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Rózsám, nekem innen el kell mennem
– búcsúzott Szegedtől Cserhalmi Mihály

Imádták a szegediek Cserhalmi
Mihályt, és ő is imádta Szegedet.
Cserhalmi arról volt híres a negy-
venes-ötvenes években, hogy
minden sikeres védése után
megpuszilta a focilabdát, és szal-
tózott egyet a kapuban. Így talált
rá a Cája cirkusz is. A Bohóc be-
cenévre hallgató Cserhalmi állan-
dóan viccelt. Így vette el egy
ávóstól is a fegyverét 1956-ban,
majd ezután biciklivel indult disz-
szidálni. Ausztráliáig jutott. Cser-
halmi Mihály életéről testvére, a
88 éves Rozália mesélt lapunk-
nak várostörténeti sorozatunk-
ban.
Cikkünk a 7. oldalon

Az 1940-es évek vége. Cserhalmi Mihály nyakában
Pacák, a Cája cirkuszosok gyermeke

Két óvoda felújítását kezdte el a kivitelező: dolgozik
Klebelsbergtelepen (képünkön) és a Kemes utcában

Aktualizált 12 pont: elég volt a luxusjachton terpeszkedő gázszerelőkből és a vadászkastélyban pöffeszkedő kiskirályokból!

Botka László: Szeged mindig a magyar szabadság bástyája volt   

Botka László polgármestert sok százan hallgatták a Klauzál téren 

A márciusi ifjak szabadságot,
egyenlőséget és testvérisé-
get hirdettek. Szeged városa
azóta is e hármas talapzaton
áll – mondta Botka László
március 15-én a Klauzál
téren ünnepi beszédében.
Szeged polgármestere a ti-
zenkét pontot aktualizálva
követelt szabad sajtót, fele-
lős minisztériumot, törvény
előtti egyenlőséget és az úr-
béri viszonyok megszünteté-
sét. Az uniót követelő pontnál
azt hangsúlyozta: – Magyar-
ország szövetségese Brüsz-
szel, és nem Moszkva!
Hazánk jövője Európában
van, nem pedig a keleti dik-
tatúrák társaságában.

– Nekünk az a felada-
tunk, hogy megőrizzük és
megvédjük büszke, szabad
és európai városunkat. Idén
300 éve, hogy Szeged vissza-
nyerte szabad városi rangját,
és ebben a három évszázad-
ban többször összefogtunk
már, hogy megvédjük ezt a
nehezen elnyert szabadságot
– mondta Botka László.
Bővebben a 3. oldalon

Itt a tavasz, folytatódik az óvodák felújítása
A nemrég elkészült Tabán
utcai, Építő utcai, Garam utcai
és a Tünde téri óvoda korsze-
rűsítése után a napokban
újabb két óvodában kezdett
dolgozni a kivitelező: Klebels-
bergtelepen és a Kemes utcá-
ban. A két fejlesztés az
önkormányzati önerővel együtt
közel félmilliárd forintból való-
sul meg őszre. A Klebelsberg-
telepi óvoda 1979-ben épült,
és átfogó korszerűsítésre
azóta nem került sor, most
külső és belső átalakítására is
sor kerül. Az 1977-ben épült
Kemes utcai intézményben
párhuzamosan hasonló mun-
kálatok zajlanak. 
Részletek az 5. oldalon
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ERŐS MONDATOK. „Így teljesedik be a vezér Gesunkenes Kulturgutja: az agymosott nép nem tud, a félreforduló
értelmiségi meg nem akar politizálni. Szénási Sándor (Klubrádió)

A német választók többsége
kizárná a Fideszt az Európai Néppártból
A német választók 67 százaléka kizárná a Fideszt az Európai Nép-
párt frakciójából, derült ki T-Online számára készített közvélemény-
kutatásból, amelynek eredményéről a 444.hu számolt be. A
felmérés március 5. és 12. között készült 5948 fő megkérdezésé-
vel. A közvélemény-kutatás mérte pártpreferencia szerint is a 
válaszadást, így kiderült, még a CDU/CSU-szimpatizánsok több-
sége, 66 százaléka is a kizárás mellett van. Egyedül a szélsőjobbos
AfD támogatói közt volt a kizárás elutasítása a többségi vélemény.

Pár napja Budapesten járt Manfred Weber, az Európai Néppárt
csúcsjelöltje, aki találkozott Orbán Viktorral, majd elmondta az Eu-
ronewsnak: „A találkozón Orbánnal semmiféle tárgyalásról nem volt
szó. Egyszerűen csak megmondtam neki, mit kell tennie. Világos
bizonyítékra van ugyanis szükségünk, hogy a Fidesz és Orbán to-
vábbra is a Néppárt politikai családjának tagja akar maradni.” Az
Európai Néppárt lista- és frakcióvezetője hozzátette: „mi egy olyan
család vagyunk, ahol értékek és közös gondolatok vannak, nem
pedig erőfitogtatás és egyes figurák előtérbe tolása. Ez az, amit Or-
bánnak meg kell erősítenie, és én remélem, hogy így is fog tenni.”

