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Elszabadultak az árak
A szakemberek szerint nyáron tetőzhet az 
infláció.

Egy városrész sosincs készen
Komjáti Zoltán javítaná a közlekedés fel-
tételeit Dorozsmán. 

Újra 
a rájátszásban
Ismét bejutott a 

legjobb nyolc 
közé a bajnok-

ságban a Natur-
tex-SZTE-Szedeák 

kosárlabdacsapata.

4. 10.

Szegedi Vakáció 2022
Az önkormányzat 1300 gyermeket táboroz-
tat a nyáron. 

2. 4.

Szeged példát mutat

A közel harmincezer szegedi panellakás jelentős részé-
nek hőszigetelésével, a közintézményekre telepített nap-
elemekkel és a geotermikus energetikai beruházással jó 
példát mutat Szeged városa, hogy hogyan lehet harcolni 
az energiafüggőség ellen. Szegeden épül Európa második 
legnagyobb geotermikus fűtési rendszere (képünkön), mely 
óriási mértékben csökkenti a felhasznált gáz mértékét a vá-
ros távfűtésében. Cikkünk a 3. oldalon

Szajbély Mihály az idei díszpolgár

SZ
ajbély Mihály 
i roda lomtör-
ténész, a sze-
gedi Kommu-

nikáció- és Médiatudományi Tan-
szék alapítója kapta meg idén 
Szeged város díszpolgári címét, 
amit a lapzártánk után megrende-
zett Szeged-napi díszközgyűlésen 
vett át Botka László polgármes-
tertől. „Egy értelmiséginek felada-
ta, hogy a társadalmi problémá-
kat láthatóvá tegye, és megoldá-
si javaslatokkal éljen” – mondta a 
Szegedi Tükörnek adott interjújá-
ban Szajbély Mihály.

Összeállításunk a városi 
díjazottakról a 6., interjúnk 

a 7. oldalon
Szajbély Mihály: El sem tudom képzelni, hogy máshol élhetnék, mint Szegeden. 
Fotó: Szabó Luca

Szabadságát ünnepli Szeged
Leírhatatlan a hangulat, óriási a tömeg és rengeteg a mosoly

T
ízezreket vonz az ország legnagyobb 
borfesztiválja, kiegészülve a Klauzál 
téri Gasztroudvarral, a Dugonics és 
Dóm téri koncertekkel, valamint a 

hídi vásárral. Leírhatatlan a hangulat, óri-

ási a tömeg és rengeteg a mosoly. Ez Sze-
ged – a szabad város. Már nagyon vártuk! – 
mondták az emberek, amikor a borfesztivál-
lal megnyílt a Szeged-napi ünnepségsorozat.

Botka László polgármester megnyitó- 

beszédében örömét fejezte ki, hogy két 
év kihagyás után újra van borfesztivál. 
Hangsúlyozta, ebben a tíz napban mindenki 
bepótolhatja a kiesett két évet, hiszen 150 
borász és 150 koncert várja az érdeklődőket. 

Reményét fejezte ki, hogy a szombati 
tűzijátékra kilátogat majd 150 ezer ember 
a Dóm térre. „Csak azért, hogy maradjunk 
ennél a számnál!” – tette hozzá.

Összeállításunk az 5. oldalon

Botka László polgármester nyitotta meg a Szeged-napi ünnepségsorozatot a Széchenyi téren. Fotó: Szabó Luca és Iványi Aurél
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MŰVÉSZNŐK ÉS MÚZSÁK A REÖK KIÁLLÍTÁSÁN
A századelő Szegedjére kalauzol a Reök-palota legújabb kiállítása. A Sorsok és utak – 
„mint zöldellő fa holt kövek közül…” tárlata tehetséges hölgyek arcélét vázolja fel kép, 
szöveg és mozgókép médiumainak segítségével.

A REÖK első emelete ad otthont a kiállításnak, amely a szegedi művészet és kultúra vala-
ha meghatározó, de mára feledésbe merült nőalakjaira hívja fel a figyelmet.
Az 1879-es nagy árvíz után megújuló Szeged valódi európai nagyvárossá vált, és ehhez 
méltó pezsgés jellemezte szellemi életét, melynek tevékeny résztvevője volt Fischhof 
Ágota, az első képesített magyar könyvtárosnő, Bäck Manci, az avantgárd örököse, Sze-
ged polgárainak fotográfusa, és Kukovetz Nana, akinek legizgalmasabb festményei a 
párizsi modernizmus szellemiségét hordozzák.
Az 1930-as évekre városunk szinte mai fényében tündökölt, a Szegedi Fiatalok Művészeti 
Kollégiumával a változások élén. Közéjük tartozott Kárász Judit, a Bauhaus tanítványa, 
a magyar szociofotó egyik úttörője, és közel állt hozzájuk a lírai alkatú Vass Vera festő is, 
akit a társaság vezéralakja, Buday György, majd Aba-Novák Vilmos karolt fel.

A REÖK kiállítása egy-egy termet szentel az öt hölgy-
nek.  Alkotásaik mellett nekik és róluk készült művek 
is felbukkannak: a tárlatra Moholy-Nagy László híres, 
korai képe, az Ágotát ábrázoló „Tahiti Madonna” is Sze-
gedre érkezett.  A képzőművészeti alkotásokat kisfil-
mek, animációk fogják egységbe. Az érdeklődők így 
saját közegükben és az utókor szemszögéből is meg-
ismerkedhetnek kultúránk e gyakran elfeledett, de an-
nál fontosabb szereplőivel.

Az ingyenesen megtekinthető kiállítás, mely az Eu-
rópai Unió társfinanszírozásával, az Interreg-IPA Ma-
gyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program keretében valósul meg a WSCRoute: Ismert nők a tudomány és kultúra terü-
letén – Élmény tervezés közös kulturális turisztikai útvonal és termékfejlesztés segítsé-
gével a Szerbia-Magyarország határmenti régióban (HUSRB/1903/31/0019) projekt része-
ként, június 12-ig várja a látogatókat.

JOGI NYILATKOZAT
Ez az dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg a Interreg-IPA Hatá-
ron Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által. A dokumentum tartalmá-
ért teljes mértékben (a) Szegedi Nemzeti Színház vállalja a felelősséget, és az semmilyen körül-
mények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak 
állásfoglalását tükröző tartalomnak.
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Bővíti kapacitását Szegeden
a Prémium Kert

A 
projektben – ami-
nek költségeiből 
124,6 millió forintot 
európai uniós támo-

gatás fedez – a cég bővíti és 
korszerűsíti csomagolástech-
nológiáját. A fenntartható mű-
ködés érdekében a műanyag 
göngyölegeket tisztító rekesz-
mosó, a dobozok, raklapok, 
csomagolóanyagok hatékony 
szállítását, újrahasznosítá-

sát lehetővé tevő bálázó mű-
ködik majd a cégnél. A selejt-
ként érkező vagy sérült friss 
árut komposztalapanyagként 
használják majd föl, az Algyői 
úti telephely energiaigényét 
pedig részben az újonnan te-
lepített napelemes rendszer 
fogja fedezni.

A 2007-ben alapított Pré-
mium Kert Kft. 2010 ősze óta 
működik több nagy, nemzet-

közi kiskereskedelmi áruház-
lánc beszállítójaként. A vállal-
kozás évente nyolcezer tonna 
terméket értékesít, ezek két-
harmada zöldség. A kapaci-
tásbővítő beruházás év végi 
elkészültével ez a tervek sze-
rint tízezer tonnára bővülhet. 
Az értékesítés tíz százaléka 
export, főleg a német piacra, 
de a csomagolási technika 
fejlesztésével az arány növe-
lése is cél. A cég elsődlege-
sen Csongrád-Csanád megyei 
termelőkkel működik együtt. 
Több mint száz kertész család 
szállít a Prémium Kert Kft.-
nek évek óta.

A nyilvánosan elérhető 
cégadatok szerint a családi 
tulajdonú Prémium Kert Kft. 
értékesítésből származó net-
tó árbevétele 2020-ban – az 
előző évet mintegy 50 millió 
forinttal meghaladva – 3 mil-
liárd 314 millió forint volt. A 
vállalkozás adózott eredmé-
nyét 2020-ban – az előző év-
hez képest csaknem 28 szá-
zalékkal – 82 millió forintra 
növelte.

Kétezer tonnával több zöldséget tudnak feldolgozni az 
Algyői úton. Dinamikusan fejlődő családi vállalkozás. 

Nyáron tetőzhet
az infláció

A lakosság 22 százalékos inflációt érzékelt áprilisban a GKI 
szerint, szemben a KSH által közölt 9 és fél százalékos drá-
gulással.

A 
gazdaságkutató intézet ezer háztartás körében vég-
zett reprezentatív felmérést. Miközben a hivatalos 
inflációs adat évtizedes rekor-
dot dönt, a GKI legfrissebb 

felmérése még keményebb ered-
ményt mutat: a vásárlók sokkal 
nagyobb mértékű drágulást ta-
pasztalnak.

„A tapasztalati tényeknek 
megfelel, hogy a lakosság 
2,5-szeresét érzékeli a mért 
inflációnak, miközben a KSH 9,5 
százalékos eredményt mutat ki, 
aközben a háztartások 22,5–23,5 száza-
lékra becslik az árindexüket” – magyarázta az ATV-nek Molnár 
László elemző. Eközben a bérek csupán átlagosan 14 száza-
lékkal emelkedtek, így az áremelkedések árnyékában a dol-
gozók bércsökkenést éreznek. Egy másik elemző, Beke Károly 
szerint nyáron tetőzhet az infláció.

Az elmúlt egy évben a rétesliszt 50 százalékkal, a paradi-
csom 45 százalékkal, a margarin 40 százalékkal, míg a félbar-
na kenyér 30 százalékkal drágult a Portfólió adatai alapján. 
Összességében tavaly márciustól idén márciusig 13 százalék-
kal drágultak az élelmiszerek a KSH felmérése alapján.

A GKI azt írta elemzésében, hogy bár hivatalosan a magyar 
gazdasági növekedés és a lakosság jövedelememelkedése az 
inflációt kiszűrve látványos volt az elmúlt években, mégis a ma-
gyar az egyik legboldogtalanabb nemzet az Európai Unióban.

Elfogynak a tanárok
Alig van utánpótlás – A magyar pedagógusoknak csak 7 százaléka fiatalabb 30 évesnél

Nagyon elöregedő szakma a 
tanároké, egy friss felmérés 
szerint a pedagógustársada-
lom több mint 40 százaléka 
50–64 év közötti.

A 
hazai pedagógusok 
50–64 év közötti 
korosztályába 58,3 
ezren tartoznak ösz-

szesen, ez a tanárok több 
mint 40 százaléka. A 40–49 
évesek 46,2 ezren vannak, a 
30–39 év közöttiek 23,5 ez-
ren. A 20–29 éves tanárok 
száma rendkívül alacsony, 
mindössze 11,3 ezer, ami a 
pedagógustársadalom körül-
belül 7 százaléka, derül ki a 
T-Tudok Tudásmenedzsment 
és Oktatáskutató Központ 
adataiból, amelyeket 
a Népszava muta-
tott be.

A lap az 
Eötvös Lo-
ránd Kuta-
tási Hálózat 
Közgazda-
ság-tudomá-
nyi Intézetének 
idén publikált, „A 

közoktatás indikátorrendsze-
re 2021” című kiad-

ványát is idézi, 
amely alátá-

masztja a 
kutatás 
e r e d -
m é -
n y é t . 
A ki-

a d v á n y 
s z e r i n t 

2010–2019 

között a 30 évesnél fiatalabb 
tanárok 8-ról 7 százalékra, 
a 30–39 éves korcsoport 
aránya 26-ról 16 százalékra 
csökkent. Ezzel szemben az 
50–59 éves pedagógusok 
aránya 30-ról 35 százalékra 
nőtt, a 60 évesnél idősebb 
tanárok aránya pedig 2-ről 10 
százalékra.

