna vidéken, ha kapna 
ilyen lehetőséget, mi pedig 
most ezt biztosítjuk.

Polocz Anett érdekesség-
ként megemlítette: jelenleg 
is van olyan kollégájuk, aki 
az egyetem elvégzése után 
Szegedről költözött Buda-
pestre, majd most, hogy 
irodát nyitottak a városban, 
családostul hazaköltözött. 

– Az, hogy helyben talál-
nak minőségi munkahelyet 
jól képzett fiatalok, nagyon 
pozitív tendencia lehet a 
jövőben Szegeden. Mivel le-
hetőséget biztosítunk arra, 
hogy nemzetközi munka-
tapasztalatokra tegyenek 
szert, és ilyen körülmények 
között, nemzetközi szintű 
bérért dolgozzanak, máris 
sok jó szakember keres ben-
nünket. 

A cég tapasztalatai sze-
rint aki megtalálja a helyét, 
az hosszú távon is marad, 
de akár nemzetközi karriert 
is építhet. Ennek ellenére 
minden IT-cég szenved attól, 
hogy kevés az informatikus, 
és ezt a Cosmo Consultnál is 
érzik. Ezért is fektetnek nagy 

hangsúlyt az utánpótlás ne-
velésére. 

– Úgy érezzük, ha nem 
szállunk be a képzésbe, 
később komoly szakember-
gondjaink lehetnek. Ezért 
több egyetemmel dolgozunk 
együtt, amelyek közé most a 
szegedi is bekerül. Közben 
a karrierváltókat is megcé-
lozzuk, vagyis azokat a je-
lölteket, akik szeretnének 
informatikával foglalkozni, 
de olyan rugalmas munka-
helyet keresnek, ahol nem 
muszáj nyolcórás állást vál-
lalni, mert valamilyen ok 
miatt nem tudnak.  A Green 
Foxszal közös képzésünk 
keretében olyan motivált, 
tehetséges fiataloknak segí-
tünk elindítani az IT-karrier-
jüket, akik korábbi munká-
jukban nem találták meg a 
számításukat. A közeljövő-
ben Szegeden is indul egy 
úgynevezett bootcampes 
képzés, ahová olyan jelent-
kezőket válogatunk be, akik-
ben látjuk a lehetőséget, a 
potenciált, hogy el is végzik 
a képzést, és később mun-
kába tudnak állni nálunk.

A Cosmo Consult hazai 
leányvállalata tavaly több 
mint kétmilliárd forintos net-
tó árbevételt ért el, s a cég 
jelenleg mintegy 130 maga-
san képzett IT-szakembert 
foglalkoztat budapesti, sop-
roni, debreceni és most már 
szegedi irodáiban.

Rafai Gábor

Két vidéki helyszínen – 
Szegeden és Debre-
cenben – ötven ma-

gas hozzáadott értékű mun-
kahely létrehozásához nyert 
állami támogatást még ta-
valy a Cosmo Consult ma-
gyarországi leányvállalata. 
Az év végén a cívisváros-
ban, most pedig nálunk nyi-
totta meg irodáját a nemzet-
közi háttérrel működő IT-cég 
– írtuk meg legutóbbi lap-
számunkban. A Németor-
szágban 1996-ban alapított 
Cosmo Consult a világ egyik 
vezető, vállalatok digitális 
transzformációját hivatalos 
Microsoft-partnerként támo-
gató IT-vállalata. A huszon-
öt éves cég ma már a világ 
tizenhat országában aktív, 

több mint húsz éve a magyar 
piacon is. A Cosmo Consult 
által forgalmazott vállalatirá-
nyítási rendszereket és üzle-
ti informatikai megoldásokat 
világszerte négyezer ügyfél 
veszi igénybe, aminek zavar-
talan működéséről ezernégy-
száz munkatársa gondosko-
dik.

Szegedet választották

– Több vidéki helyszínt is 
felkerestünk, s mindenütt 
azt néztük, hol van olyan 
képzési központ, ahol nagy 
számban bocsátanak ki in-
formatikusokat, hol tudnánk 
becsatlakozni az oktatásba, 
akár gyakorlati helyszínként, 
akár úgy, hogy óraadóként 

vennénk részt a képzésben. 
Debrecenben, ahol tavaly 
nyitottunk irodát, már okta-
tunk, most pedig felvettük a 
kapcsolatot a szegedi egye-
temmel is – mondta a cég 
magyarországi ügyvezetője.

Polocz Anett elárulta azt 
is, hogy terveik megvalósítá-
sában a város vezetése teljes 
mértékben, a kezdetektől fog-
va lelkesen támogatta őket, ez 
is sokat segített a döntésben, 
hogy minket választottak.

– Az önkormányzat fej-
lesztési és befektetési ta-
nácsadó cége, a Szeged 
Pólus NKft. széles körűen 
tájékoztatott bennünket a 
városban lévő üzleti lehető-
ségekről, és az irodakere-
sésben is nagyban segítet-
tek bennünket – ami nem 
is volt túl könnyű feladat. 
Kezdettől fogva azt éreztük, 
hogy a városvezetés számá-
ra kiemelten fontos, hogy 
minél több magas hozzá-
adott értékű munkahelyet 
teremtsenek.

Teleki utca

Polocz Anett azt is elmondta, 
nem könnyű Szeged belvá-
rosában A kategóriás iroda-
helyiséget találni. Sok hely-
színt megnéztek, de nem 
volt egyszerű kiválasztani a 
megfelelő helyet. Szegeden 
ugyanis jelenleg sorba áll-
nak a vállalkozások egy-egy 
jó irodahelyiségért.

– Végül a Teleki utcában 
találtunk egy bérleményt, 

Lehetőségek
A cég új szegedi irodájában felsőfokú vagy középszin-
tű végzettséggel rendelkező IT-fejlesztőknek és in-
formatikai szakembereknek teremt folyamatosan új 
munkalehetőséget. Szegeden jelenleg is keresnek 
szakembereket – többek között szoftverfejlesztőket, 
account managert, IT support munkatársat, valamint 
ERP-konzulenseket logisztikai, pénzügyi és termelési 
területre.

A korszerű munkahelyekért folyó versenyben Szeged – 
összeszerelő üzemek helyett – egyre inkább a tudásalapú 
gazdaságot igyekszik fejleszteni. Az elmúlt években közel 
négyezer magas hozzáadott értékű munkahelyet sikerült 
a városba vonzani. Az informatikai és az üzleti szolgálta-
tó szektorból olyan világcégek telepedtek meg és hoztak 
létre minőségi munkahelyeket Szegeden, mint a BP, az 
EPAM vagy a Lufthansa Systems. Legújabban pedig a né-
met Cosmo Consult magyarországi leányvállalata nyitott 
irodát a Teleki utcában.

Polocz Anett, a Cosmo Consult magyarországi ügyvezetője
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Budapest Bár, Dés László,
Presser Gábor, 

Rost Andrea az újszegedi
szabadtéri koncertjein

Idén nyáron először az újszegedi színpadon két musicalt, 
egy zenés komédiát és egy krimit is láthatnak a nézők. A 
Dóm téri program már ismert: ott saját produkcióként a 
Chicago érkezik. Addig is a kőszínházban egymást érik a 
bemutatók.

Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója 
bejelentette: az idei újszegedi programok június 22-én 
indulnak a Boban Marković Orkestar koncertjével. Ezt 

követően a Budapest Bár gondoskodik majd a remek han-
gulatról július 6-án. A bárhangulat Dés László Liszt- és Kos-
suth-díjas zeneszerző koncertjén folytatódik július 20-án, 
közreműködik: Básti Juli és Nagy Ervin. A hagyományterem-
tő koncertsorozatot a Csík zenekar, Presser Gábor és Kará-
csony János közös koncertje folytatja augusztus 10-én. Au-
gusztus 17-én Rost Andrea operaénekes egy koncerttel ün-
nepli születésnapját a ligetben. A világhírű szoprán és ven-
dégei három műfajban töltik meg dallamokkal a ligetet egy 
nagyszabású show-ban.

A színházi előadások sorát a Sakk című musical nyitja, 
június 24-én és 25-én. Szente Vajk és Galambos Attila A do-
minógyilkosság című kétrészes krimije július 22-én és 23-án 
látható. Augusztus 6-án a Gyöngyhajú lány balladája című, 
látványos ExperiDance musical érkezik. Az újszegedi évet a 
népszerű Anconai szerelmesek zárja, augusztus 19-én és 
20-án.

A Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri programját már 
tavaly novemberben kihirdették a szervezők. A nézők a Ma-
gyar Nemzeti Táncegyüttes Szabadság, szerelem! Petőfi, 
a vitéz című tánc-szín-játékának ősbemutatóját láthatják. 
Visszatér a Mamma Mia! című musical, és színre kerül Gi-
useppe Verdi La Traviatája. Az évadot a szabadtéri saját pro-
dukciójaként a fesztivál életében először színpadra kerülő 
Chicago zárja.

A Szegedi Nemzeti Színház tavalyi évét Barnák László 
(képünkön) úgy jellemezte a szeged.hu-nak, hogy sűrű és 
kísérletező időszak volt. A nyolc hónap kihagyás után nehe-
zen, de annál nagyobb lelkesedéssel indult szeptemberben 
a kőszínházi évad. Rekordot döntött a premierek száma: 
akadt olyan hónap, amikor minden hétvégén új darabot mu-
tattak be. A társulat rohamtempóban igyekezett pótolni a 
járvány miatt korábban elmaradt premiereket, amelyekből 
május végéig összesen tizennyolc lesz a két játszóhelyen. 
– Öt nagy- és öt kisszínházi bemutatón már túl vagyunk 
eddig, van közöttük prózai előadás, zenés darab, musical, 
balett és monodráma is. Kettő pedig magyarországi bemu-
tató: A nagyon, nagyon, nagyon sötét dolog és az Élet-rit-
musra című előadásainkat csak nálunk láthatják a nézők. 
Tavaly szeptember és december között 36 ezer néző látta 
az előadásokat, ez a nagyszínházban hetvenöt, a kicsiben 
nyolcvankét százalékos átlagos nézettséget hozott – tette 
hozzá a főigazgató. – Négy hónap alatt több mint száz előa-
dást tartottunk. Ez azt jelenti, hogy szinte nem is akadt olyan 
este, hogy a szegediek ne tudtak volna színházba menni. 
Volt mit pótolnunk, a fenntartóval, a szegedi önkormányzat-
tal való együttműködési szerződés tíz bemutatót ír elő egy  
évadban.

Folytatás az 1. oldalról
A feldolgozó üzem és szoci-
ális létesítményei 8,4 hek-
táros területen valósultak 
meg, nettó 6 milliárd forint-
ból. A válogató csarnok alap-
területe 5300 négyzetméter, 

a burkolt felületek nagysága 
25 ezer négyzetméter. A 
teljes kivitelezést a Mento-
A-Híd Konzorcium végezte 
el. A kivitelezés és engedé-
lyezés több mint három évet 
vett igénybe. A működtető a 
térségi társulás megbízásá-
ból a Szegedi Hulladékgaz-
dálkodási Nkft. lesz.

Az új létesítmény a tár-
sulás 28 tagtelepüléséről 
fogadja majd a hulladékot. 
Az üzem, mely 245 ezer la-
kos évente 70 ezer tonnányi 
vegyes hulladékát fogja fel-
dolgozni, nemcsak vegyes 
háztartási, hanem szelek-
tíven gyűjtött csomagolási 
hulladék válogatására, ke-
zelésére, csomagolására is 
alkalmas. Az üzem 2 mű-
szakban fog működni, és 35 
fő részére biztosít majd új 
munkahelyet.

Az új üzem a számító-
gépes vezérlésű, automata 

válogató berendezésekkel 
egyrészt újrahasznosítható 
anyagokat – fémet, PET-pa-
lackot, háztartási és szépség-
ápolási műanyag palackot, 
valamint papírt – válogat 
majd ki a kommunális hul-
ladékból; másrészt a szer-
ves anyagoktól mentesített, 
anyagában már nem haszno-
sítható csomagolási hulladé-
kokból RDF-et, azaz másod-
lagos tüzelőanyagot állít elő. 
Az RDF és a haszonanyagok 
értékesítését az állami NHKV 
Zrt. koordinálja.  

A pályázati keretből va-
lósult meg egy, az üzem-

hez tartozó hulladéklerakó 
kazetta és egy csurgalék-
víz-tisztító üzem, valamint a 
tavaly augusztusban átadott 
szőregi hulladékudvar is. Az 
előírásoknak megfelelően 
szigetelt hulladéklerakó ka-
zetta közel 2 hektáros terü-
leten jött létre. 

A csurgalékvíz-tisztító 
üzem – mely a depónián 
átszivárgó csapadékvizet 
tisztítja – naponta 100 köb-
méter csurgalékvíz meg-
tisztítására alkalmas. A 
berendezés a lehető legkor-
szerűbb tisztítási eljáráson 
alapul. 

Átadták az új automata 
hulladékválogató üzemet
A Sándorfalvi úti telep 35 embernek biztosít új munkahelyet 

Folytatás

Ezzel a szegedi hulladékgyűjtési program fejlesztése 
nem áll meg. Előreláthatólag tavasszal kezdik meg 
önkormányzati forrásból a 26 ezer 852 barna kuka 
kiosztását a lakosságnak, amelyek a komposztálásra 
alkalmas zöld hulladékok gyűjtésére szolgálnak majd.

Előzmények
Magyarországon az el-
sők között épült meg 
– egy régi hulladék-
lerakó telep rekulti-
vációját követően – a 
Sándorfalvi úti Regio-
nális Hulladékkezelő 
Központ. A beruházás 
2007-ben 10 milliárd 
forint uniós, központi 
és önkormányzati for-
rásból valósult meg. 
A 35 hektáros fejlesz-
tési területen létesült 
egy 18 hektáros depó-
nia, egy komposztáló 
üzem, egy biológiai 
szennyvíztisztító, egy 
biogázüzem és egy 
építési-bontási hul-
ladékokat feldolgozó 
üzem. Szegeden a 
hulladékgazdálkodás 
összesen 9 hulladék- 
udvart és 34 szelektív 
gyűjtőszigetet üzemel-
tet, amely kimagasló 
a nagyvárosok között. 
A társulás pályázata 
révén két éve műkö-
dik a sárga edényes 
házi szelektív gyűjtés.

Szétválogatás után az automata gépsor bálázni viszi a papírhulladékot. 

Szabó Sándor parlamenti képviselő, Lukács Attila, a hulladékgazdálkodás műszaki igazgatóhelyettese, Mihálik Edvin 
zöld tanácsnok és Botka László a válogatóüzem bejárásán. Fotók Iványi Aurél
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Zenés-táncos romantikus komédia: Leonce és Léna 
szerelmi története a Társa és Társa Kft. árnyékában

A kétszáz éves Büchner-darabot Závada Péter ültette át a mába

Georg Büchner kifordított 
Rómeó és Júliáját írta át 
mai nyelvezetre Závada Pé-
ter költő, drámaíró, zenész, 
számtalan poénnal és meg-
lepő fordulatokkal. A Leonce 
és Léna zenés polgárpuk-
kasztása legközelebb febru-
ár 15-én és 16-án este látha-
tó a Kisszínházban.

– Hogy tetszett az előadás?
– Egészen elképesztő szá-

momra, hogy a legnehezebb 
feladatot, vagyis a reppelést, 
Krisztián és Laci, az előadás 
két férfi főszereplője milyen 
könnyen megoldották. Előze-
tes félelmem, hogy ez a stílus 
a színházi színpadról majd 
modorosan vagy erőltetetten 
hat, alaptalannak bizonyult. 
Subicz Gábor popslágereket 
megszégyenítő dallamai visz-
szaültetve szimfonikus zenei 
környezetbe szintén lenyű-
gözőek. Úgy érzem, Barnák 
László egy igazán szerethető 
és lendületes előadást rende-
zett a Leonce és Lénából.

– Végigkövette a próbafo-
lyamatot?

– Itt voltam az olvasópró-
bán, majd másnap a vissza-
olvasón is. Ekkor tartottunk 

egy bevezető előadást a tár-
sulatnak Subicz Gábor zene-
szerzővel, akivel ezt a darabot 
írtuk. Büchner elfoglaltságai 
miatt sajnos nem tudott eljön-
ni. (Mosolyog.) A főpróbahét 
előtti héten jöttem még el két 
napra megnézni a formálódó 
előadást. 

– Ismerték egymást ko-

rábban a zeneszerzővel? Dol-
goztak együtt?

– Nem, ez az első alka-
lom. Dinyés Dani, a szegedi 
színház zenei vezetője sorsolt 
minket össze. Korábban volt 
egy projekt, ami végül nem 
született meg, viszont akkor 
megismertük egymást, és 
most adódott ez a szegedi le-
hetőség. 

– Hogy kell elképzelni, 

miként működött a kis alkal-
mi csapatuk?

