
2022. március 19., szombat

Rekordinfláció
A kormányzati 
pénzszórás 
is gerjeszti az 
áremelkedést, 
akár 20 százalé-
kot is érzékelhe-
tünk.

Dán zenész
Szegeden
A huszonegy 
éves Frederik 
Cornelius imádja 
a várost, amiért 
tenni szeretne a 
maga módján.

Harmadik helyen
A Pick Szeged 
harmadik lett  
a Bajnokok  
Ligája A csoport-
jában. A nyolcad-
döntőben a Flens-
burg jön.

6. 10.
Alapítványi
kitüntetések
Nagyszabású 
gálán adták át 
a Szegedért Ala-
pítvány díjait a 
Szegedi Nemze-
ti Színházban.

2. 8.

Szabó Sándor: Történelmi választás előtt állunk,
hazánk jövője, Magyarország szabadsága a tét

K
ossuth Lajos 1848 
októberében így 
szólította meg a 
szegedieket ezen a 

téren, mert lenyűgözte őt az 
a lelkesedés, az a tűz, aho-
gyan a szegediek a forra-
dalmat és a szabadsághar-
cot éltették. Lenyűgözte őt 
a szegediek összetartozása 
és önfeláldozása. És ez nem 
is csoda, hiszen Szeged 174 
évvel ezelőtt is a szabad-
ság és az összefogás váro-
sa volt, és azt gondolom, 
ma sincsen 

ez másképp. Ma is a mi-
énk az egyik legszolidári-
sabb közösség az ország-
ban, és mi, szegediek ma 
is készen állunk megharcol-
ni a városunk és az ország 
szabadságáért – folytatta a  
képviselő. 

Történelmi időket élünk, 
történelmi választás előtt 
állunk. Hazánk jövője, Ma-
gyarország szabadsága a 
tét. 174 évvel ezelőtt elő-
deink életüket is készek 
voltak feláldozni az ország 
függetlenségéért, egy igaz-
ságosabb és egyenlőbb 
Magyarországért. 1848-ban 
a márciusi ifjak megelégel-

ték, hogy elnyomásban és 
hazugságban kell élniük 
a saját hazájukban. Kezet 
nyújtottak egymásnak, hogy 
összefogjanak, és együtt 
foglalták pontokba legfőbb 
követeléseiket. És sajnos 
meg kell állapítsuk, az 1848-
as 12 pont most is pont 
olyan aktuális, mint akkor  
volt: 

• A márciusi ifjak a cen-
zúra eltörlését, a sajtó sza-
badságát követelték. 

• Olyan kormányt köve-
teltek, amelyik nem árulja el 
saját nemzetét, és felelős-

séget vállal minden ma-
gyarért. Amelyik nem 

megosztja, hanem 
egyesíti az or-
szágot. Amelyik 
a szétszakított 
barátságoknak, 
családoknak bé-

két és egyetértést 
hoz.

• Elegük volt ab-
ból, hogy az igazságta-

lan adók miatt a gazdagok 
egyre csak gazdagodnak, a 
szegények pedig tovább sze-
gényednek.

• Petőfi és társai törvény 
előtti egyenlőséget köve-
teltek, mert megelégelték, 
hogy a hatalmasok bármit 
büntetlenül megtehetnek.

• Megelégelték azt is, 
hogy a kiváltságosok mások 
kárára egyre jobban élnek, 
egyre nagyobb vagyonokat 
harácsolhatnak össze.

• 1848 hősei közösen 
álltak ki a békéért, a sza-
badságért és a testvérisé- 
gért.

Folytatás a 3. oldalon

M
árcius 15-én Orbán 
Viktor miniszterelnök 
a parlamentnél tar-
tott kampányrendezvé-

nyen hevítette híveit a választások 
előtt. Az ellenzéki összefogás nagy-
gyűlésén Márki-Zay Péter minisz-
terelnök-jelölt azt mondta, arra kell 
szavaznunk, hogy ismét egy nép, 
egy nemzet legyünk, ne kívülállóak 
a saját hazánkban. Soha nem volt 
még ennyire egyszerű a választás, 
mert egyetlen jó választásunk van, 
a Kelettel szemben Európát válasz-
tani. „Hiszek Magyarország jövőjé-
ben, és igen, hiszek a csodákban. 
Már háromszor megtapasztaltam, 
hogy az összefogás csodákra ké-
pes” – mondta korábbi választási 
győzelmeire utalva, hozzátéve, emi-
att nem törik le a közvélemény-kuta-
tási eredmények sem.

Százezres tömeg töltötte meg a budapesti Műegyetem rakpartot az ellenzéki ösz-
szefogás kormányváltó nagygyűlésén. Fotó: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

Márki-Zay Péter: Egyetlen jó választásunk van, 
a Kelettel szemben Európát választani

– Szeged 174 évvel ezelőtt is a szabadság és az összefogás városa volt, és azt gondolom, ma sincsen ez másképp – 
hangsúlyozta ünnepi beszédében Szabó Sándor országgyűlési képviselő. Fotó: Iványi Aurél

„Szegednek népe, nemzetem büszkesége, szegény elárult 
hazám oszlopa, mélyen megilletődve hajlok meg előtted” 
– idézte Kossuth Lajost Szabó Sándor parlamenti képvi-
selő március 15-i ünnepi beszédében, amelyet a Klauzál 
téren mondott.

1848-ban  
a márciusi ifjak  

megelégelték, hogy elnyo-
másban és hazugságban kell 

élniük a saját hazájukban. 
Kezet nyújtottak egy-

másnak, hogy összefogja- 
nak, és együtt foglalták 

pontokba legfőbb követe-
léseiket. 
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Bevezetné az eurót 
az Egységben Magyarországért

CS
ak felfelé! – Az emelkedő Magyarország 
programja címmel mutatta be programját 
az Egységben Magyarországért ellenzéki 
összefogás. Márki-Zay Péter miniszterel-

nök-jelölt konkrét programpontokat sorolt fel:
• Öt éven belül bevezetnék az eurót.
• Megtartanák a 13. havi nyugdíjat, és visszahoznák a 

vegyes indexálást.
• Bevezetnék az elsétálás jogát, ezzel védenék azokat, 

akik jelzáloghitelt vettek fel.
• A családtámogatásokat megtartanák, a béreket és a 

nyugdíjakat emelnék.
• A személyi jövedelemadó legmagasabb kulcsát válto-

zatlanul hagyva négy év alatt adómentessé tennék a mini-
málbért.

• Megtartanák a gyermekvállalást segítő intézkedése-
ket, de a társadalmi igazságosság jegyében négy év alatt 
megdupláznák a gyes, a családi pótlék és az otthonápolási 
díj összegét.

• Megszüntetnék a rabszolgatörvényt, megerősítenék a 
munkavállalói jogokat, köztük a sztrájkjogot. Mindenkinek 
rugalmas nyugdíjba vonulást tennének lehetővé. 

• Béremelést adnának az egészségügyi szakdolgozók-
nak, a várólistákat csökkentenék. Akár a magán-egészség-
ügyi szolgáltatásokat is ingyenessé tennék, hogy rövidítsék a 
várólistákat. A szolgálati jogviszonyt megszüntetnék.

• Megtartanák a határkerítést, önálló határőrséget állí-
tanának fel, az uniós határvédelmi szervvel, a Frontexszel 
kiegészülve védenék Magyarország és az Európai Unió ha-
tárait.

• Falurendőri programot indítanának, határozott bér-
emeléssel állítanák meg a rendőri elvándorlást.

• Új, értékalapú külpolitikát folytatnának, ami a nyugat-
hoz való visszatérésre és a szövetségesek iránti hűségre 
épülne. A magyar érdekekkel ellentétes nemzetközi szerző-
déseket felülvizsgálnák és újratárgyalnák, a körözés alatt 
álló „Fidesz-migránsokat” kiutasítanák.

• Csatlakoznának az Európai Ügyészséghez, és saját kor-
rupcióellenes ügynökséget is felállítanának, a 2010 előtti és 

a 2010 utáni, baloldali és jobboldali korrupció ellen is fel-
lépnének.

• Rövid távon nélkülözhetetlennek tartják az orosz ener-
giahordozókat, de csökkentenék a kitettséget, növelnék a 
megújulóenergia-termelést, újratárgyalnák Paks II.-t, a laká-
sok korszerűsítését is támogatnák.

• A koronavírus elleni oltást nem tennék kötelezővé.
• Visszaadnák a tankönyvválasztás szabadságát, megszün-

tetnék a Klebelsberg Központot, visszaadnák az önkormányza-
toknak az iskolákat. A tankönyvek helyét laptopok és tabletek 
vennék át. Az első diploma mindenkinek ingyenes lenne. Az 
alapítványi egyetemeket visszaadnák az államnak. Megépíte-
nék a Diákvárost. Az állami és egyházi iskolák finanszírozása 
egyenlő mértékben történne. Emelnék a tanárok bérét.

• Támogatnák a biogazdaságokat és a helyben élő kis-
gazdálkodókat. A törvénytelenül szerzett földeket újrapá-
lyáztatnák.

• Új, önálló környezetvédelmi minisztérium lenne, támo-
gatnák a megújulóenergia-termelést, a körforgásos gazdál-
kodást és az épületek energetikai korszerűsítését.

• Hazugságpropaganda helyett ismét teret adnának a 
nyilvános vitáknak.

• Helyreállítanák a jogállamot.
• Nyilvánosságra hoznák az ügynökaktákat.
• Az új alkotmányról népszavazás útján dönthetnének az 

állampolgárok.
• Igazságos, arányos választási rendszert hoznának létre.
• A nők bántalmazásának minden formája ellen fellép-

nének, továbbá a nők megbecsülését támogatják.
• Kiállnak minden kisebbség mellett, a teljes magyaror-

szági cigányságot felzárkóztatnák. 
• Szabadságot és méltóságot szeretnének biztosítani 

mindenkinek, származásra, bőrszínre, szexuális orientáció-
ra tekintet nélkül.

• „A fideszes politikusok is nyíltan felvállalhatják homo-
szexualitásukat” – jelentette ki Márki-Zay Péter.

• Jobb és biztonságosabb országot teremtenének a 
visszatérő/hazatérő magyaroknak, „csak a nyugati kultúra 
eredményezhet nyugati életszínvonalat”.

A kormányzati osztogatás is szítja az áremelkedést
Akár 20 százalékos inflációt is érzékelhetünk

M
ajdnem 15 éve nem volt olyan magas az inflá-
ció, mint 2022 februárjában: a KSH jelentése 
szerint átlagban 8,3 százalékkal emelkedtek az 
árak, azon belül is kiemelkedően, 11,3 száza-

lékkal nőtt az élelmiszereké – írta meg a 24.hu.
Petschnig Mária Zita közgazdász szerint az élelmiszerek drá-

gulásához hozzájárult, hogy a választásra időzített kormányzati 
pénzszórás révén mesterségesen felfújt kereslet jelent meg.  
Enélkül nem lett volna ekkora áremelkedés, hiszen ha nincs, 
aki megvegye a drágább árut, akkor nem éri meg árat emelni. A 
keresletélénkülés most lehetővé teszi a tavalyi veszteségek be-
hozását és a termelőiár-nyomás átterhelését is – magyarázta. 