A pályakezdő tanárok ará-
nya mindeközben kevesebb 
mint fél százalékponttal nőtt 

a vizsgált időszakban. A kiad-
vány szerint jelenleg több mint 
kétszer annyi pályakezdő ta-
nár kellene, mint amennyi az 
utóbbi években volt, hogy az 
utánpótlás biztosítva legyen. 
Viszont idén mintegy 12 ezren 
jelentkeztek pedagóguskép-
zésre, ami ezerrel kevesebb 
felvételiző tavalyhoz képest, 
ráadásul a diplomát szerzők 
kevesebb mint fele marad 
meg a tanári pályán.

A 
rétesliszt 

50 százalékkal, 
a paradicsom 45 

százalékkal, a marga-
rin 40 százalékkal, 
a félbarna kenyér 

30 százalékkal 
drágult.

KIEMELÉS

Idén ezerrel 
kevesebben jelent-
keztek pedagógus-

képzésre, mint tavaly. 
Ráadásul a diplomát 

szerzők kevesebb mint 
fele marad meg a 

tanári pályán.

Nem jön ki a matek. Sokkal több pedagógus megy nyugdíjba, mint ahányan pályakezdő-
ként belépnek a szakmába. Fotó: MTI/Varga György

Több mint 178 millió forintos beruházással bővíti kapaci-
tását Szegeden a zöldség- és gyümölcskereskedelemmel 
foglalkozó Prémium Kert Kft. – tájékoztatott a vállalkozás. 
A projekt hangsúlyos eleme a környezetvédelem, az újra-
hasznosítás és a megújuló energia.
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Lakner Zoltán

Korszak, amely
nyomot hagy rajtunk
Ha a most alakuló kormány kitölti újabb ciklusát, akkor Or-
bán Viktor egyhuzamban tizenhat évet tölt a hatalomban. 

Az egy fél Kádár-korszak. 
A rendszerváltásokkal sűrűn tarkított magyar történe-

lemben másfél évtized számottevő időszak, ennyi idő alatt 
nyomot lehet hagyni az ország és a társadalom arculatán. A 
teljes mérlegkészítés persze korai, hiszen a rendszer gazdá-
ja továbbra is politikai ereje teljében van, aktívan formálja 
saját örökségét. Arról azonban már most is képet alkotha-
tunk, honnan hová jutott el Magyarország Orbán keze alatt. 

Az egyik változás magával Orbánnal kapcsolatos. A 
2022-es választáson látványos többséggel adták tudtul a 
magyar választópolgárok, hogy egyetlen ember van, aki-
ből kinézik, hogy alkalmas az ország vezetésére: az, aki a 
vezetői posztot eddig is betöltötte. Részben Orbán politikai 
tanulásra való képességének, részben ellenfelei tehetség-
telenségének, de részben a rendszerkörülmények tudatos 
alakításának tudható be, hogy Orbán nem is engedi, hogy 
helyette alternatíva kínálkozzék. Ezt a műveletet korábban 
a saját pártjában hajtotta végre, 2010 óta azonban Magyar-
ország hatalompolitikai fideszesítését is elvégezte. 

A másik, ami kétségkívül végbement, a társadalmi moz-
gások befagyasztása. A rendszer nagy vívmánya – hogy 
szándékosan ezt a szép államszoci-
alista kifejezést használjam – a 
járvány előtti fél évtizednyi gaz-
dasági növekedés és fogyasz-
tásnövekedés, mindeközben 
azonban a felemelkedés lehe-
tőségei drasztikusan bezárul-
tak. A társadalmi mobilitás azt 
jelenti, hogy a soron következő 
nemzedék magasabb iskolai végzett-
séget, jobb munkát, magasabb jövedelmet szerezhet, eset-
leg több vagyont is gyűjthet, mint a szülei, egyszóval maga-
sabb társadalmi státusba emelkedhet. 

Ennek a lehetőségei az Orbán-korszakban beszűkültek, 
éspedig nem egy történelmi véletlen révén, hanem tudatos 
politikai törekvés eredményeként. 

Oka ennek a kormány teljes érdektelensége a szakpoliti-
kai ügyek, pláne az integrációs célú szakpolitikák iránt, ame-
lyek azt szolgálják, hogy „a sorsválasztás szabadságával” 
– ez Ferge Zsuzsa szép kifejezése – minél többen élhesse-
nek, azaz valódi döntéseket hozhassanak arról, hogy milyen 
irányba vezetik életüket. Attól még ugyanis, hogy valaki több 
árstopos cukrot vásárolhat, nem lesz nagyobb esélye a jobb 
egészségre, a színvonalasabb oktatásra, és ezeken keresz-
tül az életút megválasztására. Ám a kormány kifejezetten azt 
akarja elérni, hogy a rossz helyzetben lévők a nagyon kicsi 
változásokkal is elégedjenek meg, cserébe tűrjék el alávetett 
helyzetüket, és ne is foglalkozzanak azzal, hogy eközben új 
vagyonos dinasztiák jönnek létre, amelyek a hazai erőforrá-
sok legtöbbje felett kontrollt gyakorolnak. Mármint, ha a meg-
felelő magatartást tanúsítják a kormány felé.

A központosított, hierarchikus, a lojalitásra, valamint a 
politikai és gazdasági hatalom korlátlan egymásra váltható-
ságára építő rend nem újdonság a magyar történelemben, 
csak éppen ellentétes azzal, amiről az 1989–1990-es rend-
szerváltás szólni akart. A sok szempontból kudarcot valló 
demokratikus kísérletre nem lett volna magától értetődő vá-
lasz a demokrácia és a társadalmi mobilitás visszaszorítá-
sa. A tekintélyelvű berendezkedés azonban kényelmesebb 
módja a hatalom megtartásának. A történelemből jól ismert 
hatalmi módszereket alkalmazzák a mai viszonyokra, vitat-
hatatlan kreativitással.

Ez az, ami a leginkább nyomot hagy rajtunk.
Minél tovább marad az Orbán-rendszer, annál nehezebb 

lesz minden próbálkozás, hogy letérjünk erről az útról.

Már most 
is képet 

alkothatunk, 
honnan hová jutott 

el Magyarország 
Orbán keze 

alatt. 

Harc az energiafüggőség ellen
Szeged már két évtizede azt teszi, amit az Orbán-kormány elmulasztott megtenni

2011-ben még létezett egy 
kormánystratégia, ami azt 
tűzte ki célul, hogy Magyar-
ország orosz energiafüggő-
sége csökkenjen. Ennek az 
épületek leszigetelése lett 
volna az egyik pillére, a má-
sik pillér az alternatív ener-
giák felhasználása lehetett 
volna. Előbbiben sok lépés 
történt Szegeden, leszige-
teltek közel harmincezer pa-
nellakást, utóbbiban euró-
pai szinten is jelentős fej-
lesztés zajlik éppen: Szeged 
távhőszolgáltatásában te-
temes gázmennyiséget vál-
tanak ki hamarosan geoter-
mikus energiával, amellett, 
hogy a felújított közintézmé-
nyekre napelemeket telepít  
a város.

A HVG azt írja, bár az Or-
bán-kormánynak 12 éve lett 
volna lépéseket tenni annak 
érdekében, hogy Magyaror-
szág függősége csökkenjen 
az orosz gáztól, szinte sem-
mi nem történt. A lap emlé-
keztet: 2010 után Orbánék 
több ezer milliárd forintért 
visszavásárolták a külföldi 
kézben lévő energiaszolgál-
tatókat, pedig ezeket a pén-
zeket az uniós pályázati for-

rásokkal együtt az épületek 
szigetelésére is költhették 
volna.

„Ám nem csupán ez 
a több ezer milliárd forint 
úszott el, hanem még azo-
kat az uniós százmilliárdo-
kat sem lehetett 
erre fordítani, 
amelyeket 
a finan-
szírozás 
s z a -
b á l y a i 
alapján 
is la-
k o s s á g i 
célokra kel-
lett volna köl-
teni. Az Orbán-kor-
mány másfél évvel lekéste 
azt a határidőt is, amikortól 
az új építésű lakások hasz-
nálatbavételi engedélyéhez 
minimalizálni kellett volna 
az ingatlan károsanyag-kibo-
csátását, így ez is csak idén 
júliustól lesz kötelező” – írja 
a HVG.

A megkésettség ered-
ménye az is, hogy most már 
két-háromszor többe kerül 
egy energetikai korszerűsí-
tés, mint amennyibe került 
tíz évvel ezelőtt. Képzeljük 

el, mennyi pénz lenne ma az 
a panelrekonstrukciós prog-
ram, ami Szegeden 15 éve 
lezajlott. 

Gáz még van, de olyan 
értelemben is gáz van, hogy 
miközben épp csökkenteni 
kellene az orosz energia-
függőséget Magyarorszá-
gon, a HVG azt írja, a ma-
gyar energiahivatal nemrég 
épp annak örült, hogy pert 
nyert az Európai Unió bíró-
ságán, ezért Brüsszel nem 
kötelezheti az országot arra, 
hogy gázvezetéket építsen 

Ausztria felé, ahonnan 
nyugati gáz is 

jöhetne az or-
szágba. Si-
ker magyar 
módra. Rá 
két hétre 
az ener-

giahivatal 
már amiatt 

p a n a s z k o -
dott, hogy az or-

szág nem fér hozzá a 
cseppfolyós földgáz fogadá-
sára alkalmas terminálok-
hoz, mert azok 80 százalé-
ka Nyugat-Európában van. 
Sőt, még egy közleményt is 
kiadtak, amiben az áll: „A 
tengerparttal nem rendelke-
ző tagállamokra tekintettel 
tovább kell erősíteni az unió 
nyugat–keleti irányú föld-
gázszállítási infrastruktúrá-
ját.” A HVG ehhez teszi hoz-
zá: Magyarország nemrég 
vett egy kikötőt Triesztben 
50 milliárd forintért.

Mindeközben Szegeden 
mintaprojekt zajlik a gáz egy 
részének kiváltására. A sze-
gedi geotermikus rendszer 
kiépítése 25 milliárd forint-
ból kezdődött 2018-ban. A 
kilencből már elkészült négy 
rendszer, öt újabb városrész-
ben márciusban kezdtek 
hozzá az építkezéshez. A pró-
baüzemnek köszönhetően 
havonta félmillió köbméter 
gázzal kevesebb szükséges 
a szegedi távhőszolgáltatás 
működtetéséhez. Ezzel min-
den hónapban 20–30 millió 
forintot takarítanak meg.

Az új helyzetben, a szom-
szédban dúló háború miatt 
a létrejövő új szegedi táv-
hőrendszernek több előnye 
is lesz. A mélyből érkező 
meleg víz importfüggetlen, 
mellette a szén-dioxid-ter-
helés is csökken Szegeden, 
és a város alatt kétezer mé-
ter mélyben található meleg 
víz biztosan van, a gázról 
ezt már ezzel az egyértel-
műséggel nem lehet elmon-
dani – mondta korábban 
Kóbor Balázs, a szegedi 
távhőszolgáltató vezetője. 
A hatósági áras energia mi-
att a távfűtés ára nem biz-
tos, hogy kedvezőbb lesz a 
mostaninál, de az biztos, 
hogy ha elkészül a szege-
di geotermikus energetikai 
fejlesztés, akkor 28 ezer 
szegedi lakásban és 500 
intézményben lesz import-
független energiából bizto-
sítható a meleg.

28 ezer sze-
gedi lakásban 

és 500 intézmény-
ben lesz importfüg-
getlen energiából 

biztosítható a 
meleg.