– Gáborral leültünk ká-
vézni tavaly tavasszal, hogy 
beszéljünk a közös projektről. 
Akkor még a darabválasztás 
sem volt meg. Dinyés Dani 
javasolta, hogy csináljunk 
együtt egy ifjúsági kamara 
operát, vagy egy olyan zenés 
darabot, amiben mindenfé-
leképpen fontos szerephez 
jut a zene és a szöveg szoros 

együttműködése. Végül én 
találtam ki, hogy a Leonce és 
Léna legyen, mert már régóta 
nagyon szeretem, kamaszko-
rom óta foglalkoztatott Büch-
ner klasszikusa. Újraolvastuk, 
Gábor is baromi jónak találta, 
és megbeszéltük, hogy valójá-
ban viszonylag kevés dolgot 
kell megváltoztatni ahhoz, 
hogy ma is érvényes legyen ez 
a szerelmi történet.

– Mi fogta meg ebben a 
kétszáz éves darabban?

– Fantasztikus a szövege. 
Az az érdekessége, hogy egy 
kifordított Rómeó és Júlia, 
mert itt a szerelmeseket nem 
elválasztani akarják egymás-
tól a szülők, hanem összead-
ni, és a gyerekek fellázadnak 
az ellen, hogy előírják nekik, 
mit csináljanak. Végül maguk 
találják meg a szerencsé-
jüket. Mi annyira komolyan 
gondoltuk ezt, hogy még egy 
új dramaturgiai fordulatot is 
csempésztünk bele, másképp 
alakul a vége, mint az erede-
tiben, de nem lövöm le, hogy 
hogyan. 

– Nincs happy end?
– Ezt sem árulom el, any-

nyi biztos, hogy nagyon erős a 
gyerekek függetlenségi törek-
vése. 

– Milyen Büchner nyelve-
zete?

– Egészen elképesztő. 
Olyan, a romantikából szár-
mazó, meghökkentő erejű és 
meglepő költői képeket hasz-
nál, amelyek évekkel később 
is az emberrel maradnak. 
Legismertebb darabja a Woy-
zeck, nem csoda, hisz ott is 

szívbemarkolóan erős a kife-
jezésmódja. Nekem ő az egyik 
legmeghatározóbb drámaíró. 
Kleist a másik, aki szintén né-
met romantikus. 

– Kiválasztották tehát a 
darabot. Hogy haladt ezután 
tovább a szerzőpárosuk?

– Mutattunk egymásnak 
zenéket, miket tudnánk hozzá 
elképzelni. A fő koncepció az 
volt, hogy mai zenéket, olykor 
populáris zenei utalásokat ül-
tessünk át szimfonikus kö-
zegbe. Klasszikus hangzású, 
de alapvetően új zenék szü-
lettek. 

– Sok a csavar a zené-
ben. 

– Igaz, ez benne a vicc. 
Ugyanaz történik vele, mint a 
szöveggel: a klasszikus és a 
modern fúziója. Ahogy a zené-
ben a mai, poposabb hangzás 
visszahelyeződik klasszikus 
zenei közegbe, úgy a szöveg-
ben a romantikus líraiság kap 
egy mai, modernebb felhan-
got.

– Van benne rap, dal és 

spoken word; utóbbit hogyan 
képzeljük el? 

– Valahol a rap és a dal-
szöveg között tudnám elhe-
lyezni: zenére megszólaló 
vers, de nem követi szigorúan 
a zene ritmusát, mint a rap. 

– Barnák László főigaz-

gató rendezte a darabot. Mi-
lyen volt vele dolgozni?

– Olyan főigazgatós. (Ne-
vet.) Nem. Pont, hogy nem. Ami-
kor rendezőként lép színpadra, 
félreteszi a főigazgatóságot. 

– Kiknek ajánlja az előa-
dást? 

–  Gyermekded felnőttek-
nek és felnőttes gyerekeknek. 

– Min dolgozik most? 
– Napokon belül le kell 

adnom a doktori disszertá-
ciómat, színház és filozófia 
kapcsolata a témám. Azt vizs-
gálom különböző színdara-
bok alapján, hogyan íródik rá 
egy szerep egy testre a néző 
szemszögéből, vagy hogyan 
függesztjük fel a valóságot, 
mikor belépünk a színházba.

Dombai Tünde

Ebből lesz a bonyodalom
– Megveszem „Csontváry Kocka Tivadar” Magányos 
cédrusát, és elültetem a kertben!
– De főnök, az egy festmény!
– Kuss – mondja mindjárt a darab elején Péter király, 
aki nem más, mint egy nagy részvénytársaság dege-
nerált igazgatója, aki intelligens és érzékeny, ám léhű-
tő fiát, Leonce-t szeretné hozzákényszeríteni a Társa 
és Társa Kft. önérzetes örökösnőjéhez, Lénához, hogy 
cégbirodalma tovább duzzadjon. 

 A bűn 
kezdete

„Semmittevés, te vagy 
minden bűn kezdete! 
Unalmukban az em-
bereknek nem szent 
semmi se! Tanulni 
sem röstellenek, imát 
motyogni, sőt: van 
képük még szeretni 
is, piszok semmitte-
vők! De házasodnak 
is, naná, s lesz mind-
nek gyermeke. Unal-
mukba így döglenek 
unalmasan bele. De 
addig is fontoskodó 
és bamba képpel él az 
összes, épp csak arról 
nincs lövése, hogy 
miér’?”

Závada Péter gyermekded felnőtteknek és felnőttes gyerekeknek ajánlja a komédiát. Fotók: Szabó Luca

A csábító Rosetta (Horák Renáta) és a tánckar.

Gubik Petra Léna, Károlyi Krisztián Leonce és Szívós 
László Valerio szerepében.
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Baris Pál és Szukits Lénárd szegedi matrózok
hihetetlen kalandjai a Távol-Keleten

Harcoltak Kínában, felrobbantották a saját hadihajójukat, majd japán fogságba estek

A szegedi Baris Pál és Szukits 
Lénárd matrózként szolgált az 
Kaiserin Elisabeth hadihajón. 
A cirkálót a saját legénysége 
süllyesztette el 1914-ben Kína 
partjainál, hogy ne kerüljön az 
ellenség kezére. Tamás Zoltán 
dédapja is a hadihajó legénységé-
nek volt a tagja. Most a matrózok 
leszármazottait keresi.   

Az SMS Kaiserin Elisabeth 
(magyarul Erzsébet csá-
szárné) cirkálót 1890-

ben bocsátották vízre Pulában, 
és 1892–93-ban már világ körü-
li útra vitte a trónörököst, Ferenc 
Ferdinándot. Az Osztrák–Magyar 
Monarchia haditengerészetének 

cirkálója sokat járt úgynevezett 
lobogómutogató missziós utakra 
a Távol-Keletre, ahol az egyik leg-
fontosabb kínai kikötő, Csingtau 
akkor már a németek birtokában 
volt. A hadihajó Kelet-Ázsiában ál-
lomásozott, amikor 1900-ban Kí-
nában kitört a bokszerlázadás, a 
külföldiek egyre nagyobb hatalma 
és a terjedő kereszténység ellen. 
A bokszerek megöltek több mint 
háromezer keresztényt, és minden 
külföldi fejére vérdíjat tűztek ki. A 
nagyhatalmak – köztük az Oszt-
rák–Magyar Monarchia – csapa-
tokat küldtek Kínába, és leverték 
a felkelést. Ekkor kapott az OMM 
gyarmatot, egy 108 hektáros terü-
letet Tiencsinben.

Lengő lobogóval süllyedt el

1914-én nyarán, az első világhábo-
rú kitörésekor a Kaiserin Elisabeth 
az ellenséges hatalmak gyűrűjében 
rekedt a Távol-Keleten. A cirkáló, 
amelynek semmi esélye nem volt 
arra, hogy hazatérjen az Adriára, 
csatlakozott Csingtau kikötőjének 
védelméhez, amelyet a japánok 
akartak megszerezni a németektől. 
A hadihajó a német Jaguár ágyúna-
száddal együtt ideig-óráig visszaver-
te a japán és angol támadásokat, 
de végül a német Meyer-Waldeck 
parancsnok kiadta az ukázt a Kaise-
rin Elisabeth és a Jaguar elsüllyesz-
tésére, hogy azok ne kerülhessenek 
az ellenség kezére. Mielőtt a cirkáló 
a Csingtau-öböl legmélyebb pontján 
hullámsírba került volna, a matrózok 
megsemmisítették a titkos anyago-
kat, a tengerbe dobták a lövegek 
závárzatait, kinyitották a fenéksze-

lepeket, és meggyújtották a lőszer-
kamrákba vezető gyújtózsinórokat, 
majd csónakkal elhagyták a süllyedő 
hajót. A Kaiserin Elisabeth 1914. no-
vember 3-án hajnali 2 óra 55 perc-
kor felrobbant, és lengő lobogóval 
elsüllyedt a Sárga-tengerben.   