A közgazdász elmondta a 24.hu-nak, hogy a legfontosabb 
inflációs mutató az előző hónaphoz viszonyított áremelkedés: 
februárban januárhoz képest 1,1 százalékkal nőttek a fogyasz-
tói árak, és ezen belül az élelmiszereknél volt a legnagyobb a 
drágulás, átlagban 2,1 százalékos. Ez nagyon sok, kivált úgy, 
hogy már érvényesült az árstop, amelyet a kormány február 
1-jétől rendelt el hat termékre, a tavaly októberi árakkal. Jelen-
tős emelkedés látszik ugyanis a befagyasztott árú termékek he-
lyettesítőinél és a többi élelmiszernél.

A befagyasztott árak termékköre – beleértve az évek óta 
rögzített energiaárakat és szemétszállítási díjakat is – az összes 
fogyasztás mintegy 15 százalékát teszi ki. Ezért mondják, hogy 
jelenleg elfojtott az infláció, ez a fojtás pedig sokáig nem tartható. 

PSZ: Okosan és kreatívan, 
de sztrájkolnak

J
ogerős döntésében 
a Fővárosi Ítélőtábla 
kimondta: a pedagó-
gussztrájk idején is 

biztosítani kell a gyermek-
felügyeletet és az oktatást. 
Közben az Emmi arra kéri 
a tanárokat, a háborúra te-
kintettel fontolják meg a 
munkabeszüntetést. 
Szabó Zsuzsa, a 
Pedagógusok 
Szakszerveze-
tének elnö-
ke azt nyilat-
kozta lapzár-
tánkkor: pon-
tosan azt várták 
a bíróságtól, hogy 
helyben fogja hagy-
ni azt a kormányrendeletet, 
„ami a sztrájktörvényen fe- 
lül még pluszban gúzsba köti 
a pedagógusokat a munka-
beszüntetés lehetőségével 

kapcsolatban. Ennek meg-
felelően járnak el: okosan 
és kreatívan.” Lényege, hogy 
március 16-ától 18-áig a ta-
nítási órák közül egyet sem 
tartanak meg, az elmaradt 
50 százalékot viszont márci-
us 21-étől 23-áig pótolják. A 

sztrájk első három napján 
biztosított a gyer-

mekfelügye-
let azoknak, 
a k i k n e k 
szülei nem 
t u d j á k 
megolda-

ni az otthon 
m a r a d á s t , 

így támogat-
va a pedagógusok 

ügyét. Azért sztrájkolnak, 
hogy a gyerekeknek legyen 
jövőjük, és hogy legyen elég 
pedagógus az oktatási rend- 
szerben.

A polgári engedetlenségi mozgalomba múlt héten a 
Tömörkény-gimnázium tanárai is bekapcsolódtak. Fotó: 
Szabó Luca

A 
sztrájk első 

három napján biz-
tosított a gyermek-
felügyelet azoknak, 
akiknek szülei nem 
tudják megoldani 
az otthon mara-

dást.
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Lakner Zoltán

A biztonság  
nem mindig változatlanság 

A 
biztonság az egyik legértékesebb közjószág, ame-
lyet a politikai vezetők biztosíthatnak országuk szá-
mára, és egyben ez az egyik legalapvetőbb elvá-
rás, amit az állampolgárok megfogalmaznak veze-

tőik felé.
Maga a biztonság nem mindig ugyanazt jelenti, a szó je-

lentésének különböző oldalai kerülnek előtérbe a politikai 
helyzet, a történelmi körülmények változásával. A demok-
ratikus rendszerváltás óta például biztonsági kérdés volt 
Magyarországon a szovjet csapatok kivonulása, a délszláv 
háborútól való távolmaradás, a NATO-csatlakozás, de a biz-
tonság egy másik értelmezése, a hétköznapi megélhetés, 
a szociális biztonság is döntő jelentőséggel bír a gazdasági 
válságok, megszorító csomagok által alaposan megránga-
tott magyar társadalom számára.

A biztonság gyakran jelenti azt is, hogy a történelmi vi-
harok közepette megmarad néhány szokásbeli kapaszkodó, 
a hétköznapokat betájoló ismerős pont, amelyek stabilak a 
fejük tetejére álló viszonyok közepette is.

Máskor azonban éppen hogy változtatni kell ahhoz, hogy 
megőrizzük biztonságunkat. 

Talán nem is szorul magyarázatra, miért olyan fontos a 
biztonságról szólni egy olyan háború idején, amelynek had-
műveletei ugyan több száz kilométerre a magyar határtól 
zajlanak, mégis egy szomszédos, magyarok által is lakott or-
szágban. Ebben a helyzetben a háborútól való távolmaradás 
jelenti itt és most a biztonságot. 

Ez azonban nem azt jelenti, hogy mindennek úgy kell 
folynia tovább, ahogyan eddig.

Márpedig a magyar kormány éppen ezt próbálja elhitet-
ni. Nyilvánvalóan szólnak erős érvek amellett, miért ne szál-
lítson Magyarország fegyvereket Ukrajnának, és amellett is, 
miért ne szállítsanak fegyvereket Magyarországon keresztül. 

A kormány azonban mindemellett azon van, hogy ugyan-
úgy üzletelhessen tovább Putyinnal, mint eddig. A gázszál-
lítások természetesen nem helyettesíthetők egyik napról a 
másikra, de arról azért csak el kellene beszélgetnünk, hogy 
vajon a másfél évtizedes gázszerződés és a legalább három-
szor annyi időre szóló Paks II. beruházás fenntartása való-
ban a biztonságunkat szolgálja-e. 

Itt összeér a biztonságpolitikai értelemben vett biztonság 
a hétköznapok biztonságának kérdésével. 

Oroszország támadása Ukrajnával szemben azt bizonyí-
totta be, hogy tarthatatlan a felfogás, miszerint a biroda-
lom-visszaépítésre törekvő Putyin elnök kordában tartható, 
ha a nyugati országok sűrűn üzletelnek vele. Putyin ugyan-
is ezt arra használja, hogy egyetlen termékét, az energiát 
geopolitikai eszközként használja, azzal visszaélve, vele 
tétlenségre kárhoztassa a nyugati országokat, amikor ő 
éppen kiterjeszti az orosz befolyási övezetet. Jelenleg a 
nyugati felfogás éppen az ellenkezőjére fordul: csak úgy 
lehet megállítani Putyint, ha gazdasági károkat okoznak  
neki. 

Ettől kezdve a tovább üzletelés, mintha mi sem történt 
volna, egy olyan politikai irányvonal folytatását jelenti, 
amely mára elvezetett ahhoz, hogy Oroszország megtámad-
ja Ukrajnát. Ezzel szemben ma az európai uniós országok 
éppen arra törekednek, hogy legalább középtávon kiszaba-
duljanak az orosz gázfüggőségből, hogy az iparvállalatok 
és a lakosság otthonainak fűtése ne legyen kiszolgáltatva 
egy agresszív hatalomnak. Az a cél, hogy akár saját rövid 
távú üzleti veszteségeik árán is erőforrásoktól fosszák meg 
Oroszországot, hogy az ne csinálhasson a jövőben még egy  
Ukrajnát. 

Ma a biztonsághoz változtatni kell. Aki azt akarja foly-
tatni, ami eddig volt, az az Oroszországnak való kiszolgálta-
tottságot képviseli, holott éppen ez az, amivel szakítanunk 
kellene. 

Szabó Sándor: Történelmi választás 
előtt állunk, hazánk jövője, 

Magyarország szabadsága a tét

Folytatás az 1. oldalról
Szabó Sándor ünnepi beszé-
dében emlékeztetett: – Mi-
közben mi a forradalom és 
a szabadságharc hőseit 
ünnepeljük, nem 
fe ledkezhe -
tünk meg 
arról, hogy 
a szom-
szédunk-
ban há-
ború dúl. 
Arra kérek 
mindenk i t , 
álljunk ki közö-
sen a béke mellett, 
és rójuk le tiszteletünket 
egyperces néma csenddel a 
háború áldozatai előtt.

Ahogy a mondás tartja, 
„a bajban ismerszik meg a 
jó barát”. Büszke vagyok rá, 
hogy Szeged erőn felül vesz 
részt az ukrajnai háború me-
nekültjeink megsegítésében. 
A háború kitörését követően 
városszerte gyűjtéseket és 
adományozó akciókat hir-
dettek az emberek. A me-
nekült gyerekeknek ruhákat 
gyűjtünk az óvodákban és a 
bölcsődékben, a civilszerve-
zetekkel összefogva érkez-
nek az újabb és újabb felaján-
lások a bajba jutottaknak. 
Minél nagyobb a baj, mi Sze-
geden annál jobban össze-
zárunk. És szolidáris közös-
ségünk most is megmutatja, 
hogy nemhiába nevezik Sze-
gedet az összefogás városá- 
nak.

Pedig az elmúlt években 
városunk sem volt könnyű 
helyzetben. Nemcsak a jár-

vánnyal, a központi meg-
szorításokkal is meg kellett 
birkóznunk. De minket nem 
olyan fából faragtak, hogy 

a nehézségek láttán 
meghátrálnánk. 

Nincs még 
egy olyan 
város az 
o r s z á g -
b a n , 
ahol az 
e l m ú l t 

években 
n e m c s a k 

hogy megőriz-
ni sikerült, de még 

növelni is tudták a szociális 
kiadásokat. Szegeden az 
idén 1 milliárd helyett már 1 
milliárd 200 millió forint jut 
a rászorulók támogatására. 
A szegediek együttműködé-
sének köszönhetően a vi-
lágjárvány idején is tovább 
fejlődött városunk: megújult 
a Móra Ferenc Múzeum és 
környéke, a Roosevelt tér 
és a Stefánia. Felújítottuk 
a Tisza Lajos körutat, új, 
világversenyekre alkalmas 
uszoda épült az Etelka so-
ron, egyre bővül a lézerköz-
pont körüli ipari park is, és 
jelentős gazdaságfejlesztési 
beruházásokat is útjára indí-
tottunk. Nálunk épül Európa 
második legnagyobb geo-
termikus fűtési rendszere, 
véderdővel vesszük fel a klí-
maváltozás ellen a küzdel-
met. Miközben a járvány el-
len derekas csatát vívtunk, 
nemcsak megszépült a vá-
rosunk, de a szolgáltatások 
is tovább fejlődtek és bővül-

tek. A legkisebbektől a leg-
idősebbekig gondoskodik a 
város az itt élő emberekről. 
Sorra megújulnak bölcső-
déink, városszerte fejleszt-
jük óvodáinkat. Sorra felújí-
tottuk nyugdíjasklubjainkat, 
és egy vadonatúj idősek ott-
honát is felépítettünk. Kor-
szerűsítjük és új eszközök-
kel látjuk el rendelőinket. 
Mindent megteszünk érte, 
hogy Szeged a következő év-
tizedekben is biztonságos és 
kényelmes otthona legyen 
az itt élő embereknek. Hálás 
vagyok érte, hogy a városve-
zetéssel szoros együttmű-
ködésben részese lehetek 
én is ezeknek a fontos fej-
lesztéseknek és beruházá- 
soknak.