Emlékeznek a panelrekonstrukciós programra Szegeden? 
A közel harmincezer szegedi panellakás hőszigetelése 
mostanában nyeri el csak igazán az értelmét. Ezt egészí-
tik ki a közintézményekre telepített napelemek és a geo-
termikus energetikai beruházás. Szegeden épül Európa 
második legnagyobb geotermikus fűtési rendszere, mely 
óriási mértékben csökkenti a felhasznált gáz mértékét a 
város távfűtésében.

2018 óta zajlik a szegedi geotermikus rendszer kiépítése. Négy rendszer már elkészült a kilencből, öt újabb városrész-
ben márciusban kezdtek hozzá a munkához. Fotó: Iványi Aurél 
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Százötven tábor
gyerekeknek

Több mint 150 tábor kínála-
tából lehet válogatni a Sze-
gedi Vakáció 2022 prog-
ramfüzetben.

A 
hagyományos tá-
borok (színjátszó, 
kalóz, indián és 
bűvész) mellett új-

donság a KRESZ- és a retori-
ka tábor. A programfüzetben 
150 különféle táborozási le-
hetőséget kínálnak a város 
intézményei. A Szent-Györ-

gyi Albert Agóra kínálata 
a legbőségesebb. Itt júni-
us 20. és augusztus 5. kö-
zött összesen 75-féle tábort 
hirdettek a szege-
di gyerekeknek 
óvodásoktól a 
középiskolá-
sokig. Orbán 
Hedvig igaz-
gató elmond-
ta: azok a leg-
népszerűbb tá-
borok, amelyek játé-
kos formában készítik fel a 
felső tagozatos diákokat a 
pályaválasztásra.

Áprilisban indult a befi-
zetés, és már több tábor is 
betelt az Agóra webáruhá-
zában, így a robotika tábor 
is, amiből azonban újabb 
turnusokat szerveznek. Az 
online felület mellett szer-
dánként 8–16 óra között az 
Agórában is be lehet fizet-
ni a táborokat. A részvételi 
díj évek óta nem drágult, 

idén azonban hozzá kel-
lett nyúlni az árakhoz, 10 
százalékkal emeltek, így a 
legolcsóbb tábor 24 ezer, a 
legdrágább 30 ezer forintba 
kerül.

Június 20. és augusz-
tus 26. között a Szegedi 
Vadaspark is szervez tá-
borokat. Lesznek szünidei 
foglalkozások a Somo-
gyi-könyvtárban és a fiók-
könyvtárakban, valamint a 
művelődési házakban is. 

A Petőfitelepi Művelődési 
Házban június 27. és au-
gusztus 5. között két tur-
nusban élmény-, három tur-

nusban sportválasztó 
tábort, a dorozsmai 

Petőfi Sándor 
M ű v e l ő d é s i 
Házban pedig 
p o m p o n t á n c 
tábort szervez-

nek. Tápén idén 
a hagyományőrző 

tábor mellett a kicsi kuk-
tákat is várják. A Tömör-
kény István Művelődési Ház 
konyhatündér táborral is 
várja a diákokat.

A Móra Ferenc Múzeum-
ban néprajzi, természettu-
dományi és képzőművészeti 
múzeumpedagógiai foglal-
kozásokon vehetnek részt a 
gyerekek. Június 20. és au-
gusztus 19. között sportág-
választó táborokat szervez 
a Gellért Szabadidőközpont 
Újszegeden.

A 
legolcsóbb 

tábor 24 ezer, 
a legdrágább 

30 ezer 
forint.

1300 gyermeket
táboroztat a város

Évek óta az önkormányzati napközis táborok a leg-
népszerűbbek Szegeden, mert az egyheti térítési díj 
ellenében napi háromszori étkezést és számtalan szí-
nes programot biztosítanak a vakációzó diákoknak. 
Idén hat turnusban összesen 1300 gyereket táboroz-
tatnak a Tarjáni Kéttannyelvű és a Tabán Általános 
Iskolában. Az oktatási intézmények szociális szem-
pontok alapján tettek javaslatot, kik kerülhetnek be a 
csoportokba. Idén is többszörös volt a túljelentkezés.

Nagyon népszerű a robotika tábor.

Komjáti Zoltán: Legyen újra
rendőrőrs Kiskundorozsmán!

– Hol él, hol lakik? 
– Szegeden, Kiskundo-

rozsmán. Tizenhat éve. A fe-
leségem családja tősgyöke-
res kiskundorozsmai család, 
én odesszai gyerek vagyok. 

– Akkor miért suttogja 
a Fidesz, hogy a környéken 
sem lakik?

– Értem már, mire gon-
dol. Felújítottuk a dorozsmai 
házunkat. Ez egy elég nagy 
ház, több generáció lakik ott, 
feleségem szülei, nagyszülei 
is. Az volt a legegyszerűbb, 
ha mi költözünk el átmeneti-
leg. Ekkor vettünk Kunbaján 
egy házat. De ezt leszámít-
va gyakorlatilag Dorozsmán 
éltünk, a felújítás mostanra 
befejeződött. Ez egy igen ne-
héz időszaka volt 
családunk-

nak a 
p a n d é -
mia alatt. A 
két kisebb gyermekem szep-
tembertől újra a Jerney-isko-
lában kezdi meg a tanévet, 
míg a legnagyobb fiam a Kő-
rösyben kezdi meg a középis-
kolai tanulmányait.

– Mi mindent csinált ed-
dig tizenhat év alatt Kiskun-
dorozsmán?

– Az építőiparban dolgo-
zom, egy kisvállalkozást ve-
zetek. 2009 óta vagyok tagja 
a Jobbiknak, 2011-ben ala-
pítottam meg Dorozsmán a 

helyi csoportot. Azóta szerve-
zünk közösségépítő progra-
mokat, jótékonysági rendez-
vényeket. A kettős keresztet 
is mi állíttattuk fel a temp-
lomdombon. Szoros kapcso-
latot alakítottunk ki a nemrég 
tragikusan elhunyt Deli Albin-
nal, segítettük, támogattuk 
a dorozsmai hagyományok 
ápolásában, éltetésében. A 
Jerney-óvodában társadal-
mi munkában betonoztam, 
szegőztem le a csúszda kör-

nyékét a feleségemmel és 
az egyik óvónővel. 

2014-ben még 
a Jobbik je-

löltjeként 
i n d u l -
t a m , 
2019-
b e n 
m á r 
az Ösz-

s z e f o -
gás Sze-

g e d é r t 
E g y e s ü l e t 

jelöltjeként én is 
tagja voltam annak a 

csapatnak, amelyik nyert az 
önkormányzati választáson. 
Három éve majdnem 1400-
an szavaztak rám itt, ez adott 
bizalmat az újrainduláshoz.

– Mivel készül most az 
időközi választáson, milyen 
tervei vannak?

– Botka László polgár-
mester is elmondta, amikor 
bejelentettük az induláso-
mat, hogy sok fontos fej-
lesztés valósult itt meg az 
elmúlt években. Felújítottuk 

az iskolát és az óvodát, el-
készült a Bordányba vezető 
bicikliút. Új egészségház és 
kispiac is épült. De egy vá-
ros, egy városrész sosincs 
készen, rengeteg feladat vár 
még ránk. A céljaim, terveim 
pedig összhangban vannak 
Szeged fejlesztési programjá-
val, együtt fejlesztjük tovább 
Dorozsmát. Megválasztásom 
esetén mindent megteszek 
azért, hogy a subasai kisker-
tekben lakók a szegedi bérle-
tükkel újra felszállhassanak 
a helyközi járatokra, amelyek 
a kiskertek előtt a főúton 
közlekednek. Folytatnám a 

kamerarendszer bővítését, a 
subasai és sziksósi buszmeg- 
állóhoz is kerüljön kamera, 
mindkét helyen nagyon sok 
a kerékpár, és sajnos, tűn-
nek el onnan lezárt biciklik. 
Május végén mart aszfaltos 
útfelújítások is kezdődnek a 
kiskertekben, összesen nyolc 
kilométeren. Szeretnék nap-
elemes kandelábereket is 
telepíteni ide. Mindent meg-
teszek azért, hogy megvá-
lasztásom esetén a Széksósi 
úton legalább a Nemes Ve-
gyesnél legyen egy új zebra, 
ott súlyos baleset is történt. 
Régi terv az is, hogy ne csak 
körzeti megbízotti rendszer, 
hanem rendőrőrs legyen Kis-
kundorozsmán. Elkezdtek 
épülni a fedett buszmegál-
lók, ezeket is szeretném to-
vább bővíttetni. Míg el nem 
feledem: nagyon jó már most 
a munkakapcsolat Fodor An-
tal tanácsnokkal, aki a má-
sik dorozsmai körzetnek az 
önkormányzati képviselője. 
Szeretnénk, ha még aktívabb 
lenne a dorozsmai részön-
kormányzat. Terveink között 
szerepel, hogy legyen lega-
lább egy dorozsmai közmeg-
hallgatás évente, többet ta-
nácskoznánk, egyeztetnénk. 
Fontosnak tartom a számon-
kérhetőséget, ezeken a fóru-
mokon rendszeresen lenne 
erre is lehetőség.

Garai Szakács László 

Június 26-án időközi önkor-
mányzatiképviselő-válasz-
tást tartanak Kiskundorozs-
mán. Komjáti Zoltánnak, 
az Összefogás Szegedért 
Egyesület jelöltjének a 
közbiztonság és a közleke-
dés feltételeinek javítása a 
legfontosabb célja. Ezeken 
mindenképpen szeretne ja-
vítani, ezért is döntött úgy 
a közgyűlés városüzemel-
tetési bizottságának kül-
sős tagja, hogy újraindul a 
dorozsmai 1-es választókör-
zetben.

Május 27-én 15 
órától gyereknapot ren-

deznek a környezetvédelem 
jegyében a Dianovszky téren, 

amelyre várja az érdeklődőket 
Fodor Antal önkormányzati képvi-

selő és Komjáti Zoltán, a közgyűlés 
városüzemeltetési bizottságának 
tagja. Lesz ugrálóvár, arcfestés, 

öko kézműves sátor, sütikós-
toló, és fellép a Csiga 

Duó.

Botka László: Jól ismerik a dorozsmaiak Komjáti 
Zoltánt. Befejeződik a héten az aláírásgyűjtés, amely 
az indulás feltétele az időközi választáson. Az ajánlóí-
veket legkésőbb május 23-áig kell leadni. Az aláírás-
gyűjtésbe bekapcsolódott Botka László polgármester 
is, aki elmondta: Komjáti Zoltán hosszú évek óta tag-
ja a kiskundorozsmai közéletnek, ezért nemcsak ő 
ismeri a dorozsmaiakat, hanem a dorozsmaiak is jól 
ismerik őt. A polgármester hangsúlyozta: Szeged és 
Kiskundorozsma nagyon szorosan együtt tud dolgoz-
ni a következő időszakban. Ezt nagyon megkönnyíti, 
ha olyan képviselője van a városrésznek, akinek az 
elképzelései egybeesnek a városvezetés fejlesztési 
programjával.

Komjáti Zoltán: Egy város, egy városrész sosincs készen, 
rengeteg feladat vár még ránk. A céljaim, terveim össz-
hangban vannak Szeged fejlesztési programjával. Fotók: 
Szabó Luca
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet 
a Szegedi Közlekedési Kft. 

ügyvezető igazgatói 
munkakörének betöltésére 

Pályázati feltételek:
a) büntetlen előélet;
b) felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a) vezetői tapasztalat;
b) a munkakör ellátása során hasznosítható nyelvismeret.

A pályázat benyújtási határideje 2022. június 15. napja. 