A partra szállt matrózok és a 
Csingtauban állomásozó német ka-
tonák a szárazföldön védték tovább 
a helyőrséget a többszörös túlerőben 
lévő japán és angol csapatok ellen, 
de miután elfogyott a lőszerük, meg-
adták magukat, és 1914 novembe-
rében japán fogságba kerültek.

Szegedi papucs Japánban

A szegedi Baris Pál (aki egyes doku-
mentumokban Boris Pálként szere-
pel) és a jánosházai születésű Szu-
kits Lénárd (aki Szakits Lénárdként 
is feltűnik) is japán fogságba estek. 
Először Himejibe, majd 1915 szep-
temberétől az aonogaharai fogolytá-
borba kerültek.

Tamás Zoltán régóta kutatja a 
cirkáló utolsó legénységének törté-

netét. Tőle tudjuk, hogy Baris Pált a 
2151-es, Szukits Lénárdot pedig a 
2413-as fogolyszámon tartották nyil-
ván. Baris az 1918-as aonogaharai 
tábori kiállításon saját készítésű női 
és férfi papucsokat mutatott be. A 
fogolytábor 1919 decemberéig – a 
hadifoglyok szabadon bocsátásáig 
– működött, ekkor érkezett el a sza-
badság a matrózoknak. A magyar 
hadifoglyok 1920. február 28-án a 
Kifuku-Maru hajóval érkeztek meg 
Japánból a németországi Wilhelms-
havenbe, majd onnan tértek haza a 
szülőföldjükre. Baris Pál és Szukits 
Lénárd szerepelt a hazatérő matró-
zok névsorában – mint ahogy Tamás 
József is.

Dédapa a cirkálón

– A dédapám, Tamás József is mat-
rózként szolgált a Kaiserin Elisabeth 
cirkálón. Azon matrózok közé tarto-
zott, akik kalandos úton jutottak visz-
sza a hajóra. Ő is részt vett a csing-
taui harcokban, majd japán fogság-

ba került. Mivel a dédapám után 
csak egyetlen csoportkép maradt 
fenn, évek óta keresem-kutatom 
a vele együtt szolgáló matrózok le-
származottait. Abban bízom, hogy a 
leszármazottaknál esetleg fennma-
radtak olyan fotók, dokumentumok, 
amelyek alapján még jobban megis-
merhetem a történetüket. Abban is 
reménykedem, hogy valamelyik mat-
róztárs hagyatékában találok majd 
fényképet a dédapámról. Azt tapasz-
talatom, hogy kevesen ismerik az 
egykoron Kínában harcoló matró-
zok történetét. A Facebook-posztja-
imnak az is célja, hogy emléket állít-
sak nekik, és ezáltal ne merüljön fe-
ledésbe a történetük – mondta Ta-
más Zoltán.

(Cikkünk Veperdi András A Ka-
iserin Elisabeth cirkáló Csingtau 
védelmében és Jamrik Levente Az 
Osztrák–Magyar Monarchia kínai 
gyarmata című írásának felhaszná-
lásával készült.)

Szabó C. Szilárd

Életjelet adott
1917. január 25-én jelent meg egy hír a Délmagyarországban, 
amiben az állt, hogy Nacsa Pál szegedi származású haditengerész 
Csingtau védelménél japán hadifogságba esett. Fogságba jutása 
után levelezőlapot küldött szegedi hozzátartozóinak. Azóta nem 
érkezett róla hír. Most ismét életjelet adott magáról. Az 1916. ok-
tóber 18-áról keltezett képeslapon tudatja, hogy Aonogaharában 
van fogságban, és kellemes karácsonyi ünnepeket kíván.
Nacsa Pál neve nem szerepelt a Kifuku-Maru japán hajóval hazaté-
rő magyar matrózok névsorában, amely 1920 márciusában jelent  
meg a Hadifogoly-újságban.

Szukits Lénárd: Jó dolgunk van

A Szeged és Vidéke 1915. február 20-i számában megjelent, hogy 
a szegedi Tisza kávéház főpincére, Szukits Imre levelet kapott az 
öccsétől, Lénárdtól a himeji fogolytáborból. Szukits Lénárd leírja 
japán fogságba esésének történetét, majd közli, hogy „itt elég jó 
dolgunk van, mert a japánok nagyon előzékenyen bánnak velünk”.

A Kaiserin Elisabeth cirkáló matrózai és japán katonák az aonogaharai fogolytáborban. Forrás: SMS Kai-
serin Elisabeth cirkáló Facebook-oldala 

Szukits Lénárd levele a japán ha-
difogságból bátyjának, Imrének. 
Más dokumentumban Szakits 
Lénárdként szerepel a szegedi 
matróz. Forrás: Szeged és Vidéke, 
1915. február 20.

A Kaiserin Elisabeth cirkáló. Forrás: Wikipedia 
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Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv

MÉG TÖBB AKCIÓ ONLINE ÚJSÁGUNKBAN!
Mostantól a nyomtatott újság a postaláda helyett az interneten lesz elérhető!
Keresd az auchan.hu/akciok oldalon, ahol még több kedvezmény vár!

Még több akciós ajánlat:

auchan.hu/akciok

IDÉN IS AKCIÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRUNK

Az ajánlat érvényessége: 2022. február 3 - 16.

ÁFONYA
500g, 
3780 Ft/kg 

1 890Ft

VARTA LONGLIFE 
LR06 AA CERUZA 
VAGY LR03 AAA 
MIKRO ELEM
10 db, Ft/cs, 140 Ft/db

1 399Ft

Dante univerzuma

A Dante 700 emlékévhez kapcsolódva nyílt kiállítás a 
szegedi Reök-palotában. A Dante univerzuma című tárlat 
50 kortárs magyar képzőművész alkotásával állít emléket 
a költőóriásnak. A műveket az érdeklődők február 20-ig 
láthatják majd a REÖK első emeleti kiállítóterében. 700 
éve, szeptember 14-én hunyt el az Isteni színjáték szerzője, 
Dante Alighieri. Életének 56 évében számos költeményt, 
politikai-filozófiai traktátust vetett papírra. Egymaga hono-
sította meg a művészi anyanyelvű írásbeliséget, létrehozta 
az addig nem létezett irodalmi nyelvet előbb közvetlen 
hazájában, Toszkánában, melynek nyomán egész Itáliát és 
Európát bejárta az eszme. Fotó: Szabó Luca

A Somogyi-könyvtár köny-
vajánló sorozatában Hász 
Róbert író, a Tiszatáj című 
irodalmi folyóirat főszerkesz-
tője Dan Simmons Terror 
című regényét ajánlja.

A kötetet, amelyet most 
az olvasók figyelmé-
be ajánlok, egy dara-

big magam is kerülgettem. 
A címe miatt. Terror. A szer-
zőt ismertem, Dan Simmons, 
gyakorló sci-fi író, méghoz-
zá a jobbak közül. Sőt a leg-
jobbak közül. Néhány vaskos 
sci-fijét olvastam, szerettem. 
De ez a cím… Terror, eléggé 
riasztott. Hiszen már a csap-
ból is ez folyik… Hogy milyen 
balga voltam, felületes, erre 
akkor jöttem rá, amikor vet-
tem a fáradságot, és elolvas-
tam a fülszöveget. Hát persze 
hogy Terror, de nem az a ter-
ror. Egy egészen másik Terror. 
Megismerve a fülszöveget, 
már nem haboztam, azon-
nal megvettem. És nem bán-
tam meg. De mennyire hogy  
nem!