Ahogy mondtam, 
sorsdöntő vá-
lasztás előtt 
állunk. Vá-
rosunk és 
az ország 
szabad -
s á g a , 
fejlődése 
és jövője a 
tét. Szeged 
szabadságsze-
retete Kossuthot is 
meghatotta 1848-ban. A mi 
városunkból csatlakoztak 
az egyik legtöbben a forra-
dalomhoz, erőn felül támo-
gattuk a szabadságharcot 
hátországként is. Szeged 
harcolt legtovább hazánk 
szabadságáért, itt volt a 
forradalmi kormány utolsó 
székhelye. 1956-ban is pél-
dát mutattunk bátorságból 

és hazaszeretetből. A sze-
gedi egyetemen gyújtották 
meg a szabadság fáklyáját 
elsőként, ezt a tüzet vitték 
tovább október 23-án a pes-
ti fiatalok. Szeged kivette a 
részét az 1989-es rendszer-
váltásból is, városunk fontos 
központja volt a reformokért 
küzdőknek. 

Hiszem és tudom, hogy 
2022-ben is közösen fogjuk 
megvédeni értekeinket, kö-
zösen állunk ki városunk és 
az ország szabadságáért. 
Szeged méltó örököse 1848 
hőseinek, az 1956-os for-
radalomnak és az 1989-es 
rendszerváltóknak. Együtt 
fogjuk megvédeni szolidáris 
közösségünket 2022-ben 
is. Közösen fogunk kiállni a 

büszke, szabad, eu-
rópai Szegedért! 

Kossuth La-
jos ezen 
a téren 
mondta 
el híres 
toborzó-
beszédét, 

amely után 
új lendületet 

nyert az 1848-
as forradalom: „Sze-

gedre s ennek lelkes népére 
építem nemzetem szabadsá-
gát, és a pokol kapui erőt nem 
vesznek azon.” Városunk 
nevében tegyük meg, hogy 
hűek leszünk Kossuth Lajos 
gyönyörű szavaihoz. Éljen a 
magyar szabadság, éljen a 
haza! – zárta gondolatait Sza-
bó Sándor parlamenti kép- 
viselő. 

Ma is a 
miénk 

az egyik legszolidári-
sabb közösség 

az országban, és mi, 
szegediek ma is készen 

állunk megharcolni 
a városunk és az 
ország szabadsá-

gáért.

Minél nagyobb 
a baj, mi Szegeden 

annál jobban összezá-
runk. És szolidáris kö-

zösségünk most is meg-
mutatja, hogy nemhiába 

nevezik Szegedet az 
összefogás városá-

nak.

A tavaszi időben megtelt a Klauzál tér ünneplőkkel. Fotó: Iványi Aurél
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AZ ÉN ZÖLD ERKÉLYEM 
FOTÓPÁLYÁZAT

A 3 LEGKREATÍVABB BEKÜLDŐ 
10.000 FORINT ÉRTÉKŰ 
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYBAN 
RÉSZESÜL

A mai rohanó világban egyre fontosabbá válik a természet közelsége.
Mutasd meg nekünk, te hogy varázsolod zöldebbé az erkélyedet!
Fotópályázatunkra várjuk a Szeged legzöldebb erkélyeiről készült 
fotóidat!

A pályaműveket 3 tagú 
zsűri bírálja el. 
Az eredményhirdetés 
időpontja: 
2022. MÁRCIUS 31.
A nyerteseket e-mailben 
értesítjük.

Egy pályázó minimum 1, maximum 3 pályaművet küldhet be, mely színes,   
ill. fekete-fehér kép egyaránt lehet.
A pályázati képeket digitálisan, JPG formátumban, maximum 10 MB 
nagyságú fájlméretben a zoldszeged@szegedvaros.hu e-mail címre 
várjuk.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

NEVEZÉSI DÍJ NINCS!

FELTÉTELEK

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 
2022. MÁRCIUS 27. ÉJFÉL

Pályázati azonosító: TOP-6.3.2-16-SG1-2017-00003

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A szegediek, elsősorban a környéken élők 
és a diákok kényelme érdekében teljesen 
felújították az Ortutay utcai Bonifert-iskola 
előtti teret. 

A téren: 
• 660 négyzetméternyi új térkövet fektettek le.
• 19 rendezett parkolóhely készült el, ebből

1 akadálymentes.
• Zöldsávokat alakítottak ki, és új hulladék-

gyűjtőt is kihelyeztek.
• 18 színes kerékpártámaszt telepítettek a

biciklivel érkezőknek.

• 6 modern padon gyönyörködhetnek a pi-
henésre vágyók a megszépült térben, este
korszerű közvilágítással.

A Bonifert Domonkos Általános Iskola előtti 
tér megújulása része a Zöld város kiala-
kítása Vértó és környéke akcióterületen 
című projektnek. Az ünnepélyes projekt-
záró családi napra sportos programokkal 
március 27-én, vasárnap 11 órától kerül sor az 
Oxigén téren, a Garam és az Ipoly utca 
sarkán. Mindenkit szeretettel várunk!

Megszépült a Bonifert-
iskola előtti tér 

A fejlesztés a Zöld város kialakítása Vértó és 
környéke akcióterületen című, TOP-6.3.2-16-
SG1-2017-00003 azonosítószámú projekt keretében 
valósult meg, amelyre összesen 653 millió forint 
uniós támogatást fordított a szegedi önkormányzat.

Száztízmillió forint városi támogatás 
fogyatékkal élőknek, időseknek  

és sportolóknak

NY
o l c v a n -
millió fo-
rintot for-
dít idén 

az önkormányzat sportegye-
sületek támogatására; ez 20 
millióval több, mint egy év-
vel korábban. A Szegeden 
működő sportszervezetek 
működésük támogatására 
összesen 60 millió forintra 
pályázhatnak idén, szabad- 
idős sportesemények szer-
vezésére, rendezésére 10 
millió, utánpótlás-nevelés-
re ugyancsak 10 millió forint 

jut 2022-ben. Kiemelt sport-
rendezvények támogatására 
további két és fél millió fo-
rint is rendelkezésre áll. Az 
utóbbi keretből támogatja a 
város a Szegedi Úszó Egylet 
idei újabb nemzetközi verse-
nyét, amelyet a Modern Vá-
rosok Kupája keretében ren-
deznek. A költsége 1 millió 
200 ezer forint, ennek felét, 
600 ezer forintot vállalja ma-
gára a város.

A fogyatékosügyi támoga-
tási keretet 2019-ben emel-
te a város ötről nyolcmillió 

forintra. Az önkormányzat 
az idén is igyekszik minden 
olyan szervezetnek anyagi 
támogatást biztosítani, ame-
lyik sokat tesz a fogyatékkal 
élők életkörülményeinek ja-
vításáért.

Az idősügyi keretet az 
idén két részletben pályáz-
tatja az önkormányzat. Az 
első 12 millió forintra vár-
hatóan április végéig pályáz-
hatnak a nyugdíjas- és civil-
szervezetek, alapítványok. A 
fennmaradó 10 millió forint-
ra ősszel írnak ki pályázatot.

Nyugdíjasklubok hölgyeit 
köszöntötték a nőnapon

Nőnap alkalmából ünnepi meglepetésműsorral szórakoztatta Détár Enikő és Sztárek 
Andrea a szegedi nyugdíjasklubok hölgytagjait az IH Rendezvényközpontban. Az önkor-
mányzat négyszázötven vendégét Mihálik Edvin tanácsnok köszöntötte, Kovács Tamás al-
polgármester, Ménesi Imre, Mészáros Tamás, Tóth Károly és Szénási Róbert önkormányzati 
képviselő pedig virágot adott át a hölgyeknek (képünkön az utóbbiak). Fotó: Iványi Aurél
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Elkezdődött az idei legnagyobb önkormányzati fejlesztés
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JELMAGYARÁZAT

Béketelep

Makkosház

Újrókus

Körtöltés

Auchan Áruház Szeged

Metro Áruház

Praktiker

ELI Lézerközpont

Medikémia

Keré
kpáro

s á
tv

eze
té

s

Vasú
ti 

tö
lté

s

záportározó
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Kerékpáros átvezetés

Az ELI út nyomvonala

Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása 
Az uniós támogatás összege: 4 milliárd 539 millió forint 
Projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Kérdéseiket az eliut@szegedpolus.hu e-mail címen válaszolják meg az illetékes szakemberek.
Bővebb információ a projektről:  https://szegedpolus.hu/projektjeink/projektjeink-2014-2020/eli-ut/ oldalon

Épül az ELI út

Az önkormányzat idei legnagyobb beruházása az ELI út 
megépítése a lézerközpontnál, egészen pontosan az 5-ös 
út bevásárlóközpontnál lévő lámpás csomópontja és a Vér-
tói út – Zsámbokréti sor között. A beruházás az ELI-ALPS 
lézeres kutatóközpont, a mellé tervezett Science Park és 
Inkubátorház, a DÉLÉP-ipartelep, logisztikai központ, va-
lamint Béketelep, Újrókus és Makkosház között biztosít 
rövidebb utat.

A 
projektben 3,9 kilométer hosszú út épül, eb-
ből 2840 méteren útfelújítás történik. Az újon-
nan megépülő kerékpáros létesítmények hosz-
sza 4420 méter. Új kerékpárút, elválasztott gya-

log- és kerékpárút, kerékpársáv, valamint gyalogjárda léte-
sül az ELI-lézerközponttól a Vinkler László utca és Béketelep 
érintésével a Vértói úton. Kiépül az 5-ös főút nyugati olda-
lán a meglévő kerékpárúttal kapcsolatot biztosító, elvá-
lasztott gyalog- és kerékpárút, továbbá a Zsámbokréti sor 
és a Vértói út mentén a vasútvonalnál a hiányzó kerékpá-
ros és gyalogos infrastruktúra is. A Zápor út és a Régi pos-
ta út között a Hosszú utcával párhuzamosan új gyűjtőút, a  
Zápor út folytatása épül. A Zápor út tervezett új nyomvonalán 
a meglévő légkábeles elektromos hálózatot a föld alá viszik. 
A Régi posta utat felújítják a Vinkler László utca és a Nagy-
szombati utca között, változatlan szélességgel, hogy alkal-
mas legyen a közösségi közlekedésre. A lakóparkon átveze-
tő Vinkler László utca burkolatát 6-ról 9 méteresre szélesítik, 
mindkét oldalon járda épül teljes hosszában a gyalogosok-
nak, és irányhelyes kerékpársávot is kialakítanak. A projekt-
ben megépül az ELI-hez vezető bekötőút is, a meglévő útsza-
kaszokat pedig felújítják.