A munkakör/feladatkör betölthetőségének időpontja: A munkakör/feladatkör 
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése szerint, de legkorábban 2022. júli-
us 15. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat egy eredeti és két másolati pél-
dányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen (munkaidőben) lehet benyúj-
tani Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda Cégfel-
ügyeleti Csoportja részére (cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a következőket: „Pályázat a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazga-
tói tisztségére” és „Az iktatóban nem bontható fel!”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeged Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Cégfelügyeleti Csoportja nyújt (tel.: 
62/564-349, 62/564-008, 62/564-402).

A pályázattal kapcsolatos részletes információk a www.szegedvaros.hu és a www. szkt.
hu oldalakról tölthetőek le. 

Szabadságát ünnepli Szeged
Leírhatatlan a hangulat, óriási a tömeg és rengeteg a mosoly

SZ
eged 303 éve nyerte vissza a középkor-
ban már megszerzett, de a török hódolt-
ság idején elvesztett kiváltságait, ame-
lyekkel kiemelkedett a körülötte lévő feu-

dális világból. A szegediek szabad polgárként éltek a király-
tól kapott jogokkal. Virágzásnak indult a város. Ezt ünnepli a 
város májusban. A Szeged-napi ünnepségsorozat vasárnap 
ér véget.

Nyitásként a Pavane Táncegyüttessel vonultak fel a 
borrendek a Dugonics tértől a Széchenyi térig: a Borbarát 
Hölgyek Dél-alföldi Társasága, a Szent Vince Borrend, az 
Európai Borlovagok Magyarországi Rendje, az Európai 
Borlovagrend Szegedi Legátusa, a Siklósi Gasztro- és 
Borbarátnők Egyesülete és a Szőregi Rózsahölgyek Rendje 
Egyesület.

A Széchenyi téri borfesztiválon mindennap óriási a tömeg 
és leírhatatlan a hangulat. Érdemes azonban tenni egy 
sétát a Klauzál és Dugonics tér útvonalon, ahol kézműves 
söröket, háztáji termékeket és sok programot kínálnak. 
Lapzártánk után kezdődött a koncertsorozat a Dóm téren, és 
az ünnepségsorozat zárásaként rendezik meg a hídi vásárt.

Szőregi rózsahölgyek. Fotók: Szabó Luca és Iványi Aurél Koncert a Dugonics téren.

A Pavane Táncegyüttes a borrendek vonulásán.

A Teát Rummal-koncerten egy gombostűt sem lehetett 
leejteni a Széchenyi téren.

Házi sajtok a Klauzál téren. 
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Szegedért emlékérmesek 
Szilágyi Annamária, Szeri István és Deli Albin

SZ
ilágyi An-
n a m á -
ria szín-
m ű v é s z : 

„A vígjátékban lubickol a szí-
nész, a drámában azonban 
meg kell szenvednie a sike-
rért” – mondja. Már gyerekko-
rában elhatározta: a színpad 
lesz az élete. Érettségi után 
kenyeret árult a szülőfalujá-
ban, gyors- és gépírótanfo-
lyamot végzett, de az álmáról 
nem tett le: végül a békéscsa-
bai Jókai Színháznál szerez-
te meg színészi bizonyítvá-
nyát 2002-ben. 2004 óta a 
Szegedi Nemzeti Színház leg-
többet foglalkoztatott, vezető 
színésznője. Az Anconai sze-
relmesek volt az első darab, 

amelyben megismerte a sze-
gedi közönség, azóta szám-
talan emlékezetes szerepben 
láthattuk már. Eddig hétszer 
nyerte el a legjobb női fősze-
replőnek járó Dömötör-díjat. 
Tehetségét nemcsak színész-
nőként, hanem rendezőként 
is bizonyította: nyaranta a vá-
rosháza udvarán bemutatás-
ra kerülő színdarabok mindig 
nagy sikert aratnak. „A drá-
mai szerepeket jobban szere-
tem, mint a vígjátékokat. Min-
denki azt várja el tőlem, hogy 
nevessek és szórakoztassak. 
A mélységeket és a sok kese-
rűséget azonban – amelyeket 
az ember élete során felhal-
moz – a drámákban lehet jól 
hasznosítani” – vallja.

SZ
eri István, 
a CSMKIK 
tisztelet-
beli elnö-

ke, a Tisza Volán Zrt. egykori 
vezérigazgatója. Jogász vég-
zettsége megszerzése után a 
Tisza Volánnál helyezkedett 
el; szinte az egész pályafu-
tása a közlekedési vállalat-
hoz kötődik. Jogi előadóként 
és kereskedelmi osztályve-
zető-helyettesként is dolgo-
zott, mielőtt a marketingosz-
tály vezetésével bízták meg. 
1990-ben aztán igazgatóvá 
nevezték ki, három évvel ké-
sőbb az akkori Tisza Volán Rt. 
vezérigazgatója lett. Munká-
ja mellett a felsőoktatásban 
is részt vett. 1994–2000 kö-

zött az Országos Kereskedel-
mi és Iparkamara alelnöke, 
14 évig a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke volt. Utóbbinak je-
lenleg is tiszteletbeli elnöke. 
A Szeged Első Lions Club ala-
pító elnöke volt 2001-ben. 
Számos karitatív munkában 
vesz részt Szegeden. Sport-
vezetői tevékenységet több 
mint 30 évig végzett mint a 
Tisza Volán Sport Club társa-
dalmi elnöke, jelenleg elnök-
ségi tag.

44 éve házas, felesége, 
Szeri Istvánné Ibolya óvónő 
az SZTE JGYPK mesterokta-
tója volt nyugdíjazásáig. Fia, 
Marcell mérnök, egy unoka, 
Patrícia, boldog nagypapája.

D
eli Albin hagyo-
mányőrző délvidéki 
születésű volt, még-
is a legtöbben kis-

kundorozsmaiként emlékez-
nek rá. 1991-ben költözött fe-
leségével a Szegedhez tartozó 
településrészre, onnantól ku-
tatta a történetét. Jegyzetelte 
az idősebb lakosok emléke-
zéseit, közben pedig gyűjtötte 
a néprajzi tárgyakat. Felesé-
gével és két fiával együtt dol-
gozott a hagyományok ápolá-
sán, megőrzésén. Évtizedek 
munkájának eredményeként 
jött létre 2017-re a Dorozs-
mai Tájház és Helytörténeti 
Gyűjtemény, amelyet a hagyo-
mányőrző és kulturális egye-
sület működtet, és amely a 

településrész kulturális életé-
nek egyik legfontosabb szín-
tere lett. Kegytárgyak, szö-
vőgyári emlékek, nagypolgá-
rok régi bútorai és személyes 
tárgyai, valamint egy helyi fes-
tőnő még fellelhető munkái al-
kotják a sokszínű gyűjteményt, 
amit a helyiek gyakran „élő 
múzeumnak” neveznek. A 
család munkájának közösség-
teremtő ereje példaértékű lett 
Dorozsmán. Számos helytör-
téneti vonatkozású emléktáb-
la őrzi Deli Albin munkássá-
gának nyomát. Utolsó kezde-
ményezése a tavaly felavatott 
Dankó Pista-szobor felállítá-
sa volt. A hagyományőrző 57 
éves korában, 2021 novem-
berében hunyt el.

Boldogkői Zsolt: 
A tudatlanság gyakran harsány 

és uralkodni akar
Boldogkői Zsolt molekulá-
ris biológusnak, az egye-
tem Orvosi Biológiai Intézet 
vezetőjének Pro Urbe díjat 
adományozott a közgyűlés. 
A koronavírus-járvány évei-
ben egy ország ismerhette 
meg fáradhatatlan tudomá-
nyos ismeretterjesztői tevé-
kenységét.

„A tudatlanság gyakran har-
sány és uralkodni akar. A 
tudás nem demokratikus, 
az általános választások vi-
szont igen, s emiatt akár 
gyökeres negatív fordulat is 
beállhat a tudomány megíté-
lését illetően. A tudományos 
kutatás ugyanis engedély-
köteles és finanszírozásigé-
nyes. Ha ezek valamelyike 
hiányzik, a tudományos inno-
váció el fog halni. (…) Ha egy 
kormány a tudatlan tömegek 
heccelésével akar népsze-
rűséget szerezni, az a tudo-
mányra nézve (is) katasztro-
fális hatással járhat” – vall-
ja egy interjúban Boldogkői 
Zsolt molekuláris biológus, 
a Magyar Tudományos Aka-
démia doktora, a Szegedi Tu-
dományegyetem Orvosi Bio-
lógiai Intézetét vezető egye-
temi tanár.  Gödöllőn, Buda-
pesten, Philadelphiában és 
Bonnban is dolgozott, mielőtt 
2003-ban a szegedi intézet 

munkatársa, majd 2008-ban 
vezetője lett. Számos jelen-
tős tudományos publikáció-
ja mellett 2012 óta elsősor-
ban azzal szerzett magának 
országos hírnevet, hogy a 
médiában és konferenciá-
kon rendszeres ismeretter-
jesztő tevékenységet folytat 
az áltudományos nézetekről. 
Azt mondja: „a tudományt 
egyre nehezebb megérteni, 
ezért egyre inkább nő azok-
nak a száma és aránya, akik 
nem hajlandóak erre”. Né-
zeteit a koronavírus-világjár-

vány kezdete óta a Covid–19 
kapcsán is számtalanszor is-
mertette, a pandémiáról szó-
ló híradások napi szereplője 
lett. Fáradhatatlanul értéke-
li a járvány aktuális helyze-
tét, érvel az oltások és a vé-
dekezés fontossága mellett, 
miközben az általa is oktatott 
sejt- és molekuláris biológia 
új irányokat nyithat a gyógyí-
tásban. 

Két gyermeke van: Ger-
gely 28 éves, Miklós 24 
éves.

(Fotók: Szabó Luca)

Duda Ernő: 
Pusztába kiáltott szó 

a szavunk
Duda Ernő molekuláris 
biológust Pro Urbe díjjal 
tüntette ki a közgyűlés. 
Bár az állami döntéshozók 
nem méltatták figyelemre 
a pandémia időszakában, 
nem hagyott fel az érvelés-
sel a járvány megelőzése, 
a tesztelés és a védőoltás 
kapcsán.

– Bármi, amit a magamfaj-
ta szakemberek mondanak, 
az pusztába kiáltott szó. An-
nak idején több levelet is ír-
tam Müller Cecíliának, soha 
egyetlenegyre nem kaptam 
választ, és soha nem történt 
semmi azzal kapcsolatosan, 
amit írtam – fogalmazott a 
szeged.hu-nak tavaly adott 
interjújában Duda Ernő. A 
molekuláris biológus ennek 
ellenére minden lehetőséget 
megragadva fáradhatatlanul 
érvelt a tesztelés, a megelő-
zés, a védőoltás fontossága 
mellett.

Genetikus, immunológus 
tudományos pályáját a fővá-
rosi orvosegyetem Straub F. 
Brunó akadémikus vezette 
Orvosi Vegytani Intézetében 
kezdte. A Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont alapító tag-
ja, nyugdíjazásáig dolgozott 
az SZBK Biokémiai Intéze-
tében, közben kutatott az 
Egyesült Államokban, Ka-

nadában, Franciaország-
ban és Japánban. 1995-től 
a Szegedi Tudományegye-
tem professzora, előbb az 
Orvosi Mikrobiológiai és 
Immunbiológiai Intézetben 
dolgozott, majd az Orvosi 
Biológiai Intézetet vezet-
te. A Magyar Tudományos 
Akadémia doktora. Szeged 
mellett oktatott a Budapesti 
Műszaki Egyetemen, az Eöt-
vös Loránd Tudományegye-
temen, a franciaországi 
angers-i, valamint a csíksze-

redai, a kolozsvári és a ma-
rosvásárhelyi egyetemen. A 
széles nyilvánosság a pan-
démia idején ismerte meg 
a nevét, Boldogkői Zsolthoz 
hasonlóan folyamatosan a 
megbízható oltások fontos-
sága mellett érvel, igyekszik 
felhívni a figyelmet a meg-
előzésre és az egyéni fele-
lősségre. Felesége, Borsodi 
Anna neurokémikus, Ernő 
fia cégvezetőként, lánya, 
Duda Éva koreográfusként, 
rendezőként dolgozik.
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Szajbély Mihály: El sem tudom 
képzelni, hogy máshol élhetnék

A város újdonsült díszpolgárát, a 
szegedi egyetem bölcsészkará-
nak irodalomprofesszorát kértük 
interjúra, amiből kiderül, hogyan 
került Szegedre, és az is, miért 
döntött úgy, hogy élethosszig itt 
marad.