Az a híres-nevezetes 
Északnyugati-átjáró, Észak- 

Amerika fölött, melyet annyi 
évszázadon át hiába keres-
tek a hajósok, hogy lerövidít-
sék az utat Ázsia felé! Több 
tucat expedíció indult a felté-
telezett átjáró felkutatására a 
16. századtól egészen 1906-
ig, amikor is Amundsen vég-
re meglelte azt a keskeny, 
egyébként állandóan változó 
folyosót a jégben, amelyen 
átevickélt az Atlanti-óceánról 
a Csendes-óceánra. Előtte 
csupa kudarcos vállalkozás, 
nemritkán tragikusak. Hát 
egy ilyenről szól ez a regény, 
méghozzá a leghíresebbről, 
a legrejtélyesebbről. Sir John 

Franklin 1845-ben indult út-
nak az átjáró felkutatására 
két hajóval, a Terrorral és az 
Erebusszal. És úgy eltűntek, 
hogy nyomuk sem maradt. 
1845. július 26-án a Mel-
ville-öbölben még összefu-
tottak egy cethalászhajóval, 
amellyel üzenetet küldtek 
haza, ám onnantól köddé vál-
tak. Mi történt a két hajóval? 
A másfélszáz lelket számláló 
legénységgel? Igaz, ennyi év 
után már születtek teóriák, 
magyarázatok a két hajó el-
tűnésére – de ne foglalkoz-
zunk velük, maradjunk meg 
a regénynél. Mert a regény 
valami egészen hajmeresz-
tő történetet mesél el. Nem, 
nem árulok el semmit belőle. 
Na jó, valamennyit mégis: a 
két hajó befagy a tengeren, 
hosszú-hosszú hónapokra. 
Odakinn jég, hó, mínusz öt-
ven fok. Odabenn, a két hajó-
ban, melyek vagy félmérföld-
nyire egymástól fagytak bele 
a fekete vízbe, az életéért 
küzdő legénység. Valami van 
odakinn a jeges fehérség-
ben, ami rettegéssel tölti el a 
harcedzett férfiakat…

Többet nem lehet elá-
rulni. A többinek érte kell 
menni. Simmons gyönyörű 
nyelven ír, prózája árad, és 
olyan részletes aprólékos-
sággal tudósít a hajóséletről, 
a jégről, a hajóácsok és sza-
kácsok, fegyvermesterek és 
hajóorvosok mindennapjairól, 
olyan plasztikus, realisztikus 
képet fest a jég fogságába 
esett emberekről, hogy bele-
borzongunk olvasás közben. 
A Terror nem pusztán egy 
expedíció története, hanem 
észak metafizikája is egyben. 
720 oldal, éppen elég. Vagy 
dehogyis. Nagyon is kevés. 
Észre sem vesszük, és már  
vége.

És igen, éppen ilyenkor 
kell Dan Simmons Terrorját 
olvasni: télen, zimankóban, 
egy bögre forró teával a ke-
zünkben. De azért maradjunk 
odabent, a szoba melegének 
biztonságában. Ki tudja, mi 
leselkedik ránk odakinn, a 
sötét, végtelen éjszakák jeges 
hóviharaiban…

Dan Simmons Terror című 
regénye a Somogyi-könyvtár-
ból kölcsönözhető.
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     Postabontás Egy kép, két mondat

Lujza és Jenő 2022-ben
– Jenő, hallottad, hogy elhúz-
ták a Viktor nótáját? 

– Lujzám, nem az ő nótá-
ja a Piros volt a paradicsom, 
még ha Kossuth-díjas zenész 
pötyögte is a most felavatott új 
zeneházban. Azt már nem ját-
szották be, hogy a paradicsom 
rossz ízű, az ára igencsak ke- 
serű!

– Jenő, nekünk ilyen sok 
Kossuth-díjasunk van? A 
múltkor a Babos, akarom 
mondani a nemzet csótánya 
is kapott, meg az a trubadúr 
Ákos, a Cini, a…

– Szívem, nyugi, ne so-
rold őket, mert elfáradsz, 
vannak balosok is, csak 
őket nem hívják a tévébe, a 
híradókba, ők jelenleg fölös-
legesek. 

– Pedig a Bródy- és a 
Koncz Zsuzsa-koncerteken 
mindig telt ház van! Em-
lékszel, amikor az egyko-
ri aranyos Cinike elhízott 
változata volt az Ifjúsági 
Házban, épp arra sétáltunk, 
berángattak, hogy üljünk 
be ingyen, annyira foghíjas 
volt a nézőtér.

– Igazad van, már nyugdí-
jas lehetne ő is, ezért kapott 
tízmilliós jutalmat a nyugdíj-
prémiuma mellé. 

– Mi mikor kapunk eny-
nyi pénzt azért, mert te nem 
tudsz énekelni? Pedig csak 
úgy zeng tőled reggel a für-
dőszoba. 

– Drága Lujzám! Mi most 
kaptunk karácsonyra egy 
szakajtó pénzt, s ha a guta 
nem üt meg, újra kapunk 
13. havi nyugdíjat is. 

– Akkor most vehetünk 
csirkefarhátat is? Már 
unom a sok üres rántott 
levest, a krumplifőzeléket! 
Gyümölcsöt is csak a tévé-
reklámban látok.

– Drága lett nekünk még 
a kolompér is, régen a lengye-
lektől importáltunk, de amióta 
szabad a piac, lassan idehaza 
nem is vetik. Szerintem Jakab 
Péter sem fog krumpliszsákot 
adni Orbánnak, neki sem lesz 
rá pénze! Hacsak valamelyik 
Fidesz-standon nem talál fö-
löslegest.

– Jenő, hallottad, hogy 
stopjárvány van? Állítólag 
a legfelső szintről indult a 
Sorossal, a Gyurcsánnyal, 
majd jött a hitelek kamat-
stopja, a hét élelmiszer és 
a benzin árának stopja. Ez 
ellen nem kell védőoltakoz-
ni? Stop vírus nincs?

– Lujzám, ne kelts páni-
kot! Nincs stadionépítési stop, 
a csalás sem csökkent, nem-
rég kapták el a NAV, a rendőr-
ség és az ügyészség graban-
cát a Microsoft-ügyben. Lehet 
zoknit stoppolni, ruhát foltozni 
egyre több embernek. Talán 
lesz választási stop, amikor 
ennek a kormánynak intenek 
be végre, hogy elég volt.

– Akkor Viktor is a kőbá-
nyában fog dolgozni? Tudod, 
Dubcsek is volt török követ, 
és amikor később megkér-
dezték, hogy mit csinál, azt 
mondta: követ török.

– Nem tudom, hol olvasol 
ilyeneket, Lujza! Az Orbán-féle 
dolomitbirodalomba most Dá-
vid, a Győző unokája került be 
alvezérnek, de igazad legyen, 
lesz ott hely az egész család-
nak. Remélhetőleg a pálhal-
mai börtönben évekre még 
szállást is kapnak.

– Jenő, te nem félsz? Erre 
jár egy nagy fekete párduc, a 
végén bekap. Már több pol-
gármester is látta, szerintük 
ez vérszomjas ragadozó.

– Lujzám, ha egy nagy fe-
kete autó járkálna, az borzal-
mas lenne, de ez talán nincs 
benne a választási fegyver-
tárukban. Pedig az ötvenes 
években sokan kaptak éjfél-
kor csengőfrászt akkor is, ha 
a szomszédba csöngettek be. 
Szerintem egy kóbor macska 
lesz az, hírlapi kacsa, fake 
news, ahogy most mondják. 
Hallottam olyat is, hogy a turul 
helyett ez lesz a Fradi új to- 
temállata. Grosics biztos ne-
vetne ezen.

– Jenő, tényleg tovább 
építik a tramtraint? Ez fog 
menni Szabadkára és Nagy-
váradra is? 

– Most jól olvastad, 
Lujzám, de mi ezt biztos nem 
érjük meg. A szabadkai és a 
bácsalmás–bajai folytatásról 
már öt éve született közös 
kormánynyilatkozat, most új- 
ra csak számolnak-számol-
nak. Emlékszel, amikor Lázár 
János előbb felháborodott 
a vásárhelyi vonal 40 milli-
árdos költségén, de amikor 
kormánybiztos lett, rögtön 
tetszett neki a dupla akkora 
kiadás? Ne izgulj, Nagyvárad 
egyhamar nem kerül sorra, hi-
szen ezen a rövid szakaszon 
sem képes járni a csodavonat 
rendszeresen, ezer baja van, 
csak durrdefektje nem volt 
még. Most a kínai vasút lesz 
a sláger!

– Azzal megyünk Peking-
be? Olyan hálókocsis lesz, 
mint a transzszibériai vasút? 
Lesz szamovár és tea is? A 
nyugdíjasoknak csak pótje-
gyet kell venni?

– Lujza, drágám! Amit 
olvastál, az valóban Pestről 
indul, de Belgrádba megy, Mi 
már előre kifizettünk minden 
költséget, de hálókocsikról én 
nem hallottam, csak marha-
vagonokról, konténerekről. 