A projektben tíz új buszmegálló építése mellett három 
meglévőt is felújítanak, így lehetőség lesz a későbbiekben 
új autóbuszjárat indítására; a buszmegállóknál kerékpártá-
maszokat telepítenek. Három új körforgalom is épül: a Zápor 
úton a benzinkúthoz (Auchan) vezető nagy bal kanyar után, 
a Régi posta út és a Vinkler László utca kereszteződésében, 
valamint a Vinkler László utca és a Zsámbokréti sor keresz-
teződésében.

Az útépítési és -felújítási munkálatok mellett a csapa-
dékvíz-elvezetést is kiépítik 6703 méteren, továbbá két el-
kerített nyílt záportározó létesül, ahonnan ütemezetten jut a 
csapadékvíz a külterületi csatornákba. A területen egységes, 
korszerű és energiatakarékos ledes közvilágítást építenek 
ki, elvégzik a szükséges közműkiváltási és -bevédési mun-
kálatokat.

A közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező a tervek 
szerint jövő nyárra készül el az útépítéssel. A kivitelezés üte-
mezése jelenleg készül, a munkálatokról a környékbeliek ér-
tesítést kapnak, teljes útzár sehol nem várható.

Okostelefon keres 
parkolóhelyet

A 
fizetős parkolási zónán belül ad becslést a leg-
újabb szegedi okostelefonos alkalmazás arra, hol 
érdemes parkolással próbálkozni. Egy P betűvel és 
színnel jelzi, hol milyen a helyzet: zölddel, ha van 

hely, sárgával, ha van remény, és pirossal, ha máshol érde-
mes próbálkozni.

Az adat becslés. A parkolóőrök is folyamatosan jegyzik a 
rendszerben a helyzetet, de ha nincs is friss adat, az elkövet-
kező hónapokban egyre több korábbi adat lesz, ami alapján 
a becslés készül.

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester az alkal-
mazás bemutatásakor elmondta: a cél az, hogy az autósok 
minél kevesebb fölösleges keringéssel találjanak maguknak 
parkolóhelyet, kevésbé szennyezve ezzel a környezetet. Ez 
a fejlesztés is az Európai Unió támogatásával, a SASMob 
Szeged projektben készült. A Greenformers Parking elneve-
zésű app az alkalmazás-áruházakból Androidra és iOS-ra is 
letölthető.

Négynapos toros pálinkafesztivállal kezdődött az idei nagy gasztrofesztivál-szezon a hosszú hétvégén. A két év után 
visszatérő fesztivált ezúttal a Dóm téren rendezték. Sajt, lepény, lángos, minden, ami disznó, gyümölcsök, amelyeket pálin-
kának, és más növények, amelyeket sörnek, bornak el lehet készíteni; programként pedig vidámpark, kisállat-simogató és 
természetesen kézművestermékek várták a vendégeket. Vajon köszönthették-e máshogy a Magyar Pálinka Lovagrend tagjai 
a fesztivállátogatókat, mint hogy „Pálinkás jó napot kívánunk!”? Fotó: Iványi Aurél

Elrajtolt az idei fesztiválszezon

Mini torosfesztivál, nőnapi virággal

A
z újrókusi mini to-
rosfesztiválon Sza-
bó Sándor parla-
menti képviselő 

segített virágot osztani (ké-
pünkön). A városrész önkor-
mányzati képviselője, Méne-
si Imre több mint tíz éve talál-
ta ki, hogy kicsiben elhozza 
a Búvár-tó partjára a szege-
di fesztiválszezon első tava-
szi rendezvényét, s ezt kez-
dettől fogva összekötötték a 
nőnappal. A családokat idén 
is lovaglással, arcfestéssel, 
lufihajtogatással és lovasko-
csikázással várták, délben 
pedig disznótoros ebédre is 
meghívták a résztvevőket. 
Fotó: Iványi Aurél
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Pályázati felhívások

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a 2022. évi ünnepi könyvhét alkalmából

pályázatot hirdet a
szegedi könyvkiadás támogatására és az

Év Könyve díj odaítélésére.

Pályázhatnak szegedi székhelyű kiadók,
valamint a városban élő vagy Szegedhez kötődő szerzők.

A pályázati dokumentációk és a pályázathoz szükséges adatlapok letölthetők
a város honlapjáról: www.szegedvaros.hu (Pályázatok, keretek menüpont).

A pályázatokat Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Humán Közszolgálta-
tási Iroda Művelődési Osztálynak címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell benyúj-

tani, postai úton.

A pályázatok beküldésének határideje: 2022. április 14.
A pályázatok elbírálásáról és annak eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási,

Szociális és Sportbizottsága pályázatot hirdet 2022. évben az alábbi keretekre:

Keret megnevezése  Benyújtási határidő
Fogyatékosügyi támogatási keret 

2022. április 11.Idősügyi támogatási keret 

A pályázati felhívás teljes szövege megtekinthető és beszerezhető Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálatán (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.), illetve letölthető 

a www.szegedvaros.hu honlapról.

Átadták a Szegedért Alapítvány díjait
Karikó Katalin biokémikust, Kemény Lajos bőrgyógyászt, Temesi Mária operaénekest és Szatmáry Károly csillagászt jutalmazták

A 
Szegedért Alapít-
vány díjait hagyo-
mányosan a nagy- 
árvíz napjához, a 

város újjászületéséhez kötő-
dően március 12-én, a Sze-
gedi Nemzeti Színházban 
rendezett nagyszabású gá-
lán adják át. Így történt idén 
is. 2022-ben Karikó Katalin 
biokémikus, a város díszpol-
gára kapta a Szegedért Ala-
pítvány fődíját.

– Ma ismét olyan sze-
mélyiségek előtt hajtunk fe-
jet, akik Szeged hírét viszik 
a világban, akik a szűkebb 
környezet megbecsülését is 
kivívták. Itt élnek közöttünk, 
vagy valamilyen módon 
közük van Szegedhez, és 
olvashatjuk nevüket a híra-
dásokban. A Szegedért Ala-
pítvány díjainak hitelességét 
az adja, hogy a magán- és a 
civilszféra teszi meg a jelölé-
seket, és dönt a díjazottak-
ról. Ugyanakkor a díjak rang-
ját nem pusztán az adja, 
hogy kik ítélik oda, hanem 
az is, hogy kik kapják. Aki 
végigtekint az eddigi díjazot-
tak listáján, az sokszorosan 
igazolva láthatja ezt az állí-
tást. Az idei díjazottak pedig 
tovább erősítik az alapítvány 
aranyfedezetét – mondta 
ünnepi köszöntőjében Mar-
tinek Tamás egyetemi tanár, 
a Szegedért Alapítvány soros 
elnöke.

Karikó Katalin

Idén Karikó Katalin kutató, 
biokémikus kapta a Szege-
dért Alapítvány fődíját. Alig-
ha van ma nála ismertebb 
magyar a világon. A világhírű 
biokémikus 1973-ben Sze-
geden szerezte biológus-
diplomáját, a József Attila 
Tudományegyetemen, majd 
utána a Szegedi Biológia 
Központban dolgozott. Itt 
végezte egyetemi doktori 
értekezését megalapozó ta-
nulmányait is. 1985-től az 
Egyesült Államokban, Phi-
ladelphiában és Washing-
tonban folytatta kutatói pá-
lyáját, melynek fő tárgya az 
mRNS vizsgálata volt. Több 
évtizedes kiemelkedő mun-
kájának eredménye, hogy 

2020-ban a technológiai 
áttörést jelentő Covid–19- 
vakcina világszerte történő 
alkalmazása az ő nevéhez 
fűződik. Munkásságával meg- 
határozó mértékben járult 
hozzá ahhoz, hogy a Co-
vid–19-világjárvány elleni 
küzdelem sikeres legyen, 
és hogy az emberiség egyik 
megmentőjeként tekintse- 
nek rá. Ezt jelzi, hogy ki-
emelkedő tevékenységét a 
világ számos országában 
kitüntetésekkel, díjakkal is-
merték el. Magyarországon 
megkapta a Széchenyi-díjat, 
az őt útjára bocsátó város 
díszpolgársággal, a Szege-
di Tudományegyetem pedig 
díszdoktori címmel tisztelte 
meg.

– Nagyon szerencsés vol-
tam, hogy Szegeden tanul-
hattam, és a pályám is innen 
indulhatott. Életem legbol-
dogabb éveit itt éltem, Sze-
geden, és mindig örömmel 
jövök vissza ide – mondta 
Karikó Katalin a díj átvéte-
lekor, majd minden díjazott 
nevében megköszönte a 
szegedieknek, hogy őket ja-
vasolták az elismerésre.

Kemény Lajos

Az alapítvány tudományos 
kuratóriumának Szőkefal-
vi-Nagy Béla-díját Kemény 
Lajos bőrgyógyász, akadé-
mikus kapta. A Szegeden 
született Kemény Lajos a Tö-
mörkény István Gimnázium-
ban végezte középiskolai ta-
nulmányait, általános orvosi 
diplomáját pedig a Szegedi 
Orvostudományi Egyetemen 
szerezte; azóta az SZTE 
Bőrgyógyászati és Allergoló-
giai Klinikáján dolgozik. Két 
éven át Humboldt-ösztöndí-
jasként végzett kutatómun-
kát Münchenben. 1998-ban 
MTA doktora címet szerzett, 
majd 2002-ben egyetemi 
tanárrá nevezték ki. 2004 
óta a szegedi Bőrgyógyá-
szati és Allergológiai Klinika 
tanszékvezetője. A Magyar 
Tudományos Akadémia és 
az Európai Akadémia tag-
ja. Tudományos és szakmai 
munkáját számos díjjal is-
merték el, melyek közül ki-

emelendő a Magyar Innová-
ciós Nagydíj, az Akadémiai 
Díj, a Batthyány-Strattmann 
László-díj, a Jedlik Ányos-
díj és a Széchenyi-díj. Ke-
mény Lajos erősen kötődik 
Szegedhez. Nemzetközi és 
hazai viszonylatban is ki-
emelkedő kutatói, oktatói és 
közéleti tevékenysége során 
kialakult gazdag szakmai 
kapcsolatrendszere az egye-
tem és Szeged város polgá-
rai számára egyaránt hasz- 
nosul.

Temesi Mária

Az alapítvány művészeti 
kuratóriumának Gregor Jó-
zsef-díját Temesi Mária ope-
raénekes kapta. A szegedi 
születésű Temesi Mária a 
városban végezte általános 
és középiskolai, valamint 
alap-, közép- és felsőfokú ze-
nei tanulmányait is. Abban 
az intézetben szerezte meg 
zongora- és magánének-ta-
nári diplomáját, ahol jelenleg 
tanszékvezető professzor. 
Szegedi tanulmányait köve-
tően kitűnő minősítéssel, 
kitüntetéses diplomával vég-
zett operaénekesként a Ze-
neakadémián, majd ugyan-
ott művészdoktori (DLA) 
fokozatot szerzett 2003-
ban; egyike volt az első tu-
dományos minősítéssel ren-
delkező énekművészeknek. 
A szegedi opera mesterszak 
megteremtője. Előadómű-
vészi érdemeit 1992-ben 

Bartók Béla–Pásztory Dit-
ta-díjjal, 1995-ben Székely 
Mihá l y -emlékp laket te l , 
2000-ben Liszt Ferenc-díjjal, 
2003-ban Artisjus-díjjal ju-
talmazta a szakma. Temesi 
Mária Szeged zenekultúrá-
jának egyik legjelentősebb 
és legközismertebb egyéni-
sége, aki legendás energi-
ájával negyedszázada fejti 
ki tevékenységét a szegedi, 

a magyar és a nemzetközi 
ének- és zenekultúra terüle-
tén. 