– Budapesten született, gyerek-
kora egy részét ott töltötte, ezek 
után került családjával együtt 
Szegedre. Hogyan történt ez?

– Budán születtem, 1956 után 
kerültünk át Újpestre. Korai emlé-
kem, hogy egy légópincéből felnéz-
ve láttam a Budapestre bevonuló 
vöröscsillagos szovjet tankokat. 
Nagybátyám részt vett a fegyveres 
ellenállásban, menekülnie kellett, 
így költöztünk az ő árván maradt 
újpesti kertes házába. Tízéves ko-
romig éltünk a fővárosban, utána 
jöttünk Szegedre. Apám beruhá-
zómérnök volt, az ország szinte 
valamennyi textilgyárának kivite-
lezésében részt vett. Mindig távol 
volt, többnyire hétvégéken láttuk. 
Szegeden akkor épült a textilgyár, 
és amikor elkészült, apám itt lett 
főmérnök. Így költöztünk 1963-
ban Szegedre. 

– Milyen volt akkor a város?
– Azonnal jó élmény volt Sze-

ged, de hozzá kell tennem, hogy 
Budapestből addig nem sokat lát-
tam. 

– Nem volt kimondottan nagy-
városi gyerek.

– Így van. Elég idős sem voltam 
ahhoz, hogy nekiinduljak a város-
nak. Szeged abban az időben nyu-
godt kisváros volt, ahol a szüleim 
már az első nyáron egyedül elen-
gedtek. Eleinte olyan volt, mint egy 
két hónapos nyaralás. 

– Útravalóra mit kapott a szü-
leitől?

– Jó könyvtárat. Apám mér-
nök volt, anyám textiltechnikus, 
de mindketten olvasó emberek. 
A művelt polgár típusai voltak, 
ebbe születtem bele. Mondhat-
nám, a könyvek közé. Tanulmá-
nyi versenyre írt dolgozataimat 
apám elolvasta, miután legépel-
tem őket. Leültetett, és azzal 
fordult hozzám, hogy ebből most 
„mákostésztát” készítünk. Vagyis 
addig javította és firkálta a szö-
veget, míg az úgy nem nézett ki, 
mint a mákostészta. A javítások 
eleinte nagyon bántottak, aztán 
rájöttem, hogy ebből sokat lehet 
tanulni. És ma én is mániákusan 
javítok, erről a diákjaim sokat 
tudnának mesélni. 

– Az önt ismerők tudják, hogy 
vízilabdázott, hogy kis kitérővel 
érkezett a szegedi bölcsészkarra, 

mert előtte jogot hallgatott. Egy 
önnel közel tíz éve készült inter-
júban olvastam, hogy a bölcsész-
karon három nagy tanáregyéniség 
tanította: Csetri Lajos, Lukácsy 
Sándor és Szörényi László. Mit ta-
nult tőlük?

– Ők tényleg meghatározóak 
voltak számomra, de nem csak 
tőlük tanultam. Hanem például 
Keserű Bálinttól, aki hihetetlenül 
jó szervező volt, és hihetetlen em-
pátiával foglalkozott a diákokkal. 
Későbbi oktatói mentalitásomat 
ez nagyban formálta. Szakmailag 
valóban a felsoroltak gyakoroltak 
rám nagy hatást. Három egymás-
tól teljesen különböző tanáregyé-
niség. Szerencsés helyzet, mert 
nem egyetlen mesterem volt, aki 
rám nyomta volna a bélyegét. 
Csetri Lajos nagy tudós volt, de 
nem igazi pedagógus. Így visz-
szanézve persze akár erényeként 
is említhetném, hogy a diákjai 
dolgozatait úgy olvasta, mintha 
azt akadémikus írta volna, és így 
is kritizálta, de ez azért nagyon 
letaglózó tudott lenni. Szörényi 
László korban közelebb állt hoz-
zánk, ő hihetetlen könnyedséget 
hozott magával, óriási szakmai tu-
dást, miközben a legkisebb elme- 
szikráért is lelkesedett. Lukácsy 
Sándort eleinte furcsállkodva fo-
gadtuk. Az egyetemisták körében 
akkor a strukturalizmus hódított, a 
szerző nem érdekelt minket, csak 
a mű. Lukácsy ezzel szemben fé-
lig történész volt, hihetetlen adat-
mennyiséggel a fejében. A szemi-

náriumainkon nagy konfliktusaink 
alakultak ki vele, de beleültette a 
fejünkbe a gondolatot, hogy azért 
talán a szerző is létezik. Elképesz-
tően színes egyéniség volt, és re-
mek előadó.

– Az egyetem elvégzése után 
egyértelmű volt, hogy Szegeden 
marad? Voltak hosszú távú ter-
vei?

– Abban biztos voltam, hogy 
irodalommal szeretnék foglalkoz-
ni, de azt nem tudtam, hogy ötven- 
éves történet kezdődik itt, amikor 
hallgatóként belépek a bölcsész-
kar kapuján. Végzés után kétéves 
gyakornoki ösztöndíjjal sikerült 
az egyetemen maradnom. Ez 
anyagilag nem volt vonzó, annál 
inkább vonzott, hogy ebben a na-
gyon inspiráló szakmai körben foly-
tathatom.

– 1988-ban a Bécsi Egyetem 
vendégoktatója lett, összesen 
négy évet töltött kint. Belelátott 
egy nyugati egyetem működésé-
be, az ott folyó oktatói és kutató-
munkába. Miben különbözött ez 
a szegedi egyetem bölcsészkarán 
folyó munkától?

– Valamennyire beleláttam, 
de ennek megvoltak a korlátai. 
Bécsben, majd később Berlinben 
hungarológiai vagy finnugor tan-
székeken tanítottam. Kis tanszé-
kek voltak ezek, kevés hallgatóval. 
Nagyjából az a méret, mint ma a 
szegedi bölcsészkaron az olasz 
vagy a francia szak. Ebből követke-
zően nem olyan képzések folytak 
ott, mint Szegeden a magyar sza-

kon, ahol akkoriban 100-120 főből 
állt egy-egy évfolyam. 

– Milyenek voltak a hallgatók?
– Bécsben, majd később Ber-

linben olyanok voltak, mint ma 
nagyjából Szegeden. Többségük 
nem volt igazán motivált. A tantár-
gyaikon túl nem feltétlenül voltak 
érdeklődőek. 
Bécsbe 
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Magyarországáról csöppentem. A 
magyar hallgatók többsége akkor 
társadalompolitikai kérdések iránt 
fogékony volt. Ezzel szemben kint 
közömbös prakticizmussal talál-
koztam. Ez nagyon furcsa volt. Ak-
kor jobb volt itthon tanítani. Mára 
itthon is azt tapasztalni, amit én 
akkor tapasztaltam Bécsben és 
Berlinben. És ez azért eléggé el-
gondolkodtató.

– Pályája során volt a böl-
csészkar dékánja, jelenleg is tag-
ja az egyetem szenátusának. Egy 
tudósember ezek szerint nem ki-

zárólag a könyvtárban és a kuta-
tószobában érzi jól magát, hanem 
közéleti feladatokat is el kell lát-
nia?

– Az értelmiségi felelősséggel 
tartozik az iránt, ami a környeze-
tében történik. Vannak olyanok, 
akik politikailag is pozicionál-
ják magukat. Én soha egyetlen 
pártnak sem voltam a tagja, és 
ennek a gondolata sem merült 
fel bennem. Egy értelmiségi-
nek feladata, hogy a társadalmi 
problémákat láthatóvá tegye, és 
megoldási javaslatokkal éljen. És 
kutyakötelességemnek tartottam 
azt is, hogy az egyetem szenátu-
sában elmondjam az aggályaimat 
az alapítványi átalakulással kap-
csolatban.

– Mennyire érte váratlanul, 
hogy díszpolgárnak választották?

– Eléggé. A polgármesteri kabi-
netből kerestek, hogy Botka László 
szeretne velem beszélni. Sejtel-
mem sem volt, hogy miről. Megle-
petés volt.

– Az elmúlt öt-hat évtizedben 
hogyan változott a város és az 
egyetem meglátása szerint?

– Amikor ideérkeztünk, sok-
kal szürkébb volt Szeged. Hallga-
tó koromban leginkább a város 
nyomott hangulata volt az alapél-
ményem, és az, hogy az egyetem 
idegen test a városban, mert az 
egyetemen azért már akkor is 

szabadabb volt az élet. De a 
tehetséges embereknek 

végzés után nem volt itt 
helyük. Pol Pot megye 

volt, Komócsinok-
kal. A város külső 
képe mára erőtel-
jesen átalakult, 
és egészen más 
lett az egyetem 
és a város viszo-

nya is. Az egyetem 
ma a város integráns 

része, egyetemi okta-
tóként városi polgárnak 

érzem magam. Korábban in-
kább visszahúzódni igyekeztem 
a csigaházba, az egyetem falai 
közé, ma derűt érzek a városban, 
úgy érzem, kevésbé frusztráltak 
itt az emberek, mint másutt, így 
aztán türelmesebbek és udvaria-
sabbak is egymással. Jólesik sé-
tálni Szegeden, és el sem tudom 
képzelni, hogy máshol élhetnék, 
mint itt. A város épül-szépül, ami 
nagyon jó dolog, de önmagában 
kevés volna. Máshol is térkövez-
nek, de itt a térkő beleépül a jó 
városi közérzetbe. Ez együtt adja 
Szeged jó hangulatát.

Bod Péter

Abban 
biztos voltam, hogy iro-

dalommal szeretnék foglal-
kozni, de azt nem tudtam, hogy 
ötvenéves történet kezdődik itt, 

amikor hallgatóként belépek a böl-
csészkar kapuján. Végzés után két-

éves gyakornoki ösztöndíjjal sikerült 
az egyetemen maradnom. Ez anyagi-

lag nem volt vonzó, annál inkább 
vonzott, hogy ebben a nagyon 

inspiráló szakmai körben 
folytathatom.

– Máshol is térköveznek, de itt a térkő beleépül a jó városi közérzetbe. Ez együtt adja Szeged jó hangulatát 
– fogalmazott Szajbély Mihály. Fotó: Szabó Luca
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Újra versenyben
a dokumentumfilmek
Indul a hatodik Zsigmond Vilmos Nemzetközi 

Filmfesztivál a Belvárosi Moziban

Mozi a Széchenyi téren

A 
6. Zsigmond Vilmos 
Nemzetközi Film-
fesztiválra 419 fil-
met küldtek ver-

senybe az alkotók a világ min-
den tájáról Ecuadortól Indiá-
ig, Finnországtól Ausztráliáig. 
Az alkotók kifejezett kérésére 
újra versenybe száll-
nak a dokumen-
tumfilmek is, 
így idén is-
mét négy ka-
tegóriában 
– nagyjá-
tékfilm, doku-
mentumfilm, va-
lamint kisjáték- és 
kísérleti film – láthatnak alko-
tásokat a Belvárosi Moziban. 
Az előzsűri 8 nagyjátékfilmet, 
14 dokumentumfilmet, 19 
kisjátékfilmet és 7 kísérleti fil-
met, vagyis összesen 48 fil-
met válogatott be a 419-ből. 
Ezek a versenyfilmek a feszti-
válon, ahol rengeteg filmet ve-
títenek versenyen kívül is az 
öt nap alatt.