– Jenő! Mi mikor uta-
zunk végre? Két éve ki sem 
mozdulunk itthonról, nem 
járunk moziba sem, jó, hogy 
legalább a tévé működik. 
Pedig azt olvastam, nekünk 
a Balaton a Riviéra, s tavaly 
a belföldi turizmus ritka jó 
évet zárt. Hogy lehet ez, ami-
kor még a barátnőmék sem 
mertek elutazni? 

– Drága Lujzám! Nem a 
kínai vírus az egyedüli oka 
ennek, hiszen lassan elérjük 
a kétharmados oltottságot, 
még ha Európában az utol-
sók között is. Már készülünk 
a negyedik oltásra, lassan el-
ajándékozzuk a méregdrágán 
beszerzett Sinopharm-vakci-
nákat, a fölösleges lélegez-
tetőgépeket, tehát óriási a 
javulás. Rengetegen kaptak 
vissza nem térítendő milliár-
dokat, nekik biztosan jó évük 
volt. Tudod, hogy a magyar 
gazdaság rohamosan fejlő-
dik? A forint ugyan gyengül 
évek óta, de a Magyar Nem-
zeti Bank alapítványai szépen 
híznak. Van, aki Spanyolor-
szágba költözik, onnan vesz 
hazai bankot, más Dubajba 
ment volna, ha a reptéren le 
nem tartóztatják. S hogy repül 
a nehéz kő, ki tudja, hol áll 
meg, kit hogyan talál meg! Egy 
miniszterhelyettes már biztos 
nem lesz újra képviselő! 

– Jaj, tényleg, most ol-
vastam, hogy egy balos kép-
viselőnő is azonnali búcsúra 
kényszerült, mert nem ta-
lálják a diplomáját. Te Jenő, 
én sem találom az általános 
iskolai bizonyítványom, az 
én nyugdíjamat is el fogják 
venni?

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Visszasüllyedünk a múltba

A modern társadalmak 
három legfontosabb 
szervező elve: a sza-

badság, az egyenlőség és a 
testvériség, azaz a szolidari-
tás. A három érték együttes 
érvényesülése jelenti a köz-
jót, a közösség és az egyén 
egymást feltételező jóllétét.

2022-t írunk, nézzük 
meg, hol is tartunk, 33 évvel 
a rendszerváltás után! 1989 
körül az ember hinni kez-
dett, sőt hitt a jövőben. Egy 
szabadabb, egyenlőbb és 
testvériesebb életben. Nem 
élhettünk már úgy, mint 
addig, reményeink szerint 
egyre inkább hinni kezdtünk 
a társadalmi felemelkedés-
ben, az együttérzésben, egy-
szóval a szolidaritásban. De 
mire eltelt több mint 30 év, 
sokan elveszítettük a jövőbe 
vetett hitünket, mert a ma is 
regnáló hatalom rosszabb 
lett, mint az elhagyott múl-
tunk.

Szabadságunk – úgy-
ahogy – talán még létezik. 
Egyenlőségről és testvéri-
ségről beszélni sem lehet. 
Nézzük csak meg egyes 
politikusaink és a NER em-
bereinek rendkívüli meggaz-
dagodását. Csupán néhány 
száz vagy ezer milliomosról 
és milliárdosról van szó, 
akiknek a vagyona sokkal 
nagyobb lett, mint az ország 
népessége 70-80 százalé-
kának. És akkor még nem 
említettem azt az 1-2 millió 
szegénységben élő ember-
társamat. Pedig azt éreztük 
– ha rövid ideig is –, hogy 
minden történelmi lehető-
séggel rendelkezünk már. 

De kiengedtük kezünkből a 
lehetőségeket, és ismét ott 
vagyunk, ahol a part szakad!

Elveszett a hitünk az em-
berekben és magunkban is. 
Szomorú reménytelenség-
gel ma már úgy képzeljük, 
hogy a jelenlegi állapotok 

főbűnöse a Fidesz, illetve 
e párt legfőbb vezetői. Az 
emberek a már egy évtized 
óta kettészakadt országban 
szinte „ellenségként” fordul-
tak egymás ellen. Többnyire 
túlélőkké lettünk, hiszen ve-
zetőink elmúlásukig „téved-
hetetlenek” lettek velünk, a 
néppel szemben. Ami pedig 
a mi kárunk, az a regnáló 
hatalom haszna. A hatalmon 
belüliek jóléte saját maguk-
tól függ, és attól, hogy mások 
nem részesülnek a javakból. 
Először mindig magadra, 
családodra és barátaidra 
gondolj! – tartja a Fidesz.

Jómagam kisgyermek-
ként átélhettem a II. világhá-
borút, kamaszként 1956-ot, 
majd már idős felnőttként 
az 1989/1990-es rendszer-
váltást. Ez utóbbi esetben 
reménykedtem egy jobb és 

igazságosabb világban, de 
mint mondják: tévedni embe-
ri dolog. Pedig vártam, hogy 
végre konszolidált formát ölt 
egy európai magyar társa-
dalom. Elkezdődhet végre a 
felzárkózás a nyugat-európai 
társadalmakhoz.

A zsákutcás Orbán-rend-
szer elpazarolta és ellopta 
a központosított magyaror-
szági rend mellett azokat a 
bőven folyó EU-forrásokat is, 
amelyekkel a fejlett világhoz 
való felzárkózás megvaló-
sítható lett volna. De ez a 
gazdasági-politikai formáció 
szükségképpen veszítette el 
valamennyi szövetségesét a 
világban.

Az évtizedes rendszer 
nem öntudatos, nyitott tár-
sadalmi együttműködésre 
képes polgárokat nevelt, 
hanem Orbántól parancsot 
váró, előítéletes, erőszakra 
hajlamos, csak a maguk ér-
dekét néző alattvalókat. Egy 
alapvetően feudális viszo-
nyokkal terhes országban 
élünk, ahol a méltóság és 
mások tisztelete nem léte-
zik.

Ha méltóságról és mások 
tiszteletéről teszek említést, 
akkor a kormány gyermek-
védelmi szemlélete mellett 
sem mehetek el szó nélkül. 
A kormány szerint a családi 
kapcsolat alapja a házas-
ság, nő és férfi között. Ebből 
adódóan az azonos nemű 
házaspárok iránti türelmes-
ség talán nem is létezik. Pe-
dig attól, hogy valami nem 
túl gyakori, még lehet na-
gyon fontos!

Kutnyik Pál

Nyomban. Olvasónk Szőregen bukkant nyomára egy kevés hónak. Fotó: Benda Beatrix

A zsákutcás Or-
bán-rendszer elpa-
zarolta és ellopta 
a központosított 
magyarországi rend 
mellett azokat a bő-
ven folyó EU-forrá-
sokat is, amelyek-
kel a fejlett világhoz 
való felzárkózás 
megvalósítható lett 
volna. 

Tisztelt Olvasóink! 

Szerkesztőségünk fenn-
tartja a jogot arra, hogy 
az észrevételeket, olva-
sói leveleket rövidítve, 
szerkesztett formában 
adja közre.
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A KÖZÖS MUNKÁBAN HISZ-
NEK. A Szegedi Vasutas SE at-
létikai szakosztálya a 2021-
es esztendő utolsó napjaiban 
együttműködési megállapo-
dást kötött egy vajdasági és 
egy montenegrói klubbal – szá-
molt be erről a közelmúltban a 
hazai szövetség honlapja. „De-
cember 22-én együttműködési 
megállapodást írt alá egyesü-
letünk, a Szegedi Vasutas SE 
a szabadkai AKŽ Spartak és a 
Bijelo Polje-i AK Jedinstvo atlé-
tikai klubokkal” – mondta Már-
ton Anita, aki immár közel egy 
éve tölti be a szegedi egyesület 
szakosztály-vezetői tisztségét. A 
világbajnok és olimpiai bronz- 
érmes súlylökő szerint ez az 
együttműködés minden érde-
kelt fél számára nagy előrelé-
pést hozhat a közeljövőben. „A 
három város közös célja, hogy 
atlétáik nemzetközi szinten is 
űzhessék sportágukat, emel-
lett olyan szakmai programo-
kat hozzanak létre, amelyekkel 
még több sportolni vágyó fia-
talt vonzanak be az atlétika vi-
lágába. Jövőbeli célnak tűztük 
ki, hogy közös versenyeket és 
edzőtáborokat szervezzünk, va-
lamint szakmai továbbképzést 
biztosítsunk edzőink számára” 
– tette hozzá Márton.
LUDÁNYI MÁRTONRA EM-
LÉKEZTEK. A Pick Szeged 
első alkalommal rendezte meg 
a Ludányi Márton nemzetközi 
utánpótlás férfikézilabda-em-
léktornát a klub 2018-ban el-
hunyt alapítója előtt tiszteleg-
ve. A rendezés mellé eredmé-
nyesség is társult: a serdülők 
küzdelmét a szegedi gárda 
nyerte, az U16-os kategóriában 
pedig ezüstérem jutott a Pick-
nek. A nemzetközi tornán a két 
korosztályban hat-hat csapat 
mérte össze az erejét; Románi-
ából két együttes, a Nagybánya 
és a Temesvár, Szerbiából pe-
dig a Vojvodina szerepelt a vi-
adalon. A serdülők küzdelmét 
a Hutvágner István irányította 
Pick Szeged nyerte meg, a má-
sodik helyen a Vojvodina vég-
zett, míg a harmadik a Nagybá-
nya lett. Az U16-osok viadalán 
a Ferencváros végzett az élen, 
az ezüstérmet a Vladan Jordo-
vics által vezetett Pick Szeged 
I. szerezte meg, harmadik lett a 
Vojvodina, míg a Pick II. az ötö-
dik helyen zárt. A serdülőknél 
a szegedi klubból a jobbátlövő 
Járó Kristóf, az U16-osoknál a 
balátlövő Sajben Soma, a beál-
ló Kovács Vendel és legjobb vé-
dőként Kószó Lázár került be a 
torna álomcsapatába. A torna 
részletes eredményei megte-
kinthetők a Pick Szeged hon-
lapján.