Szatmáry Károly

Az alapítvány társadalmi-ál-
lampolgári kuratóriumának 
Debreczeni Pál-díját Szat-
máry Károly csillagász kap-
ta. Szatmáry Károly tősgyö-
keres szegedi: itt született, 

és járt általános és közép-
iskolába. Az ELTE-re azért 
ment tanulni, mert akkor 
még nem volt csillagászkép-
zés Szegeden, amelynek 
megszervezéséről később, 
1999-ben ő maga gondos-
kodott. A diploma megszer-
zése után, 1981-ben lett a 
Szegedi Tudományegyetem 
alkalmazottja, s azóta is ez 
a munkahelye. Ma az SZTE 
TTIK Fizikai Intézet Kísérleti 
Fizikai Tanszékének egyete-
mi tanára. 2006 és 2021 kö-
zött a csillagász mesterszak 
szakfelelőse, különböző csil-
lagászati kurzusok oktatója. 
Egyetemi hallgatók több ge-
nerációja tőle sajátította el a 
csillagászat és az űrkutatás 
alapjait. Kezdeményezője 
volt a Szegedi Csillagvizsgá-
ló megalapításának, amely 
az általa szervezett széles 
körű társadalmi összefogás 
eredményeként 1992-ben 
nyitotta meg kapuit. Tudo-
mányos és egyetemi oktatói 
munkássága mellett évtize-
dek óta a hazai csillagászati 
ismeretterjesztés és tehet-
séggondozás oszlopos tagja, 
több csillagászati könyv és 
tananyag szerzője és lekto-
ra.

Összeállította:
Szabó C. Szilárd

Harminchárom éve változatlan a Szegedért Alapítvány cél-
ja, amely 1989-es alapítása óta minden évben díjjal ismeri 
el azon személyek életútját és teljesítményét, akik öregbí-
tették Szeged hazai és nemzetközi hírnevét, illetve támo-
gatja a város szempontjából értékes kezdeményezéseket.

A Szegedért Alapítvány díjazottjai: Szatmáry Károly csillagász, Karikó Katalin biokémi-
kus, Temesi Mária operaénekes és Kemény Lajos bőrgyógyász. Fotó: Bobkó Anna
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Teknős a levesben, kakas a kolbászban
Kultikus helyek a hetvenes-nyolcvanas években Szegeden

N
apsugár bisztró, Alabárdos, Lila Akác, sörkert 
– ezek a kultikus helyek is szerepelnek abban a  
képösszeállításban, amelyet a 80-as évek clubja 
elnevezésű közösségimédia-csoport tett közzé az 

oldalán. A szegediek a kollektív emlékezet segítségével ele-
venítették fel a negyven-ötven évvel ezelőtti időket. Rácso-
dálkoztak például arra, milyen széles volt a zebra a Klauzál 
téren, amikor még lehetett ott autóval járni.

Nagyon sokan emlékeztek a Napsugár bisztróra, ahol a 
túrós csusza, a túrógombóc és a máglyarakás volt a specia-
litás, de szójapörköltet is kínáltak. Az Alabárdos elit helynek 
számított, ahol teknőslevest is lehetett kapni. Van, aki tisz-
tán emlékszik arra, hogy a bejáratnál volt egy nagy gyertya-
tömb, aminek a tetején mindig égett egy gyertya, s ha elfo-
gyott, a tömb tetejére tették a következőt.

„Lángos, habos kávé, sült kolbász, mustár, friss kenyér” 
– ez az örök menü a Mars téri piacon, ahol már negyven 
éve is sokan reggeliztek. A Hági-kert fotója mellé többen is 
azt írták, hogy „itt kezdődött az élet”. Sok család a ballagási 
ebédet, sok osztály pedig az érettségi bankettet tartotta a 
Hági-kertben. Sokan ebédeltek és táncoltak a Lila Akácban, 
ahol egy hozzászóló szerint gyakran reggelig kártyáztak a 
SZEOL focistái.

(Fotók: 80-as évek clubja Facebook-oldala. A képaláírá-
sainkban egy-egy hozzászóló véleménye szerepel.)

Napsugár bisztró. „Volt hangulata a helynek. A kocsmazaj 
átszűrődött az étterembe, persze a füsttel együtt.”

Alabárdos. „A borozóban lehetett zsíros kenyeret kapni lila 
hagymával. Erre volt pénzük az egyetemistáknak.”

Lila Akác. „Idejártunk fagyizni, amikor még 2 forint volt egy gombóc fagyi.”

Klauzál tér. „Gyerekfejjel nagyon szerettem sötétedés után 
a Klauzál tér épületeinek tetején villódzó reklámokat. Ez 
nagy szám volt akkoriban.”

Virág cukrászda. „Ide volt a legjobb kiülni – élő zene, műsorok, jó hangulat, ízletes fagyi.”

Hági-kert. „Itt kezdődött az élet.”

Űrhajós utca (lent). „Apám-
nak a képen látható faros 
Škoda volt az álma.”

Marx (Mars) téri piac. „Mindig itt ettünk hurkát meg kakas-
kolbászt. Utóbbit most is meg tudnám enni, ha volna.”

Sörkert a Somogyi utcában. „Mindig jólesett egy hideg sör 
a Somogyi-könyvtár mögött.”
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Szegeden divat  
az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Bubryák Ist-
ván televíziós szerkesztő, rendező, producer Roger Martin 
du Gard Vén Franciaország című kisregényét ajánlja, mely 
Vén Európa címmel is megjelent.

H
a arra a kérdésre kell válaszolnom, hogy milyen a 
kapcsolatom az olvasással, akkor azt mondom, 
rapszodikus, koronként változó. És itt nemcsak 
azokra a természetesen egymásra épülő korsza-

kokra gondolok, amikor a gyermekirodalom könyveit felvált-
ja az ifjúsági, majd azt a már nem címzetten korosztályoknak 
ajánlott általános irodalom, hanem az érdeklődési kör válto-
zásaihoz alkalmazkodó korszakokra is.

Megéltem a háborús könyvek, a történelmi regények kor-
szakát, a Rejtő-mániát, a krimiőrületet stb. Árnyalják ezt a 
képet az egyes befolyással rendelkező személyek, a szülő, 
a házastárs, a barát ajánlásai. Nálunk például anyám volt 
megkerülhetetlen ajánló, az ő hatására olvastam el a két 
háború közötti bestseller irodalom meghatározó könyveit 
(Árvíz Indiában, Réztábla a kapu alatt, Megtalált évek, Thé-
rése Raquin, Via Mala stb.), de ő adta a kezembe Karácsony 
Benő műveit is.

És ragozhatom még tovább a könyvolvasási korszaka-
imat, mert egy külön csoportot képeznek azok a könyvek, 
amelyeket a televíziós szerkesztői munkám miatt kellett el-
olvasnom. Ma ez a jellemző. Ha a bori rézbányáról készítek 
filmet, mindent el kell olvasnom Radnótiról, ha a szegedi 
diák-Hamlet van soron, mindent tudnom kell Horváth István-
ról, Szent-Györgyiről, a Hamletről.

Igazából már nem tudom, hogy kezdődött ez a mánia. Azt 
tudom, hogy másodikos középiskolás koromban meghamisí-
tottam egy orvosi igazolást, így nem mentem iskolába, mert 
nekem akkor késztetésem volt elolvasni Alexandre Dumas 
Bragelonne vicomte című regényfolyamát, ami azért tizenöt 
kötet. Tantes-
tületi megro-
vás lett a vége. 
Még jó, hogy 
nem rúgtak ki!

Mostaná -
ban újra felfe-
dezek…. Nem 
k ö n y v e k e t , 
hanem írókat. 
Annak idején 
lenyomták a 
klasszikusokat 
az iskolában a 
torkunkon, ült 
a gyomrunk-
ban Tolsztoj, 
Thomas Mann 
és Roger Mar-
tin du Gard is. 
Később kiengedett ez a görcs, de A Thibault család sokáig 
feldolgozhatatlan volt számomra. Egyszerűen nem voltam, 
vagy talán nem voltunk még érettek rá. Viszont most került 
a kezembe Roger Martin du Gard Vén Európa című bravúros 
kis könyve, amely egy francia postás egy napjának története, 
valamikor az első világháború után, a hajnali postavonattól 
az esti vonatig. Amíg kiviszi és összeszedi a leveleket, meg-
ismerjük azon emberek egy napjának történetét, akik egy 
nagyon szegény faluban élnek, és a haszonért, a hatalomért 
titkolóznak, kiteregetik a családi szennyest, és megzsarolják 
egymást.

Akár Magyarországon is játszódhatott volna a történet. 
Akár Móricz is írhatta volna…, és változott valami száz év 
alatt ott és itt?

Roger Martin du Gard Vén Franciaország című kisregé-
nye – amely Vén Európa címmel is megjelent – a Somo-
gyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Szegeden élő dán zenész szervez
jótékonysági koncertet Ukrajnáért

Háromévesen már dobolt, 
tizenhárom évesen írta az 
első dalát, tizenöt évesen 
bárokban játszott, tizen- 
nyolc éves volt, amikor ki-
adták első dalát, amely 
a Spotify-on az első tíz-
be került Japánban. A 21 
éves dán Frederik Corneli-
us most Szegeden él, és 
imádja a várost és a szege-
dieket. A fiatal dán zenész 
március 31-ére jótékonysá-
gi koncertet szervezett Uk-
rajnáért.

– Lehet, hogy furcsán hang-
zik, de sokáig szeretnék Ma-
gyarországon, Szegeden 
maradni – mondja Frederik 
Cornelius, aki tavaly októ-
ber óta tanul magyarul. Két 
dalának már magyarul írta a 
szövegét.

Hogy miként került egy 
kis dán tengerparti városból, 
Gillelejéből Szegedre?

A Magyarországon élő 
dánoknak működik egy cso-
portja a Facebookon. Ide írt 
be még tavaly júliusban Fre-
derik Cornelius, hogy szíve-
sen adna élő koncertet Ma-
gyarországon. A huszonegy 
éve magyar feleségével és 
gyermekeivel Szegeden élő 
honfitársa, Niels Otto Peder-
sen felvette vele a kapcsola-
tot, és szeptemberben már 
koncertet adott Szegeden.

A fiatal dán dalszerző, 
zenész és énekes álta-
lában szólóban lép 
fel, de nálunk egy 
trióval is koncerte-
zik, amelyben Ni-
els Otto Pedersen 
basszusgitározik és 
Tóth István dobol. 
Szegeden kívül adtak 
már koncertet Kecske-
méten és Hódmezővásár-
helyen is.