A szervezők minden év-
ben igyekeznek valami „os-
caros” vonalat, kapcsolatot 
behozni a fesztiválba, lévén, 
hogy a névadó, a szegedi 
születésű Zsigmond Vilmos 

1978-ban megnyerte a leg-
jobb operatőrnek járó Os-
car-díjat a Spielberg rendezte 
Harmadik típusú találkozások 
fotografálásával. Idén hét, Os-
car-díjas operatőr által fotog-
rafált filmet láthatnak: a Ka-
barét, a Vérző olajat, A Gyűrűk 

Ura első részét, A Gyűrű 
Szövetségét, a Tá-

vol Afrikától című 
alkotást, A lele-
ményes Hugót, 
a Dűnét és a 
Zongoraleckét.

Május 26-án 
délelőtt fél 11-től a 

bűnfilmek atmoszférá-
járól, a hatáskeltés képi esz-
közeiről tartanak kerekasz-
tal-beszélgetést, amit három 
filmmel is illusztrálnak: A 
nyomozóval – aminek Gigor 
Attila a rendezője, aki a zsűri 
tagja –, az Isteni műszakkal 
és a Dögkeselyűvel, ami a 
modern magyar krimi eta-
lonja. Utóbbinak az a Ragá-
lyi Elemér volt az operatőre, 
aki az első Zsigmond Vilmos 
filmfesztiválon kapta meg az 
életműdíjat.

(A filmfesztivál részletes 
programja a zsigmondvil-
mosfilmfest.com honlapon.)

A Falfúró operatőre kapja az életműdíjat

A 
magyar film vizuá-
lis nyelvének egyik 
megújítója, a fényke-
zelés virtuóza kap-

ja idén a Zsigmond Vilmos  
filmfesztivál életműdíját. A 79 
éves Grunwalsky Ferenc fény-
képezte többek között a Köny-
nyű testi sértés, a Falfúró és a 
Roncsfilm című filmeket. Bá-
ron György azt írta a Kossuth- 
és Balázs Béla-díjas operatőr-
ről, hogy beskatulyázhatatlan, 
szabálytalan művész.

Grunwalsky Ferenc jó 
barátja és munkatársa volt 
a nyolc éve elhunyt Jancsó 
Miklósnak. Ő fényképezte az 
1999-ben induló Pepe–Ka-
pa-filmek (Nekem lámpást 
adott kezembe az Úr Pes-
ten, Utolsó vacsora az Arabs 
Szürkénél, Anyád! A szúnyo-
gok) jó részét. Grunwalsky 

nevéhez hetvenhárom film 
fűződik.

Grunwalsky főiskolás ba-
rátja, Pinter Georg (Pintér 
György) is rendező-operatőr-
nek tanult. Előbb Peruban, 
majd San Franciscóban élt. 
Volt taxisofőr, mozigépész 
Francis Ford Copolla házi ve-

títőjében, és dolgozott a Ke- 
resztapa és az Apokalipszis 
most rendezőjének Zootrop 
nevű legendás stúdiójában. 
Pinter Georg dokumentumfil-
met is forgatott Coppoláról és 
Wim Wendersről, tudósított 
háborús övezetekből, megjár-
ta Vietnámot és Nicaraguát.

A zsűri
A zsűri tagjai: Szabó Gábor 
operatőr, a zsűri elnöke,  
Pálfi György rendező, Gigor 
Attila rendező, Török-Illyés 
Orsolya színész és Claire 
Mathon francia operatőr (on-
line vesz részt a munkában), 
aki tavaly a Portré a lángo-
ló fiatal lányról című nagy-
játékfilm fényképezéséért 
kapta meg a fesztivál fődíját.

Május 26-án este negyed 
9-től vetítik a Belvárosi 
Moziban a Gyilkos arany 
című némafilmet, ame-
lyet Darvas Kristóf kísér 
zongorán. A Gyilkos ara-
nyat 1958-ban beválasz-
tották a világ tizenkettő 
legjobb filmalkotásába. 
A vetítés után bemutat-
ják Vágvölgyi B. András 
új könyvét.

A
z Erich von Stro-
heim rendez-
te Gyilkos arany 
(eredeti cím:  

Greed) című amerikai né-
mafilmet 1926-ban mu-
tatták be Magyarországon. 
A történetben egy kedves 
lány meghódít egy jólelkű, 
ám csúnya fogorvost, majd 
a házasság után megvál-
tozik. Kapzsi lesz, elrejti 
a férje pénzét. A fogorvos 
inni kezd, kénytelen ezért 
megalázkodni, majd meg-
öli a nőt. Elmenekül az 
igazságszolgáltatás elől. 
Egy sósivatagban régi rivá-
lisával kerül szembe, akit 
ugyancsak megöl, és végül 
víz hiányában annak da-
cára pusztul el, hogy már 
egy nagy rakás aranya van. 

Stroheim filmje arról szól, 
hogy a pénz utáni hajszá-
ban hogyan bontakozik ki 
az emberi aljasság. A film 
a Brüsszeli tizenkettő egyi-

ke. Ez az összefoglaló neve 
annak a tizenkét játékfilm-
nek, amelyeket az 1958-
as brüsszeli világkiállítás 
alkalmával a világ legkivá-
lóbbjainak választottak.

A szegedi filmvetítés után 
Vágvölgyi B. András Greed 
című könyvét mutatják be. 
A szerzővel Sághy Miklós 
és Szilárdi 
R é k a 
egye-
temi 
okta-
t ó k 
b e -
s z é l -
g e t n e k . 
Vágvölgyi az új nemzedék 
nyelvén jeleníti meg könyvé-
ben az öncélúan mohó vilá-
got, amelyben minden kiáru-
sítható.

Ingyenes szabadtéri vetítésekkel várják az érdeklődőket 
a filmfesztivál ideje alatt a Széchenyi téren. Május 26-án, 
csütörtökön a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten, 

május 27-én, pénteken az Aurora Borealis – Északi fény, má-
jus 28-án, szombaton pedig a Final Cut – Hölgyeim és uraim 
című filmet láthatják. A vetítések este 9 órakor kezdődnek.

Május 24–28. között rendezik meg hatodik alkalommal 
Szegeden, a Belvárosi Moziban a Zsigmond Vilmos Nem-
zetközi Filmfesztivált, amelyre a világ minden tájáról ne-
veztek be filmeket.  

Ecuadortól 
Indiáig, Finn-

országtól Auszt-
ráliáig neveztek 
filmeket a fesz-

tiválra.

Pinter Georg, Grunwalsky Ferenc operatőr, Jancsó Miklós 
rendező az Anyád! A szúnyogok című film forgatása szü-
netében a Citadellán, 1999-ben. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Vágvölgyi B. András.

A né-
mafilm vetí-

tésekor Darvas 
Kristóf közremű-

ködik zongo-
rán.

A Gyilkos arany című film arról szól, hogy a pénz utáni 
hajszában hogyan bontakozik ki az emberi aljasság. 

A Gyilkos arany után
Vágvölgyi-könyvbemutató
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K
ét, látszólag össze 
nem illő témát fe-
szegetek. Az első: 
az érintett szakem-

berek – meg a nép – aggo-
dalmuknak adtak hangot a 
független és közérdekű újság-
írás jövőjének kapcsán. Azért, 
mert a Fidesz tégláról téglá-
ra számolta fel a médiasza-
badságot, létrehozva olyan 
állami újságírási ellenőrzé-
seket, amelyek kiszorítják az 
optimális újságírást, egy óri-
ási kormánypárti propagan-
dagépezetet kiépítve mellet-
te. Gyakorlatilag elszigetelte 
a nyilvánosság nagy részét a 
független hírektől és informá-
cióktól, amelyek nélkül nincs 
valódi demokrácia. A nem-
zetközi újságíró-szervezet, az 
IPI igazgatóhelyettese, Scott 
Griffen megjegyezte: a média 
foglyul ejtésével a Fidesz az 
önkényuralmak modern vál-
tozatát virágoztatta fel, egyút-
tal inspirálva a leendő autok-
ratákat az egész régióban. Az 
EU-nak minden rendelkezésre 
álló eszközt be kell vetnie Ma-

gyarország médiaszabadsá-
gának helyreállítására, bizto-
sítva az eltérő nézetek létjogo-
sultságát, a pluralizmust. 

A másik téma a foci. Gye-
rekkorában melyik srác (ma 
már lány is) nem szerette a 
futballt? Jómagam is közéjük 
tartoztam. Kezdetben a sze-
gényebb gyerekek megelé-
gedtek a rongylabdával is, és 
ahol bőrlabda volt, az volt a 
csúcs. Középiskolás korom-
ban már elég jól ment a foci. 
Akkor még Szegednek is volt 
NB I.-es csapata (SZEOL), akik 
kinéztek maguknak. Szeret-
ték volna, ha beállok hozzá-
juk. De ez nem történt meg, 
mert más és fontosabb célom 
volt. Mindezt azért említettem 
meg, hogy tudassam a tisz-
telt olvasóval, nem a világba 
halandzsázok! Ma már ott 
tartok, hogy a magyar futballt 
nem igazán kedvelem!

De nem ez a lényeg, ha-
nem egyenesen az a nagy 

probléma, hogy a régi „Arany-
csapatot” a mai – bátran ki-
mondom – falábú társaság, 
ha tagjai örökké is élnének, 
akkor sem érné utol. És nem-
csak az a baj, hogy a maiak 
– tisztelet a kivételnek – nem 
tudnak focizni, de nem is 
akarnak! Minek is akarnának, 
amikor munka (játék) nélkül 
is dőlnek a milliók. Nincs igye-
kezet, nincs teljesítmény.

A hazai dominancia teljes-
séggel érthető, ha megnézzük 
az NB I.-es játékosok kere-
tének értékét. Első helyen a 
Fradi áll 44,85 millió euróval. 
Második helyen a Fehérvár 
dekkol 21,55 millió euróval. 
A 12-es keret utolsó tagja 
pedig a ZTE 5,58 millió euró-

val, azaz összességében és 
összértékében 147,85 millió 
euró, alig kifejezhető forint-
ban, akkora az összeg!

Ez a hatalmas összeg 
senkit sem érdekelne, ha 
legalább a magyar csapat 
Európa egyik legjobbja lenne. 
De nem az! Mégis a játéko-
sok egyikének-másikának 
esetleg több millió a havi 
„zsoldja”. Persze úgy, hogy 
a lottónyeremények össze-
gét néhány milliárd forinttal 
megcsapolja az állam, vagy 
például az MVM villamos 
áramot fejlesztő cég nyere-
ségéből (a melósok pénzét 
csökkentve) szintén kifizetés 
történik. Ahelyett, hogy nincs 
foci, mégis elvesznek a kö-
zösből anélkül, hogy az érin-
tetteket megkérdezték volna.

Kutnyik Pál

9Postabontás

Egy kép, két mondat

Tisztelt Olvasóink! 

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

Szegeden divat 
az olvasás!

Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Vajda Júlia 
Liszt-díjas opera-énekesnő, a Szegedért Alapítvány fődí-
jasa, akinek a munkásságát 2008-ban Szeged Kultúrájá-
ért díjjal ismerték el, valamint a Szegedi Nemzeti Színház 
Örökös Tagja Galina Visnyevszkaja Életem című könyvét 
ajánlja.

„Apám a hadikészletből lopta számunkra az élelmiszert, így 
fel tudtak készülni a szörnyűséges 1942-es évre. 