Sport

Eredményes volt a 16 hónapos együttműködés
Véget ért az ATSK Szeged és a Zentai Asztalitenisz Klub közös projektje

Az Asztalitenisz Sport 
Klub Szeged és a 
Zentai Asztalitenisz 

Klub 2019-ben az addigi jó 
együttműködésre alapozva 
harmadszor nyújtott be pá-
lyázatot az Interreg-IPA Ma-
gyarország–Szerbia Hatá-
ron Átnyúló Együttműködési 
Program felhívására. A prog-
ram fő célkitűzése, hogy az 
Európai Unió támogatásá-
val lehetőséget biztosítson 
a magyar–szerb határvidék 
közös fejlesztésére. Ezt a 
célt szolgálták a sport sajá-
tos eszközeivel és kapcsolat-
rendszerével az Inter Ping-
pong projektek. Az első ilyen 
2012-ben és 2013-ban, a 
második 2014-ben adott ke-
retet a két klub együttműkö-
désének. Az Inter Pingpong 
3 projektben egy komplex, 
a határ két oldalán élő ping-
pongosokat megmozgató, 
2020 októberében indult, 
16 hónapos programsoro-

emelkedik a kerekes székes 
asztaliteniszben kialakult 
kapcsolatok mentén folyó 
együttműködés. Egészen 
biztos, hogy ez a kapcsolat 
nagymértékben hozzájárult 
ahhoz a nagyszerű ered-
ményhez, amelyet Major 
Endre kerekes székes spor-
tolónk elért a riói és a tokiói 
paralimpián. Neki szinte az 
egyetlen és legjobb lehető-
ség a szerb kerekes széke-
sekkel történő közös edzés 
volt, hisz itthon nincsenek 
hasonló tudású sporto-
lók ebben a kategóriában. 
Összességében azt lehet 
mondani, hogy a tervezési 
fázisban még nem ismert 
koronavírus nem könnyítette 
meg a projekt megvalósítá-
sát, de sikerült maradékta-
lanul megvalósítani az előre 
eltervezett programokat, 
tevékenységeket” – foglalta 
össze az eseményeket az 
ATSK közleménye.

zat valósult meg. Ez magá-
ban foglalta az asztalite-
niszt legmagasabb szinten 
űző versenyzőket, az egész-
ségmegőrző, rekreációs cél-
lal sportoló szabadidős és 
diáksportolókat, illetve a fo-
gyatékkal élőket, akiknek a 
társadalmi integrációját is 
elősegíti a rendszeres spor- 
tolás. 

A múlt heti zárórendez-
vényen elhangzott, hogy a 
két egyesület mindhárom 
projektet sikeresnek érté-
kelte, s a kialakult kapcso-
latok révén intenzívebb lett 
az együttműködés a zentai, 
illetve más szerb klubokkal 
is. Kölcsönösen részt vettek 
egymás versenyein, talál-
kozóin. Több játékos is Sze-

gedre jött egyetemre, ezalatt 
az ATSK-nál edzettek, de a 
szerb bajnokságban játszot-
tak. A program másik lénye-
ges hozadéka, hogy az el-
nyert források hozzájárultak 
a két egyesület stabil, szín-
vonalas működtetéséhez.

„Mindegyik területen si-
került jó programokat kiala-
kítani, de ezek közül is ki-

Varga és Molnár 
lett az év legjobbja

A Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetség ünnep-
ségén Varga Katalin 

lett az év női paraverseny-
zője, míg Molnár Csanád 
és a győri Rumi Gergő meg-
osztva kapta meg az év leg-
jobb utánpótlás kenusa elis-
merést – olvasható az MVM 
Szeged VE honlapján.

Varga Katalin szenzációs 
évet zárt: az Európa-bajnok-
ságon ezüstérmet szerzett, a 
Tokióban rendezett paralim-
pián pedig bronzérmes lett 
KL2-es kategóriában, Csa-
mangó Attila irányításával. 
Az MVM Szeged VE kenus 
tehetsége, Molnár Csanád 
szintén büszke lehet 2021-
es teljesítményére, hiszen 
a 17 éves versenyző a győri 
Rumi Gergővel párosban az 
ifjúsági Európa-bajnokságon 
és az ifi világbajnokságon is 
bronzérmet nyert.

Sorsdöntő meccsek jönnek a BL-ben
Az Európa-bajnokság után újra a Pick Szegedre figyelhetünk

Véget ért a férfi-kézilabdá-
zók részben Szegeden ren-
dezett Európa-bajnoksága, 
így a szezon második felében 
újra a klubokra terelődik a 
figyelem. A Pick Szeged egy 
egri bajnoki sikerrel kezdte 
a 2022-es évet, tavasszal pe-
dig négy BL-csoportmeccs 
vár az együttesre.

Visszatérve az Euró-
pa-bajnokságra, azon a 
szegedi játékosoknak 

nem sok sikerélmény jutott, 
az elődöntőbe egyetlen kézi-
labdázó sem került be hazája 
válogatottjával.

– A válogatott egy dolog, 
a csapat pedig egy másik. 
Mentálisan és fizikálisan is 
dolgozunk velük, de nem 
szabad elfelejteni azt sem, 
hogy az évet úgy zártuk, 
hogy legyőztük a THW Kielt. 
A játékosaink sokkal jobbak, 
mint az eredmények mutat-
ják az Európa-bajnokságon, 
legalábbis mi így gondoljuk. 
Hiszek a játékosaimban: ha 
tudunk minden gond nélkül 
dolgozni, akkor annak meg 
is lesz az eredménye. Egy 
ilyen esemény után mindig 
az idő a legnagyobb ellenfél. 
Most azt kell felmérni, hogy 

a fiúk milyen állapotban tér-
tek vissza, hiszen kell egy 
kis idő, amíg visszaállnak a 
mi rendszerünkbe – mond-
ta erről Juan Carlos Pastor, 
a Pick vezetőedzője a klub 
honlapjának. Az Eb alatt hiá-
nyos kerettel edzett a szege-
di gárda, mostanra azonban 
újra mindenki rendelkezésre 
áll.

– Fizikai munka folyt, 
így készültünk. Kiváló volt a 
hozzáállásuk, nem könnyű a 
helyzete senkinek sem, mert 
napról napra élünk, a Co-
vid-helyzet miatt nehéz ter-
vezni – tette hozzá Pastor.

A Bajnokok Ligája A jelű 
csoportjában tíz forduló után 
a harmadik helyen áll a szege-
di gárda. Fontos lenne az első 
kettőben végezni, hiszen ak-
kor egyből a negyeddöntőbe 
jutna az együttes. Az utolsó 
négy fordulóban két hazai és 
két idegenbeli mérkőzésen 
lehet ezt elérni: február 17-én 
a horvát HC PPD Zagreb ven-
dégei lesznek, 24-én a fehér-
orosz Meskov Breszt érkezik 
a Pick Arénába, március 2-án 
a norvég Elverumhoz utaznak, 
míg március 10-én a francia 
Montpellier elleni hazai össze-
csapással zárul a csoportkör.