Frederik Cornelius na-
gyon szereti Szegedet, mert 
elmondása szerint nyugodt 
és élhető város, gyönyörű 
épületekkel, rengeteg fával 
és sok szép, gondozott park- 
kal. A szegedieket kedves, 
barátságos és befogadó 
embereknek tartja. Azért is 
tanul magyarul, mert szeret-
ne részt venni Szeged kul-
turális életében, és a maga 
módján tenni a városért. A 
barátnője, Aisha még Dáni-
ában tanul fotóriporternek. 
Júniusban végez, s utána ő 
is Szegedre költözik.

Frederik Cornelius ismert 
zenész a hazájában. Egy dán 
könnyűzenei blog szerint 
„egyediek, őszinték és üdítő-
ek a dalai”. Dániában egyéb-
ként gyerekszínészként és 

rádiós műsorvezetőként is 
dolgozott, valamint fellé-
pett televíziós show-mű-
sorokban és különböző 
fesztiválokon a legis-
mertebb dán zeneka-

rokkal. Hogy kik hatot-
tak rá muzsikusként? 

Paul McCartney, Jack John-
son és John Mayer. Frederik 
eddig két albumot adott ki, 

és nyáron várható a harma-
dik, de örömmel készítene 
lemezt magyar előadókkal 
is. – Szívesen lennék előbb 
magyar, majd utána világsz-
tár – mondja nevetve.

Frederikkel gyors kér-
dezz-felelekkel zárjuk a be-
szélgetésünket.

– Mennyire nehéz a ma-
gyar nyelv?

– Három évig tanultam 
kínaiul. A magyar nyelvtan 
nehezebb, mint a kínai.

– Milyen magyar ételt 
szeret?

– A gulyást és a papri-
kás krumplit. A születésna-
pomon lángost sütöttünk, 
fütyülős barackpálinkát és 
magyar bort ittunk.

– Hány hangszeren ját-
szik?

– Dobon, gitáron, tangó-
harmonikán, zongorán, klari-
néton és szaxofonon.

– Meg lehet élni a ze-
nélésből?

– Igen. Sok helyen lépek 
fel Európában. Nyáron pél-
dául egy szlovák–cseh–né-
met koncertkörútra megyek.

Szabó C. SzilárdFrederik Cornelius ebből a kis dán tengerparti városból, Gillelejéből került Szegedre. 
Forrás: visitnorthsealand.com

A dán Frederik Cornelius (piros hajpánttal) és Niels Otto Pedersen egy szegedi koncer-
ten. Mögöttük a szegedi Tóth István dobol. Fotó: Hegyeshalmi Zoltán 

Szeretem 
Szegedet, mert 

nyugodt és élhető 
város, a szegediek pedig 
barátságos és befogadó 

emberek. Azért is tanulok 
magyarul, mert szeretnék 
részt venni Szeged kultu-
rális életében, és a ma-

gam módján tenni a 
városért.

Szeged for Ukrain

Frederik Corneliust nagyon elszomorította és felzak-
latta az Ukrajnában dúló háború, ezért úgy gondolta, 
szervez Szegeden egy jótékonysági koncertet Ukrajná-
ért, a háború áldozataiért. Több zenekart is megnyert 
az ügynek. Március 31-én, csütörtökön este 7 órától a 
Haraszti Ádám Projekt, a Blues Bell, a Frederik Corn-
elius Trio, a MI3 és az AV Acoustic lép fel az IH Ren-
dezvényközpontban a „Szeged for Ukrain” jótékonysá-
gi koncerten.
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A 
húgom minden-
nap eltakarítja a 
faleveleket a kis 
háza előtt. De a 

bal és jobb oldali szomszé-
dok háza előtt is takarít, 
mert azok nem törődnek az 
utcával, Esztike viszont na-
gyon igényes a környeze- 
tére.

Nagyon divatba jött az 
országunkban a söprögetés. 
Sokan szívesen megtalál-
ják mások szemetét, még a 
legkisebb, eldugott zugból 
is előszedik. Az a baj, hogy 
takarítás közben az útra, 
mindenki elé seprik a sze-
metet. A legfurfangosabb 

módon találnak rá a – kü-
lönben mindig – mások által 
rejtegetett szemétre, pedig 
saját szemét is van, csak azt 
nem akarják észrevenni. A 
legkisebb szemétkupacra 
rátalálva olyan lelkesen ta-
karítanak, hogy óriási porfel-
hő kerekedik belőle. A portól 
már nem látjuk a környeze-
tünket, és nem is tudunk 

hinni a világunk tisztaságá-
ban.

Jó lenne egy alapos égi 
áldás vagy inkább egy hideg 
vízzel teli locsolóautó, amely 
megtisztítaná szennyezett 
világunkat, és tiszta, friss le-
vegőt szívhatnánk magunk-
ba!

Dr. Berecz Árpádné

9Postabontás

Tisztelt Olvasóink! 

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

     Postabontás Horváth Dezső feltámadásai

„Vannak dolgok, amiket csak jól szabad 
megírni, sőt egyáltalán nem is lehet megír-
ni, és mégis meg kell írni!” 

(Móricz Zsigmond)

Hamvas Béla szerint az a Mester, aki Em-
berként funkcionál.

EMBER volt Ő, a szó legteljesebb-leg-
nemesebb értelmében. Így, csupa nagybe-
tűvel! Ezen belül pedig: tanár, népművelő, 
újságíró – és mindegyik minőségében KÖ-
ZÖSSÉGÉPÍTŐ is, szintúgy csupa nagybetű-
vel! S hogy ÍRÓKÉNT sem adta alább, azt 
mi, szegediek – barátai, tisztelői, olvasói – 
tanúsíthatjuk.

Kollégám, írótársam, sorstársam, ba-
rátom volt. Azt hiszem, minden lényegeset 
tudok róla. Legbiztosabban azt, hogy mióta 
tollat vett a kezébe, törleszt. Tartozást tör-
lesztett… azt, amivel az igazságnak tarto-
zunk – mi, XX–XXI. századi kortársak!

Semmi sem téríthette el jelmondatától: 
„Szavával szép az ember!”

Sajnos ők, a mérce-emberek is meghal-
nak egyszer, és az igazság megint szegé-
nyebb lesz itt a Földön.

Nagy küzdő volt, pedig… „Istenem, de 
sokszor elmehettem volna a föld alá!” – 
sóhajtotta önéletrajzában. Bodosi Mihály 
kiigazította a sajtóhibát a Teremtés Nagy-
könyvében, holtig tartó halasztást adva. 
„Mind a két kezét áldja meg az Isten mind 
a két kezével!” (Napút folyóirat, 2006)

Itt arról a zölddiónyi agydaganatról van 
szó, amitől az agysebészprofesszor, Bodosi 
Mihály mesterszikéje szabadította meg. Ez 
után a második születés után életkedve, 
alkotóereje még jobban kivirágzott. Vissza-
térve az Egészség-Életbe, természetesen 
megírta ezt a pokoljárást is, Klinikai föltá-
madás címmel. De mondhatnám úgy is: 
folytatólagos föltámadásban élt és alkotott, 
ha egy csapás ágyba kényszerítette is, újra 
meg újra talpra állt.

Ami egy magyar életbe 1936-tól máig 
belefért, az mind benne van a könyveiben. 
Akár történelmet lehet tanítani belőlük, a 
háborútól 56-ig, a diktatúráktól a rendszer-
váltásig – és tovább. Nagy idők, keserves 
évtizedek tanúja volt, emberpróbáló válto-
zások, lélekröptető, majd szárnyakat sze-
gő, reményeket meghazudtoló „szép új vi-
lág” tanúja is. Tanúságtételét 23 kötetben 
letette a szögedi nemzet, a magyar kultúra 
asztalára. Kitetszik belőlük a Mester. Gyö-
nyörűségét leli az anyanyelv édes ízeiben, 

csodás színvilágában, s ezzel gyönyörköd-
tet minket, olvasókat. De látni, élni is tanít. 
A fönti Móricz-idézet szellemében alkot. A 
történelem viharait megszenvedő kisember 
sorsa izgatja. Hogy is van ez?

Szabad országban szabad ember azt 
tesz, amit szabad…? Mindent a szegények, 
gyengék, kiszolgáltatottak szemszögéből 
vizsgál, elemez, kritizál, kontráz. Mestere a 
szatíraírásnak. Vesézi a hatalmat, a hatal-
maskodókat, a kiskirályokat. Boncolja a ha-
talom természetét. Föltár társadalmi igaz-
ságtalanságokat. A néha groteszk, néha 
abszurd szellemsziporkái, a merész szó-
képei, humorának derűje, szatirikus mes-
tervágásai egy fékezhetetlen gondolatgaz-
dagságból fakadnak. S bármit mond, egy 
magasabb moralitás, erkölcsi tartás vezeti a  
tollát.

Szellemi közösségépítő a műveivel, de 
egész életével is. Előbb mint osztályfőnök, 
majd mint népművelő. 1982-ben – ta-
nyaszociográfiája egyenes folytatásaként 
– megálmodja a zsombóiaknak a Wesse-
lényi Népfőiskolát. Hogy aztán dr. Németh 
Andrással, az első magyar veseátültetővel 
kezdve a sort, a szegedi tudósok, művészek 
színét-virágát is odaszervezze előadónak.

Jelszava nem kevesebb: tanyára csak a 
legjobbakat! Ez a ZSTA-nak, vagyis Zsom-
bói Tudományos Akadémiának becézett 
csodaszervezet idén már a negyvenedik 
évfolyamát kezdte el. Dezső sok helyütt le-
írta: áldassék a tanyák tanítója! Ámen! És 
mindenki, aki a helyükbe lépett…!

Mit szólna most ehhez a háborús ámok-
futáshoz, ami szinte a halála percében kez-
dődött…?

Nem! Az Ő magasrendű erkölcsisége és 
ez a felfoghatatlan őrület nem férne meg 
ugyanazon a bolygón. A történet így kerek.

Jelentheti a Teremtő elé lépve Pál sza-
vaival: „A nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet megtartot-
tam.”

Az Úr pedig mondhatja neki: megérdem-
led az Igazság Koronáját!

A szegedi írótársak nevében is:
Simai Mihály 

(A Táncsics Mihály-díjas újságírótól, 
a Veres Péter-díjjal és Szeged város Köl-
csey-érmével kitüntetett írótól 2022. már-
cius 24-én 13 órakor vesznek végső búcsút 
a Dugonics temetőben.)

Vannak vágyaim,
de az életfilozófiám,

hogy napról napra 
élek

Gyakran mondják profi teniszezők, hogy a mérkőzésen 
az ellenféltől függetlenül a saját, jól bevált játékstílusukkal 
próbálnak sikert elérni. Mondják azt is, hogy mindig az ak-
tuális játékot (gémet) kell megnyerni, azaz lépésről lépésre 
kell haladni a végső cél érdekében. Nem szerencsés, ha egy 
játékos előre gondolkodik, hogy mi lesz, ha nyer, ki lesz a kö-
vetkező ellenfele. Meggyőző példa erre az általam kedvelt, 
de már visszavonult belga Justine Henin esete, aki a 2007-
es wimbledoni elődöntőben a túl könnyen (6:1-re) megnyert 
első szett után lélekben már a döntőre készült. Mindezt az 
elvesztett meccse utáni interjúban mondta el.