Olyan sovány voltam, hogy a lélek is hálni járt belém.
– Pável, a te lányod ez a kis girhes? – az emberek ilyen 

kérdéseket tettek fel, amikor az utcákon halottak feküdtek.
Közben ránézek az asztalukra és nem hiszek a szemem-

nek: sült liba! Még csak időm sem volt, hogy felháborodjak 
a hajmeresztő cinizmuson, olyan elragadtatást váltott ki be-
lőlem a látvány. Micsoda isteni étek! Kértem egy darabkát a 
nagymama részére is. Elvittem haza, nagymama sokáig néz-
te hallgatagon a húst, azután a felét nekem adta, a másik fe-
lét ő ette meg. Szobánkban egy kis vaskályha állt, ezt a fajtát 
valamilyen okból burzsujkának hívták. Tűzifa természetesen 
nem volt, baltával hasogattuk az admirális szekrényeit és 
asztalait, azzal fűtöttünk…”

Ezt a né-
hány sort azért 
idéztem, hogy 
az olvasók 
bepil lanthas-
sanak az író 
stílusába. Ga-
lina Visnyevsz-
kaja korának 
k i e m e l k e d ő 
operaénekese 
volt, nemcsak 
a Szovjetuni-
óban, hanem 
Európa -szer -
te. A nehéz 
g y e r m e k k o r , 
a borzalmas 
tüdőbetegség, 
az éhezés, a 
társbérleti la-
kás ellenére 
céltudatosan készült az énekesi pályára. A Prágai Tavasz 
Koncertjén megismerkedett és beleszeretett Msztyiszlav 
Rosztropovics csellóművészbe. 1955-ben végre saját lakás-
ba költöztek Moszkvában.

Galina Visnyevszkaja Életem című könyvét a Moszkvai 
Nagyszínház művészeként írta, aki Tatjánát, Aidát, Pikk 
dámát, Pillangókisasszonyt, Kisvárosi Lady Macbethet ját-
szott. Évente több száz fellépésen, koncerten, a Párt ren-
dezvényein, ünnepségeken, gálaesteken énekelt otthon és 
a környező szocialista országokban. Sosztakovics neki írt 
dalciklust, Benjamin Britten szólamot írt Galinának a Há-
borús requiembe. 

1968-ban megismerkedtek Szolzsenyicinnel, a híres író-
val, akit magukhoz vettek a vendégházba. Amikor 1970-ben 
Nobel-díjat kapott, és a kommunista sajtó hajszát indított 
ellene, Rosztropovics elhatározta, megvédi barátját, ekkor 
kezdődött üldöztetésük. Nem koncertezhettek, nem mehet-
tek külföldre.

Bernstein szólt az érdekükben Edward Kennedy szená-
tornak, aki Moszkvában Brezsnyevvel tárgyalt, így engedélyt 
kaptak ún. alkotói kiküldetésre, 2 évre.

A művésznő lebilincselően írja le megpróbáltatásait, 
nem sajnálkozik, humorosan, érdekfeszítően ír életéről. 
Bárki számára izgalmas olvasmány, egy igazi korkép, vagy  
kórkép?

Galina Visnyevszkaja Életem című könyve a Somo-
gyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Zsoldosok

A 
magyarországi nemzetiségek 
feliratos falvédőiből álló kiállí-
tásnak adott otthont a Somo-
gyi-könyvtár. De azért vannak 

itt magyar nyelvű falvédők is a szokásos, 
kissé klerikális, békebeli, bugyuta szöve-
gekkel. Mindenesetre kellemesebb eze-
ket nézegetni, mint a közelmúlt „mini Fe-
ris” plakátjait.

Úgy emlékszem, annak idején a szü-
leim Móra utcai lakásának konyhájában 
nem volt ilyen típusú falvédő. A tűzhely 
mögé egy színes mintázatú fémlemez 
volt szerelve, hogy a gőz és az óhatatla-
nul kifreccsenő étel ne a falat piszkítsa. 

Viszont adtunk a kultúrának, mert a szo-
ba egyik falán volt egy szolid kinézetű ci-
gány lányt ábrázoló festmény. A szüleim 
ágya fölötti falon pedig közös keretben 
Jézus és Mária csupasz szívű képe füg-
gött. Bizony, így éltünk hajdanán.

Valószínű, hogy sokan ma is szíve-
sen díszítik a konyhájukat különféle 
falvédővel. Nincs ezzel semmi baj. Azon-
ban, minthogy már a XXI. században 
élünk, és több mint tíz éve népnemzeti 
kormány őrzi édes hazánk békéjét, biz-
tonságát, ezért nem ártana lépéseket 
tenni a nemzeti falvédelem irányába is 
az új évezred kihívásainak megfelelően. 

Új magyar falvédők borítsák a magyar 
konyhákat!

Gondoltam például egy olyan falvédő-
re, melyen ficánkoló paripákon ülő, hu-
szár szerkóban pompázó kormánytagok 
láthatók, és mögöttük a nemzetiségiek 
kivont vonókkal villognak. S a szöveg: Ma-
gyar huszár, magyar nóta. Ezt szeretjük mi 
régóta! Vagy íme, egy népviseletbe öltö-
zött, csípőre tett kezű, kardos menyecske 
szövege: Azért, mert én tanyán élek, van 
énbennem jócskán lélek. De gondoltam 
a betonkuckókban élőkre is. A családfő 
szelíd, bizalommal teli mosollyal bámulja 
a fűtőtestet. A szöveg: Panelproli meg se 
hökken, ameddig a rezsi csökken. Talán 
ennyiből is kitetszik, hogy rám bízvást szá-
míthatnak a magyar nemzet falvédői.

Méhes János

Nemzeti falvédők

Aki figyelmesen megnézi a képet, három állatot is felfedezhet. Szarvas Marcsi olvasónk fotója.
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KÖZEL VOLT A FELJUTÁS. 
A MÁV Előre SC-Foxconn ju-
tott fel a férfi röplabda Extra-
ligába, miután az NB I. utolsó 
fordulójában 3–1-re legyőzte 
a Vidux Szegedi RSE csapa-
tát. A székesfehérvári és a Ti-
sza-parti együttes ki-ki mecs-
csen döntötte el a feljutás kér-
dését, ugyanis a mérkőzés 
előtt mindkét csapat 14-14 
ponttal állt. A találkozó óriási 
küzdelmet hozott, ugyanis az 
első szett után következő há-
rom játszma csak a minimá-
lis, kétpontos különbséggel 
dőlt el. A MÁV Előre a Duna-
újváros helyét veszi át a nyolc- 
csapatos Extraligában.

BOLDIZSÁR BEMUTATKO-
ZOTT. Nagyszerű idővel és 
egy aranyéremmel zárta pá-
lyafutása első parakenufu-
tamát Boldizsár Dalma, az 
MVM Szeged VE 19 eszten-
dős versenyzője, aki a mara-
toni magyar bajnokságon in-
dult. A másfél évvel ezelőtt 
egy betegség miatt kerekes- 
székbe került kajakos a KL2 
kategóriában versenyzett és 
lett aranyérmes az 5 kilomé-
teres távon. Sérülés miatt ki-
hagyta az ob-t a paralimpiai 
bronzérmes Varga Katalin, 
míg Suba Róbert ezüstérmet 
szerzett a VL2 mezőnyben. 

SZEGEDEN IS KÉSZÜL-
NEK. A Margitszigeten meg-
kezdte a felkészülést a hazai 
rendezésű világbajnokságra 
a magyar női vízilabda-válo-
gatott. A tokiói olimpián törté-
nelmi bronzot szerzett együt-
tes korábban már Székely-
földön edzőtáborozott, az er-
délyi látogatás azonban még 
csak a csapategység erősíté-
séről szólt. Bíró Attila szövet-
ségi kapitány a közmédiának 
elmondta, három és fél héten 
keresztül a margitszigeti Szé-
chy uszodában napi két edzé-
se lesz a csapatnak, a trénin-
gek között pedig szárazföldi 
és mentális gyakorlatok sze-
repelnek a programban. Jú-
nius 6-tól Veszprémben az 
ausztrálokkal gyakorol közö-
sen pár napot a csapat, ezt 
követően Szegeden az olimpi-
ai és világbajnok amerikaiak-
kal edz. Bíró hozzátette, mivel 
hivatalos meccseket nem ját-
szik már a gárda, így ezeken 
a tréningeken kell kiharcolni-
uk a játékosoknak a helyüket 
a keretben. A vizes vb-n a vízi-
labdatorna június 20-án kez-
dődik, a magyar női váloga-
tott az olaszokkal, a kanadai-
akkal és a kolumbiaiakkal ta-
lálkozik a csoportban.

Újra a rájátszásba jutott a Szedeák
Simándi Árpád csapata a Falco elleni párharccal kezd

Véget ért a férfi kosárlab-
da NB I A csoport közép-
szakasza, amelynek utolsó 
fordulója előtt eldőlt, hogy 
a Naturtex-SZTE-Szedeák 
idén is ott lesz a rájátszás-
ban. A negyeddöntőben a 
címvédő Falcóval találkozik 
a csapat.

Ö
t győzelemmel és 
három vereséggel 
zárta a középházi 
középszakaszt a 

Naturtex-SZTE-Szedeák férfi 
kosárlabdacsapata. Bár rop-
pant kiegyenlített helyzetből 
kezdte meg az öt csapat a 
középházat, a Szedeák az 
első három hazai meccsét 
megnyerte, majd jött az az 
idegenbeli bravúr, amely vé-
gül kulcsfontosságúnak bi-
zonyult a későbbieket illető-
en. Kaposváron ugyanis re-
mek játékot mutatott a Ma-
gyar Kupa ezüstérmese, a 
nyolcpontos, 96–88-as győ-
zelem pedig azért is volt fon-
tos, mert így összevetésben 
is jobb volt a somogyiaknál a 
Szedeák. Innen már „csak” 
annyi volt a feladat, hogy 
a hátralévő két meccsből 
egyet nyerjen a csapat, ez 
Debrecenben egy körömrá-
gós végjáték után sikerült is, 
így az már az utolsó forduló 
előtt eldőlt, hogy a szegediek 
biztosan bejutottak a ráját-
szásba, a hazai veretlenség 
elveszítése viszont azt jelen-
tette, hogy a hatodik helyett 

a nyolcadik helyen végez a 
Szedeák. Mindez azért lé-
nyeges, mert így a címvédő 
Falco KC Szombathely lesz 
Bognár Kristófék ellenfele a 
bajnoki negyeddöntőben. Ha 
viszont sikerült volna legyőz-
ni az Oroszlányt, akkor a ha-
todik hely egyben azt hozta 
volna magával, hogy a Kör-
menddel játszott volna há-
rom győztes meccsig tar-
tó párharcot a csapat. Ösz-
szességében így 17 győze-
lem és 17 vereség a bajnoki 
rájátszás előtt a Szedeák  
mérlege.

– Negyven percen ke- 
resztül küzdöttünk és akar- 
tunk, ez a csapat pedig 
többször megmutatta, hogy 

sosem adja fel. Az első 
tizenöt percben nagyon jól 
kosárlabdáztunk, utána saj- 
nos nem tudtunk azon a 
szinten játszani. Azon dolgo- 
zunk, hogy a folytatásban 
ezt a periódust feltornázzuk 
harmincöt vagy negyven 
percre. Most még fáj, hogy 
nem sikerült megszerezni a 
hatodik helyet, de mostantól 
csakis a Falco elleni pár- 
harcra koncentrálunk, és elő- 
re tekintünk – összegzett 
Simándi Árpád, a Natur- 
tex-SZTE-Szedeák vezető- 
edzője az Oroszlány elleni, 
középszakaszt záró mérkő- 
zést követően. 