Mindkét egyesület profitált a folyamatos közös eseményekből. Fotó: ATSK

A szegedi díjazottak. Fotó: 
MVM Szeged VE

Fontos feladatok várnak Juan Carlos Pastor csapatára a szezon második felében. Fotó: Pick Szeged
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Szeretne 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: február 9. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. 
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó 
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Karikó Katalin Szegedről indult a világhírnév felé. A nyertes: Petre Béláné. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT  ja-
nuár 22-én: Matuz János  és Tóth Erzsébet, 
Rónai Levente és Kurityák Csenge, Felföldi 

László István és Gombos Adrienn, Babecz 
Kristóf György és Balogh Evelin Mária.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala 

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

Szabó C. Szilárd 
Nyomás: Mediaworks Zrt.

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

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

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

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
kora tavaszias idő

Február
5.

szombat

Február
6.

vasárnap

Február
7.

hétfő

Február
8.

kedd

Február
9.

szerda

Február
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csütörtök

Február
11. 

péntek

Közepesen 
felhős, szél, 
hidegfront 

10/3
Ágota,
Ingrid

Erősen 
felhős 

9/–1
Dorottya,

Dóra

Záporok, 
erős szél, 
hidegfront 

10/4
Tódor,
Rómeó

Közepesen 
felhős

11/3
Aranka,
Jeromos

Gyengén 
felhős 

11/3
Abigél,

Alex

Gyengén  
felhős 

10/1 
Elvira

Közepesen 
felhős 

9/0
Bertold,
Marietta

FEBRUÁR 9., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 
16.00 – 17.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a  
30/459-7777 telefonszá-
mon.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00 – 16.00 (A jelzett 

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

Képviselői 
fogadóóra
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Színes

A PALÁNK EGYIK KIS UTCÁJA AZ 1920–30-AS ÉVEKBEN. Fotókkal 
gazdagon illusztrált Facebook-posztban írta meg Plattner Amarilla a kli-
nikák kialakulásának és építésének történetét a Szegedi emlékkereső 
közösségi oldalán. Az 1920-as trianoni döntés következtében Szegedre 
került a kolozsvári egyetem. A XX. század előtt és fordulóján az egykori 
Palánk árvíztől megkímélt területét a jelenlegi Tisza-parthoz közel utcák 

hálózták be: Ipar, Szív, Szekfű, Révai és Árpád utca. Itt, közel a Tiszához 
építtette meg a klinikákat az orvosi karnak Klebelsberg Kunó kultuszmi-
niszter, aki Budapestet tartotta példának, ahol a Duna felől áramló friss, 
üde levegő jótékony hatással volt a betegekre. A klinikák építése miatt 
azonban eltűntek a Palánk kis utcái és házai. Forrás: Szegedi emlékke-
reső

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Előfordulhat, hogy a mun- 
kahelyén nem mindenki 

nézi jó szemmel a terveit. De 
ne foglalkozzon velük, ehelyett 
keresse olyanok társaságát, 
akik segíthetik. Családjából va- 
lakinek nagy szüksége lehet önre!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
A héten arra érdemes kon- 
centrálnia, hogy harmóniát 

 teremtsen kapcsolataiban 
– ez mentális egészsége 
szempontjából nélkülözhetet- 
len. A jelszó legyen a megbo- 
csátás. A munkával összefüggő 
terveit pedig hajítsa sutba!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Bármilyen nehézséggel is 
kell szembenéznie a na- 
pokban, ne próbáljon ki- 

búvókat keresni – vállalja a 
felelősséget a tetteiért. Lehet, 
hogy ez rövid távon rossz dol- 
gokat eredményez.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Bár nehezére eshet, itt 
az ideje elhagyni a járt 

utat a munkájában. Az új 
irány sokkal több lehetőséget 
rejteget, mint hiszi! Ehhez a 
magánéletében nyugalomra 
van szüksége, és ezt meg is 
kapja a családjától!

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Többször is úgy 
érezheti majd a héten, 
hogy semmire sincs ideje. 

Ha nem boldogul egyedül, 
kérjen tanácsot barátaitól, így 
könnyebben meg tudja oldani a 
feladatait. Szabad idejét töltse 
a szerettei körében!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Rengeteg plusz fel- 
adat vár önre a követke- 
ző napokban, úgyhogy a 

magánélete háttérbe szorul. 
De ne csüggedjen: egyrészt 
ez nem tart örökké, másrészt 
pedig hatalmasat lendíthet a 
karrierjén, ha most jól teljesít. 

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Jó esély van rá, 
hogy vagyoni helyzete 
pozitív irányba változik a 

következő héten. Ez egy rég 
nem látott ismerőse révén válik 
lehetségessé. Ne szalassza el 
az alkalmat! Szerelmi életében 
harmónia uralkodik majd.

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Mind a munká- 
jában, mind a magánéle- 
tében problémák várnak 

önre a héten. Szerencsére 
ezek kevés kivételtől eltekintve 
gyorsan megoldódnak. Az egyik 
ilyen kapcsán pozitív fordulat 
várható az anyagi helyzetében.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Minden esély meg- 
van rá, hogy munkahelyén 
előrébb jusson a ranglét- 

rán. Ez – a nagyobb anyagi 
biztonság miatt – jó hatással 
lehet a magánéletére is, és 
akár nagyobb ívű tervezgetésre 
is sarkallhatja. 

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Fontos, hogy azokat az 
érzelmeket, amelyeket 
eddig igyekezett magában 

elfojtani, végre szabadjára en- 
gedje. Ily módon sokkal 
boldogabbá teheti önmagát – 
és persze másokat is. 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Ha úgy érzi, az élet 
felgyorsult ön körül, 
lassítsa le! Így több ideje 

maradhat az apró részletek 
megfontolt végiggondolására. 
Magánéleti problémái megol- 
dása csak hosszú távon vár- 
ható, legyen tehát türelemmel!

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Partnere feszültebb lesz 
a héten, mint általában, 
így szüksége lehet az ön 

türelmére és józanságára. 
Segítsen neki lehiggadni, mert 
a problémák közös megoldása 
kapcsolatukra, sőt munkájára 
is pozitív hatással lehet! 

Horoszkóp Szeged régen

Félreértés, Szendi Gábor dobkurzusa, Emberfej 
A programokról minden meg-
található a http://szeged-
tourism.hu/hu/esemeny/ ol-
dalon.

HOGYAN ÉRTSÜK FÉLRE 
A NŐKET?
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
Időpont: február 8., kedd, 
19 óra. 

Csányi Sándor színházi estje 
arról, mi a teendő abban az 
esetben, ha az ember a szü-
lőszoba ajtajában döbben rá 
arra, hogy nemcsak a gyere-
kekkel nem tud bánni, ha-
nem a nőkkel sem. 

Régi szegedi fotókat
vár az emlékkereső

Szegeddel kapcsolatos, jó minőségű, régi családi 
fotókat vár február 6-ig a Szegedi emlékkereső Fa-
cebook-oldala – olyan képeket, amelyeken látható-
ak a város utcái, szórakozóhelyei, közintézményei. 
Farkas Árpád, az emlékkereső oldal alapítója szerint 
egy tízéves kép is lehet régi, ha olyat mutat, ami idő-
közben megváltozott. Aki most küld be fotót a dur-
vamacska@gmail.com címre, értékes ajándékot, vá-
sárlási utalványt nyerhet. Bővebb információ a Sze-
gedi emlékkereső Facebook-oldalán.

EMBERFEJ, AVAGY A KI-
CSELEZETT MINDENNA-
POK
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
Időpont: február 12., szom-
bat, 18 óra.
Mogács Dániel önálló estje. 
Harcaink és arcaink elemzé-
se.

ÉN VAGYOK ÉN, ÉS TE 
VAGY TE 
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: február 12., szom-
bat, 19 óra; február 13., va-
sárnap, 15 és 19 óra.

Horgas Ádám monodrámá-
jának ősbemutatója Csorba 
Kata, illetve Menczel Andrea 
előadásában.

ÉLET-RITMUSRA 
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: február 8., kedd, 
19 óra.
Cédric Chapuis monodrámá-
ja Medveczky Balázs előadá-
sában. Magyarországi bemu-
tató.

A VÁLSÁG DINAMIKÁJA 
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
Időpont: február 9., szerda, 
18 óra. 
Dr. Mérő László matema-
tikus előadásával indul a 
Mentor(h)áló Pedagógiai es-
ték 2022-es tavaszi évada.

SZENDI GÁBOR DOBKUR-
ZUSA 
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
Időpont: február 10., csütör-
tök, 19 óra.
Az előadás félig koncert  
és félig clinic jellegű lesz, 
saját készítésű, egyedi 
hangszerek felhasználásá- 
val. 