Más kárán tanul az okos. Ezért régóta az okos teniszezők 
stratégiájához hasonló az életfilozófiám, vagyis napról napra 
élek. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének vágyaim, terveim, 
hanem azt, hogy okosan, lépésről lépésre haladok a cél felé. 
Persze nem vagyok annyira naiv, hogy ne tudnám, egyszer 
minden „araszolás” véget ér. Arra azért kíváncsi vagyok – a 
teniszhasonlatnál maradva –, hogy a „meccs” végén kivel 
fogok majd kezet a hálónál. Úgy vélem, csak akkor fog kide-
rülni (ha kiderül), hogy ki is „játszott” velem mindeddig. Vagy 
az, akire gondolok, a pálya szélén, a bírói székben ül?

Méhes János

Szomjas vándor. Egy fekete 
rigó kortyolgat a belvárosi 
vendéglátóhely ajtaja elé ki- 
helyezett kutyaitatóból. Fotó: 
Tóth Judit

Egy kép,  
két mondat

A megmondóemberekről

A
z egyik rosszabb, 
mint a másik: ci-
nikusok, hazugok, 
flegmák, nagyot 

mondók. Felháborítóan öt-
letszegény és hazug meg-
mondóemberei vannak a Fi-
desznek, és nem ég az arcuk 
attól, amit beszélnek. Már 
Szegedről is gyalázkodik a 
Fidesz, megvan a megmon-
dóemberük. Nem tudom, 
honnan veszi a szegedi fide-

szes megmondóember, hogy 
a fiatal ellenzéki képviselő-
jelölt lebontaná a határkerí-
tést, elvenné a tizenharma-
dik havi nyugdíjat, és kórhá-
zakat záratna be, ha beke-
rülne a parlamentbe.

De ha már annyi meg-
mondója van a Fidesznek, 
akkor azt mondják már meg, 
hogy lesz-e belőlük valaha is 
tisztességes és becsületes 
politikus?

Magyarországon sántít a 
jogállamiság, már régen nincs 
demokrácia, csak látszatpro-
dukciók, például a nemzeti 
konzultációk. Van azonban 
despota igazgatás és irányí-
tás, korrupció, mellébeszélés 
és hazudozás. És persze egy 
szűk kör, amely egyre gazda-
gabb lesz, a szegények, ne 
adj’ isten a nincstelenek szá-
ma pedig egyre szaporodik.

Kutnyik Pál

Söprögetünk, söprögetünk
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REMEKELTEK A JUNIO-
ROK. Két egyéni és két csa-
patéremmel fejezte be a 
gdański junior világbajnoksá-
got a rövidpályás gyorskorcso-
lyázók magyar válogatottja: a 
fiúk között a szegedi nevelé-
sű, de az FTC-t képviselő Nóg-
rádi Bence, valamint a Sze-
gedi Korcsolyázó Egyesület 
sportolója, Jászapáti Péter is 
duplázni tudott. A legrövidebb 
távon, 500 méteren Nógrádi 
és Jászapáti is kvalifikálta ma-
gát az A döntőbe, ahol előbbi 
a második, utóbbi a harmadik 
helyet szerezte meg. Jászapáti 
1500 méteren is majdnem ér-
met szerzett, néhány tizeddel 
maradt le a dobogóról. A lá-
nyok között 500 méteren har-
madik lett B döntős futamá-
ban a szegedi Somodi Maja. 
A váltók egyaránt bejutottak 
a 3000 méteres versenyszám 
A döntőjébe, ha pedig már 
ott voltak, meg sem álltak az 
újabb érmekig. A fiúk (Gra-
nasztói, Jászapáti, Major, Nóg-
rádi) a második, a lányok (Al-
bert, Somodi, Szigeti, Végi) a 
harmadik helyen zártak.
BEMUTATTÁK A VB-LOGÓT. 
Száz nappal a budapesti, illet-
ve részben szegedi vizes világ-
bajnokság rajtja előtt a szerve-
zők bemutatták az esemény 
hivatalos logóját. A tervezők 
szándéka szerint ez egyszer-
re idézi meg a víz szó angol 
megfelelőjének kezdőbetűjét, 
illetve emlékeztet egy úszóra, 
de akár vízilabdázóra is. Wla-
dár Sándor, a szervezőbizott-
ság elnöke elmondta: máskor 
hatalmas csinnadratta övezte 
ezt az eseményt, ám most el-
tekintettek ettől. Egyrészt meg-
ígérték, hogy költségtakarékos 
eseményt rendeznek, ahol ki-
zárólag a sport van a közép-
pontban, másrészt az idő rö-
vidsége miatt a szervezőbizott-
ság valamennyi munkatársa a 
vb előkészítésén munkálkodik, 
azaz sem idő, sem erőforrás 
nem volt arra, hogy ünnepsé-
geken parádézzanak. Mint is-
mert, idén májusban Fukuoká-
ban rendezték volna a világbaj-
nokságot, amelyet tavalyról ha-
lasztottak el, de a nemzetközi 
szövetség február elején közöl-
te, hogy az eseményt tovább 
halasztják, így Fukuoka 2023-
ban lesz házigazda. Február 
7-én aztán azt is bejelentették, 
hogy az újonnan kiírt 2022-es 
vb-nek Budapest lesz a köz-
pontja. A viadal június 18-án 
rajtol, és július 3-áig tart; vízi-
labdában a szigeti Hajós-uszo-
da mellett Debrecenben, Sop-
ronban és Szegeden is rendez-
nek mérkőzéseket.

Hihetetlen fordítással
nyerték az alapszakaszt

A Fehérvár BSE ellen könnyebben, a pécsi Multi Alarm SE 
ellen hatalmas hátrányból fordítva nyert az EL-CO Tech Ti-
sza Tollas SE a tollaslabda-csapatbajnokság második for-
dulójában, így a szegedi gárda megnyerte az alapszakaszt. 
A bajnoki címért március 19-én Szegeden lépnek pályára.

A
z EL-CO Tech Tisza Tollas SE sorozatban harmadszor is 
megnyerte az alapszakaszt az első osztályú tollaslab-
da-csapatbajnokságban. A szegedi gárda a hazai ren-
dezésű második fordulóban a Fehérvár BSE-t 7–2-re, 

a nagy rivális Multi Alarm SE-t 5–4-re múlta felül a Squash Club 
Szabadidőközpontban található Károlyi Ákos Tollascsarnok pá-
lyáin. Előbbi sima volt, utóbbi hatalmas izgalmakat hozott.

– Amikor kiderült, melyik együttes hogyan áll fel a rangadó-
ra, a papírforma alapján érezni lehetett, hogy egy meccs dönt. 
Rosszul kezdtünk, az egyesek után 4–1-re a pécsiek vezettek. 
Ekkor jött a férfi páros, ahol Didi Purwanto és Kereszti Zoltán 
szetthátrányból fordított a Pytel Gergő, Krausz Gergely duó el-
len, ami felrázta a csapatot. A következő három párost is mi 
nyertük, így végül 5–4-re győztünk, amivel az alapszakasz élén 
zártunk – értékelt Pápai Balázs játékos.

A szegedieknél egyesben Könczöl Ádám, Pápai Balázs, Pá-
pai Bálint, Pápai Luca és az indonéz Serena Kani kapott sze-
repet, míg párosban Didi Purwanto, Kereszti Zoltán és Sárosi 
Laura lépett még pályára.

– A március 19-én sorra kerülő rájátszásban a szegedi és 
a pécsi csapat lesz ott. Változott a lebonyolítás, az alapszakasz 
eredményeit nem visszük tovább, azaz egyszerű a képlet: az 
lesz a bajnok, aki megnyeri a rangadót. Mivel hazai pályán, a 
Squash Clubban kapunk erre lehetőséget, nem kérdés, hogy 
lelkes közönségünk előtt a cél a sorozatban harmadik bajnoki 
arany megszerzése – tette hozzá Pápai Balázs. A bajnoki döntő 
15 órakor kezdődik, a belépés ingyenes.

Jöhet 
a Flensburg

A 
Pick Szeged a har-
madik helyen vég-
zett a kézilabda 
Bajnokok Ligája 

A csoportjában, miután az 
utolsó fordulóban házigaz-
daként 29–29-es döntetlent 
játszott a francia Montpelli-
er-vel. A Szeged nyolc győze-
lemmel, három döntetlennel 
és három vereséggel zárta a 
csoportot. A magyar bajnoki 
címvédő a Flensburg csapa-
tával találkozik a rájátszás 
első fordulójában, a negyed-
döntőbe jutásért. A párharc 
első meccsét március 30-án 
vagy 31-én játsszák Német-
országban, a visszavágót 
egy héttel később Szegeden 
rendezik.

Éremhalmozó Molnár testvérek

E
gyedülálló bra-
vúrt mutattak be a 
2021-es verseny-
szezonban az MVM 

Szeged Vízisport Egyesület-
ben kenuzó Molnár testvé-
rek, Csoma, Csepke, Csanád 

és Csenge: tavaly mind a  
négyen felállhattak lega-
lább egyszer a dobogóra 
valamelyik országos baj-
nokságon – számolt be 
a hírről a klub Facebook- 
oldala. 

A legfiatalabb, a 10 
éves Csoma magyar baj-
nok lett, Csepke és Csenge 
ezüstérmes, míg Csanád 
szintén szerzett ob-aranyat. 
Ami pedig a nemzetközi 
versenyeket illeti: Molnár 

Csenge U23-as világbaj-
nok volt, Csanád ifjúsági 
vb-bronzérmes, míg Csepke 
az olimpiai reménységek 
versenyéről vihetett haza 
egy szépen csillogó ezüstér- 
met.

Motiváltak maradtak
Hamarosan a rájátszásban lesz érdekelt a Szeged SZTE

– Hogyan lehetett az elmúlt 
hónapokat átvészelni?