Ami pedig a folytatást 
illeti, a rájátszás már feszített 

tempót hoz, a címvédő Falco 
ellen május 18-án kezdte a 
csapat a play-offot, az első 
hazai meccset május 21-
én rendezik az újszegedi 
sportcsarnokban, majd má- 
jus 24-én, kedden ismét 
Szombathelyen találkozik 
a két csapat. Amennyiben 
szükséges, akkor a negyedik 
meccset május 27-én, 
az ötödiket pedig 29-én 
játsszák le. A két csapat az 
előző szezonban a bajnoki 
elődöntőben találkozott egy- 
mással, akkor egy meccsen 
sikerült meglepnie a magyar 
válogatott kosarasok sorát  
a keretében tudó szombat- 
helyieket. Így volt ez idén 
március végén is, amikor a 

Debrecenben megrendezett 
Magyar Kupa nyolcas döntőn 
a legjobb négy közé jutásért 
óriási bravúrt bemutatva 
legyőzte a Falcót a Naturtex. 
Ha most öt meccsből 
háromszor is megtennék 
mindezt Kerpel-Fronius Ba- 
lázsék, az még ennél is 
nagyobbat szólna, a Falco 
ugyanis idén is kiválóan 
teljesít, magabiztosan nyerte 
meg a felsőházi középsza- 
kaszt.

A Szedeák egyébként  
már ezzel is klubtörténelmet 
írt, hiszen korábban még so- 
ha nem jutott be a rájátszás- 
ba egymást követő két év- 
ben is – a mostani lesz fenn- 
állásuk harmadik play-offja.

A Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának már csak ösz-
szesen három mérkőzése van hátra a 2021–2022-es 
szezonból. Legközelebb május 27-én, pénteken, a Dabas 
otthonában lépnek pályára, majd jöhet a Veszprém elleni 
bajnoki finálé.

A 
legutóbbi sikeres meccsek – győzelem Csurgón és 
Balatonfüreden – után az azt követő hétvége sza-
bad volt a Pick Szeged kézilabdacsapatának, múlt 
hét elejétől azonban újra edzéseken vesz részt a 

keret. Most a labdás tréningek mellett a fizikai felkészítés is 
fontos szerepet tölt be: a csapat többször is az öltöző mellett 
található konditermet vette célba, ahol Szlobodan Acsimov 
izzasztó erőnléti edzést vezényelt a srácoknak.

A Pick a hosszabb szünet után legközelebb május 27-
én, pénteken 18 órakor, a Dabas otthonában szerepel. Ez 
lesz az utolsó alapszakaszbeli fellépésük a 2021–2022-es 
szezonban. Ezután már a bajnoki döntő következik. Hivatalos 
időpontja lapzártánkig nem volt a finálénak, ám az biztos, 
hogy az első meccset a Pick Arénában, a dr. Bérczi Mihály 
sportcsarnokban vívják, majd a második összecsapás lesz 
Veszprémben. A bajnoki arany sorsa idén is oda-visszavágós 
rendszerben dől el.

Fókuszban a finálé
Egy meccs van hátra az alapszakaszból

Bajnokok lettek a serdülők

Az SZVPS nyerte a fiú vízilabdázók serdülő országos bajnoki döntőjét, miután a szezon 
utolsó meccsén 11–9-re legyőzte a Vasast a szegedi Tiszavirág Sportuszodában. Juhász 
Zsolt edző csapatában Pörge Zsombor öt gólt szerzett. A fiatalok fantasztikus hangulatban, 
600 néző előtt játszhattak. A serdülő bajnokság végeredménye: 1. SZVPS, 2. Vasas, 3. KSI, 
4. OSC, 5. BVSC, 6. FTC, 7. UVSE, 8. Szolnok. Fotó: SZVPS

Keandre Cook és a Szedeák a negyeddöntőben a címvédő Falcóval találkozik. Fotó: MKOSZ
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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: május 25. 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: Odesszában utca viseli Szeged testvérváros nevét. A nyertes: Mayer Edit. Gratulálunk! 

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT 
május 6-án: Rózsa András Dániel és Kom-
lósi Hella; május 7-én: Csomor Sándor és 
Jobba Éva, Berényi Ádám és Antal Adél, Si-
moncsics Máté Péter és Dalos Vera Dani-
ella, Szabó Dávid Sándor és Skultéti Ani-
kó, Szabó László és Papp Emese Viktória, 
Mahou Oussama és Táncos Tímea.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:  Nagy Zsoltnak 
és Vajda Ágnes Krisztinának 2022. 05. 
08-án Noémi, Szalai Máténak és Paplogó 
Dórának 2022. 05. 08-án Panna Lujza, 
Gyuricza Zsoltnak és Szikula Tündének 
2022. 05. 10-én Hanga nevű gyermeke 
született.
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: 
változékony, nyárias idő
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MÁJUS 25., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett idő-
ponton belül elérhető a  30/963-8137 telefonszámon és 
a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
MÁJUS 26., CSÜTÖRTÖK
Urbán Tamás: 17.00 – 18.00 (Szegedi Rendezvény- és Médi-
aközpont, Felső Tisza-part 2.)
MÁJUS 28., SZOMBAT 
Kothencz  János: 10.00 – 12.00 (Csongor tér 12.)

Képviselői 
fogadóóra
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E HETI FOTÓNK EGY HAJDANI ÚJSZEGEDI RÓZSAKERTBEN KÉSZÜLT. 
A hungarikum.hu oldal szerint a Tisza és a Maros szögében a kedvező talaj- 
és éghajlati viszonyok között már a XIX. században kialakult a kertészeti 
kultúra. Az első rózsakertet Pillich Kálmán ügyvéd, városi képviselő hozta 
létre 1871-ben. Ezt követően rohamosan elterjedt a rózsatermesztés elő-
ször az újszegedi kertészek körében, majd az ott tanuló, szőregi származá-
sú kertészek között. Az első szőregi kertész az Újszegedről 1901-ben kiköl-
töző Kovács Márton (1877–1956) községi bíró volt. 1894-ben alapította a 

kertészetét. Később több szőregi hozott létre önálló kertészetet.  A termelés 
fejlődése töretlen volt a XX. század elején, amit az 1921-es földreformkor 
kiosztott 200–400 négyszögöles kertek segítettek. Ekkor alapozódott meg 
az a minőségi termelés, ami a területen ma is folyik, és évi 4-4,5 millió 
rózsatövet eredményez. A szőregi rózsatő 2012-ben megkapta az uniós ol-
talom alatt álló földrajzi jelzést is, 2013 óta hungarikum. 1999 óta júniusi 
ünnepnap is fűződik hozzá; idén június 25-én, szombaton rendezik. Fotó: 
Szegedi Emlékkereső

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Mivel kissé szétszórttá 
válhat a napokban, ezért 

érdemes mindent felírnia, 
hogy ne maradjanak el fontos 
elintéznivalók! Máskülönben 
hatékonyan tudja elvégezni az 
egyre újabb feladatait.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Fontos lenne odafigyelnie, 
hogy a mindennapi mókus- 

kerék ne tegyen kárt a ma- 
gánéletében! Legyen türel- 
mesebb szeretteivel, ne hagyja, 
hogy kis semmiségeken rob- 
banjanak ki nagy viták!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Szervezzen közös prog- 
ramokat a családjával, 

hiszen az utóbbi időszak- 
ban szinte alig látták egymást, 
és ez már érezteti a hatását. 
Az együtt töltött idő segíthet 
megerősíteni az egymás iránti 
bizalmukat!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Megpróbál messzemenő 
következtetéseket levonni 

néhány félreértésből, de 
rájön, hogy érdemesebb a dol- 
gok mögé nézni, és csak azután 
ítélni. Ha nyitott szemmel jár, 
új oldalukról ismerhet meg 
embereket.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Törekedjen 
arra, hogy elkerülje a 
konfliktusokat, mert ha 

nem figyel eléggé, akár apró- 
ságok miatt is vitába keve- 
redhet otthon! Ne hagyja, hogy 
nagynak tűnő semmiségek 
miatt elromoljon a hangulata!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Most szinte ki sem 
látszik a tennivalókból, 
kevesebb energiája jut a 

 családjára. Ezért ha végre 
velük töltheti az időt, legyen 
figyelmesebb! Próbálja meg 
jól beosztani a teendőit, akkor 
kevésbé stresszeli  magát!

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Jól ossza be az ener- 
giáját, mert sok feladata 
lehet a következő na- 

pokban! Rájöhet közben, 
hogy a munkatársaival haté- 
konyabbak tudnak lenni, ha 
összehangolják az érdekeiket. 
Tűzzön ki új célokat!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Ne tartsa ma- 
gában, ha úgy érzi, prob- 
lémái, gondjai vannak, 

inkább beszélje meg szeret- 
teivel, hiszen tudja, hogy rá- 
juk számíthat, ha tanácsra, se- 
gítségre van szüksége. Ilyenkor 
tegye félre a büszkeségét!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) A csapatmunkának 
kedvez most ez az idő- 
szak, úgy érzi, hogy egyre 

jobban megértik egymást a 
munkatársaival. Érdemes ezt 
kihasználva bevállalni nehe- 
zebb feladatokat is!

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Sok feladat hárulhat önre 
a munkahelyén és ott- 
hon is. Ugyanakkor rá- 

jön arra, hogy családtagjai iga- 
zi támaszt jelentenek önnek. 
Próbálja megőrizni a belső de- 
rűjét, ne hagyja, hogy a külvilág 
hírei beszippantsák!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Próbálja meg elérni, 
hogy a mindig elodázott, 
de fontos megbeszélni- 

valókra jusson idő a mun- 
kahelyén, máskülönben egyre 
nehezebbé fog válni a szakmai 
párbeszéd. Hallassa a hangját!

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Fontossá válhat, hogy 
megerősítse a kap- 
csolatait, mert rájön, 

mennyit számít önnek a 
közösségben elfoglalt helye. 
Mivel most igen kommunikatív 
hangulatban van, ezt használja 
ki otthon és a munkahelyén  
is!

Horoszkóp Szeged régen

Gyereknap az újszegedi ligetben, tűvel festett várak
A programokról minden egy helyen 
a http://szegedtourism.hu/hu/ese-
meny/ oldalon.

XXX. ORSZÁGOS GYERMEK ÉS 
IFJÚSÁGI NÉPTÁNCFESZTIVÁL
Időpont: május 20–22. 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert  
Agóra
Bemutató előadások pénteken 15 
és 17.30, szombaton 10.30 és 15, 
vasárnap 9.30 órakor az Agórában, 
gálaműsor vasárnap 17 órakor a 
Szegedi Nemzeti Színházban. 

ALSÓVÁROSI NAPSUGARAK
Találkozó: Alsóvárosi Napsugaras 
Tájház
Időpont: május 27., péntek, 9 és 14 
óra
A program során a résztvevők Al-
sóvárost végigbarangolva ismer-
kedhetnek meg az oromzatos há-
zak történeteivel, típusaival. A séta 
részvételi díjas és regisztrációhoz 
kötött. Telefon: +36-30/501-2822, 
e-mail: szegedalsovarosi.tajhaz@
gmail.com.

TENGERHAB GYEREKNAP – A KÍ-
VÁNCSI PILLANGÓ
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház
Időpont: május 27., péntek, 9.30 óra
Dalok és mondókák pár hónapos 
kortól.

TENGERHAB GYEREKNAP – BE-
TYÁRVILÁG 
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház
Időpont: május 27., péntek, 10 és 
14.30 óra
Kacagtató előadás gyerekeknek és 
felnőtteknek.

ÍZEK VÁROSA
Találkozó: Tourinform Iroda
Időpont: május 28., szombat, 10 óra
Gasztronómiai kultúrséta vásárról, 

piacról és lacikonyháról. A program 
részvételi díjas és regisztrációhoz kö-
tött. Infó: Széchenyi tér 12., 62/488-
690, szeged@tourinform.hu

TŰVEL FESTETT VÁRAK
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Időpont: június 30-ig
Gobelinkiállítás. 