– Hihetetlen peches hely-
zetbe kerültünk. Az én kie-
sésemmel indult a történet, 
majd mire meggyógyultam, 
már csak néhány egészsé-
ges játékosunk volt. Mivel a 
juniorválogatott világbajnoki 
szereplése miatt úgy kezdő-
dött az idény, hogy több mint 
két hónapig nem voltam, így 
lényegében ott tartunk, hogy 
összesen négy hónapig vagy 
nem dolgoztam a lányokkal, 
vagy a betegségek miatt csak 
néhány játékossal. Nehéz volt 
ez mindenkinek, főleg lelkileg. 
Még azoknak is, akik egész-
ségesek voltak, hiszen nekik 
kellett megoldani mindent, mi-
közben egy kezdőcsapat nem 
jött ki a rendelkezésre álló 

felnőtt játékosokból. Hogyan 
lehet így motiválni? Hogyan le-
het így jó edzést tartani? Meg-
annyi ilyen kérdés felmerült, 
de igazából nem lehetett mit 
tenni: aki tudott, tisztessége-
sen helytállt, a többiek pedig 
mindent megtettek az egész-
ségükért. Szerencsére nem 
voltak komoly Covid-tünetek, 
ez a legfontosabb. Szakmailag 
pedig azt volt nehéz elfogadni, 
hogy rajtunk kívül álló okok 
miatt minimálisra csökkent 
az esélye, hogy játszhassunk 
az ötödik helyért. Persze még 
nem dőlt el minden, így még 
van plusz motivációnk. Lelki-
leg nehéz hónapokon vagyunk 
túl, de motiváltak maradtunk!

– Több ifjúsági játékos is 
hirtelen kezdővé vált a felnőt-
tek között. Hogyan értékelné 

a saját nevelésű fiatalok tel-
jesítményét?

– Nélkülük ki sem tudtunk 
volna állni, nagyon kellett a 
segítségük, hálával tartozunk 
érte! Magukhoz képest mind-
annyian remekeltek, és so-
kat tettek ahhoz, hogy tisztes 
helytállásunk legyen. A tudá-
suk legjavát adták, dicséret 
illeti őket!

– Jön az alapszakaszhaj-
rá, majd a helyosztó, várha-
tóan a hetedik helyért, a III. 
Kerület ellen. Milyen várako-
zásaik lehetnek?

– Mi még az ötödik hely-
ről sem mondtunk le, ebben 
a szellemiségben edzünk; 
persze tudjuk, hogy erre mi-
nimális az esély. De amíg van 
sansz, mi ezzel a motivációval 
dolgozunk. Már a hetedik hely 
is motiváló, hiszen a tavalyi 
nyolcadik helyezés után elő-
relépnénk. Olyan erős csa-
pategységgel rendelkezünk, 
ami bármilyen párharcban 
sokat jelenthet, így bizakodó  
vagyok.

A Molnár testvérek: Csanád, Csepke, Csenge és Csoma. Fotók: MVM Szeged VE

A bajnoki címért léphetnek pályára a szegediek. Fotó: EL-
CO Tech Tisza Tollas SE

Varga Tamás (középen) csapata peches időszakot zárt le. Fotó: sznve.hu

A Szeged SZTE OB I.-es női vízilabdacsapata megterhelő 
időszakon van túl, hiszen a keretben hosszú heteken át 
alig volt néhány egészséges játékos. Ifjúsági pólósok so-
rát kellett a mély vízbe dobni, hogy ki tudjanak állni az él-
vonalbeli meccsekre. A márciusra javuló helyzetről Varga 
Tamás vezetőedző nyilatkozott a klub honlapjának.
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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, telefon-
szám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: március 23. A nyerteseket e-mail-
ben 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: Tinódi Lantos Sebestyén megénekelte Szeged veszedelmét. A nyertes: Venkei Terézia. Gratulálunk! 

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZAS-
SÁGOT  március 5-én: Szalma 
András és Móricz Szilvia.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Szőke 
Dávidnak és Gheorghita Dorot�-
t�a Annának 2022. 02. 27-én Vil-
mos Dávid, Császár Norbertnek és 
Bakó Krisztinának 2022. 02. 28-
án Kira, Szabó Józsefnek és Kósa 
Mónika Juliannának 2022. 03. 02-
án József Nimród, Horn�ák Ádám-
nak és Éberhardt Kittinek 2022. 
03. 08-án Richárd nevű g�ermeke 
született.

GRATULÁLUNK!

An�akön�vi 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: 
tavaszi idő
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20.

 vasárnap

Március
21.
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22.
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23.

szerda
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25. 
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Napos,
 szeles

idő
9/–4

József,
Bánk

Gyengén 
felhős

10/–6
Klaudia,

Alexandra

Gyengén 
felhős,
 szeles
12/–4

Benedek,
Bence

Napos

14/–2
Beáta,
Izolda

Napos
 

15/0
Emőke, 
Botond

Gyengén 
felhős 

16/1 
Gábor,
Karina

Gyengén 
felhős 

16/1 
Irén, 
Írisz

MÁRCIUS 23., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 
16.00 – 17.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a  
30/459-7777 telefonszá-
mon.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00 – 16.00 (A jelzett 

időponton belül elérhető a  
30/963-8137 telefonszá-
mon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu címen.)
MÁRCIUS 26., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 
– 12.00 óra (Csongor tér  
12.)

Képviselői 
fogadóóra
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„ARANYOS BÖZSIKE! EGY LELKES GÁRDA, MELY A PIROS-FEKETÉ-
ÉRT MA MEG FOG KÜZDENI, SPORTSZERETŐ SZÍVÜKBŐL ÜDVÖZ-
LETÉT KÜLDENEK ANNAK A SPORTÉRT RAJONGÓ SZÖSZINEK, AKIT 
ÉN IS OLY NAGYRA BECSÜLÖK” – ez a levél érkezett Bözsike kisasz-
szonynak a Teréz utcába a századfordulón, amihez képet is mellékeltek. 
A piros-fekete színű SZAK, azaz a Szegedi Atlétikai Klub első hivatalos fut-

ballmérkőzését 1902. június 27-én rendezték meg – írja Wolford Ferenc. 
1912-ben a gazdag mecénás, Bástyai Holtzer Tivadar jóvoltából elkészült 
az új, akkoriban igen modernnek számító SZAK-pálya Újszegeden, a mai 
Kisstadion helyén. A piros-feketék az 1920-as években az ország legjobb 
vidéki futballcsapatának számítottak. Fotó: Szegedi emlékkereső/Dé-
kány Györgyi

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Csak olyan dolgokkal fog- 
lalkozzon a héten, ami 

örömet okoz, s a kellemetlen 
kötelezettségeket  hagyja a kö- 
vetkező hetekre. Ez erőt ad 
majd a nehéz időszakok át- 
vészeléséhez.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Idegileg megterhelő napok 
várnak önre. Nagyon vi- 

gyázzon, nehogy megbántson 
valakit, keresse a hibát első- 
sorban önmagában! Ha meg- 
találja, minden sokkal köny- 
nyebb lesz. Ha egyedül nem 
megy, kérjen tanácsot barátaitól.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Mindenképpen változtas- 
son a munkastratégiáján, 
ily módon időt és energiát 

fog megtakarítani. A héten 
többször is lassítson le, és 
töltsön több időt családjával. 
Erre nekik is szükségük lehet!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Ezen a héten könnyedén 
megoldhatja azokat a 

problémákat, amelyek 
mostanában nyomasztották. De 
előtte nem árt meghallgatni az 
ön számára mérvadó emberek 
tanácsait sem, hisz akkor 
mindez könnyebben sikerülhet.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Itt az ideje, 
hogy belevágjon azok- 
nak a terveknek a meg- 

valósításába, amelyek már 
hosszabb ideje foglalkoztatják. 
Ügyeljen viszont az ezekkel 
kapcsolatos pénzügyeire, ne- 
hogy kihasználják a lelkesedését.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Ha nem figyel ön- 
magára, a héten gyak- 
ran érezhet majd belső 

nyugtalanságot. De egy kia- 
dós séta vagy kerékpározás, 
főleg barátai társaságában, 
gyorsan véget vethet ennek az 
állapotnak!

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Szép munkahelyi 
sikerek várnak önre 
a héten, és ez olyan 

emberekben is tiszteletet 
vált majd ki, akikről korábban 
úgy tűnt, nemigen értékelik. 
Fontos azonban, hogy ne 
szálljon el saját magától!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) A héten mun- 
kahelyi problémákkal 
kell majd szembenéznie, 

de ne engedje, hogy ezek 
miatt feszültség keletkezzen 
a magánéletében. Ossza meg 
a gondjait társával, barátaival, 
biztos, hogy segíteni fognak!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Ha új vállalkozás 
beindítását tervezi, vágjon 
bátran bele, hiszen kifeje- 

zetten szerencsés napok 
előtt áll. A családjából önhöz 
legközelebb álló személy sokat 
segíthet önnek ebben! 

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Mindenképp próbálja meg- 
fékezni az indulatait a 
most következő napokban. 

Különösen a magánéleti konf- 
liktusai kezelése során ma- 
radjon higgadt, különben lelki 
sérüléseket okozhat azoknak, 
akik szeretik önt.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Kaotikus hét vár önre, 
nagyon vigyázzon, mit 
lép a problémás helyzetek- 

ben! Ha valami nem megy, 
kezdjen egy teljesen új dologba, 
hátha abban sikeresebb lesz. 
Töltsön több időt a szabadban, 
élvezze a természet szépségeit!

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Bármennyire kapacitál- 
ják is önt, most sem- 
miképpen ne vágjon bele 

új vállalkozásba! Fejezze  
be a már korábban elkezdett 
feladait, utána pedig lazítson. 
Magánéletében pozitív fordulat 
várható.

Horoszkóp Szeged régen

Mező Misi mesél, Oscar-nap a Belvárosi moziban
MESÉLŐ 
Időpont: március 21., hétfő, 
18 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
Mező Misi, a Magna Cum 
Laude énekese személyes 
történeteket mesél, ame-
lyekhez a számára inspiráló-
an ható dalokat is eljátssza 
egy gitáron.

A VENDÉG: GÖMÖRI 
KRISZTIÁN 
Időpont: március 24., csü-
törtök, 15 óra.
Helyszín: Bálint Sándor Mű-
velődési Ház.
A színházi világnapon a Köl-
csey-éremmel kitüntetett 
színész, Gömöri Krisztián a 

vendég, aki 1997 óta a Sze-
gedi Nemzeti Színház művé-
sze. Emlékezeteset alakított 
Kicsiként A nyílt tengeren és 
Bohócként a 39 lépcsőfok 
című színdarabban.

GÓBÉ-KONCERT 
Időpont: március 24., csü-
törtök, 20 óra.

Helyszín: Café Radnóti 
(Egyetem utca 2.).

A 2007-ben alakult Góbé 
zenekar az Élem című le-
mezét mutatja be, ami után 
táncház lesz. A Góbé szóra-
koztató, kortárs, de a tradici-
onális gyökereket őrző „népi 
popzenét” játszik.

OSCAR-NAP 
Időpont: március 27., vasár-
nap, 10 órától.
Helyszín: Belvárosi mozi.
Vasárnap délelőtt 10 órá-
tól hétfő reggelig lehet 

Oscar-díjra jelölt filmeket 
(Belfast, Spencer, A ku-
tya karmai közt, West Side 
Story, Dűne, Rémálmok si-
kátora, Licorice Pizza) és 
Oscar-gálát nézni. Bármely 
aznap vetített film belépőjé-
vel ingyen lehet részt venni 
a hajnali 2 órakor kezdődő 
Oscar-díj-átadó gálaműso-
rának közvetítésén. Bővebb 
információ a Belvárosi mozi 
honlapján és Facebook-ol-
dalán olvasható.