Manfred Weber az Euronewsnak azt is elárulta, hiába takarták
le budapesti útvonalán a Junckert támadó plakátokat, látott belőlük
eleget Budapesten.

Ungváry: A Nemzetközi 
Beruházási Bank az orosz

kémhálózat része lehet

Putyin titkosszolgálatának
trójai falova?

A kormány szerint üdvöz-
lendő fejlemény, hogy egy
orosz bank Magyaror-
szágra helyezte át a szék-
helyét, sokan azonban
inkább Putyin és az orosz
titkosszolgálat trójai falo-
vának tartják az orosz
pénzintézetet.

Ungváry Krisztián történész a
Népszavának nyilatkozott
annak kapcsán, hogy a Nem-
zetközi Beruházási Bank (IIB)
nevű orosz pénzintézet áthe-
lyezte székhelyét Magyaror-
szágra. A kormány szerint ez
üdvözlendő fejlemény, amely
erősíteni fogja Budapest
pénzügyi központ jellegét, de
sokan inkább Putyin és az
orosz titkosszolgálat trójai fa-
lovának tartják az IIB-t. A gya-
nakvást nem segít eloszlatni
az a tény sem, hogy a pénz-
intézetet egy híres orosz
kémcsalád sarja fogja ve-
zetni, és hogy a magyar par-
lament megszavazta az orosz
banknak a teljes pénzfel-
ügyeleti és diplomáciai men-
tességet Magyarországon,
így vendégei a diplomáciai
mentesség szabályai szerint
mozoghatnak az Európai 
Unióban.

Ungváry sem finomkodott
a bankkal kapcsolatban,
amikor a Népszava kikérte a
véleményét. A cikk szerint a
történész „nettó hazaárulás-
nak” tartja az IIB beengedé-
sét az országba, és azt

mondta: a pénzintézet veze-
tőinek nagy része alighanem
fedett hírszerző.

Szerinte „teljesen nyilván-
való, hogy az egykor a KGST
bankjaként működő, majd új-
raaktivált Nemzetközi Beru-
házási Bank az orosz tit-
kosszolgálat egyik rezidentú-
rája” (vagyis az orosz kémhá-
lózat része). Az pedig, hogy
ez a bank Budapestre teszi
át a székhelyét, és gyakorla-
tilag minden magyar ellenőr-
zés és szabályozás nélkül
működhet, a nemzetbizton-
ságot súlyosan veszélyeztető
ügy, hiszen Oroszország nem
a NATO tagja, és mindent
megtesz azért, hogy a NATO-t,
illetve az Európai Uniót bom-
lassza.

Ungváry a lapnak azt
mondta, kizártnak tarja, hogy
a kormány ezeket a körülmé-
nyeket ne mérlegelte volna,
amikor döntött a Nemzetközi
Beruházási Bank beengedé-
séről.

igazgatója ezután a lapnak
küldött válaszában még be is
szólt az alapítványnak: „Az in-
tézményünket adományozási
szándékkal megkereső fel-
ajánlók rendszerint az intéz-
mény szakembereinek, a
klinikák vezetőinek vélemé-
nyét kikérve, az orvosi és
egyéb szakmai szemponto-
kat figyelembe véve támogat-
ják a gyógyító tevékenységet.
Sajnáljuk, hogy erre a szak-
mai egyeztetésre az Anyák az
Anyákért Alapítvány nagy-
lelkű felajánlása kapcsán
nem tartott igényt, előzete-
sen nem keresték az intéz-
ményünket.”

A válasz azért is érdekes,
mert a portál szerint pár nap-

pal korábban a klinika egy or-
vosa újabb ágyakat kért az
alapítványtól. Másrészt az

alapítvány által küldött tábori
ágyakat az ország több mint
ötven intézményében hasz-
nálják. Korábban a Heim Pál
Gyermekkórház utasította
vissza az alapítvány ágyait,
egy nővér elmondása alap-
ján felsőbb utasításra – írta
az Index.

Szegeden örültek az ágyaknak
Szegeden a gyermekklinika tizenöt szétnyitható tábori ágyat
kapott december végén az Anyák az Anyákért és a Social
Point Alapítványtól. A szeged.hu tudósítása szerint a klinikát
képviselő Bartyik Katalin arról beszélt az átadón, hogy folya-
matosan támogatják a szülők, civil szervezetek az intézményt,
tárgyi eszközökkel éppúgy, mint pénzadományokkal. – Az on-
kológián így cseréltük ki legutóbb a matracokat is például.
Minden segítségnek nagyon örülünk, nagyon köszönjük, és
örömmel vesszük – mondta Bartyik Katalin intézetvezető-he-
lyettes.

Hiába kapott húsz ágyat a debreceni gyermekklinika,
a szülők továbbra is a földön alszanak beteg gyermekük mellett

Szegeden örömmel fogadta az ágyakat Bartyik Katalin, a szegedi gyermekklinika 
intézetvezető-helyettese

Szegeden örömmel fogad-
ták év végén az Anyák az
Anyákért és a Social Point
Alapítványtól a szétnyitható
tábori ágyakat.

Karácsony előtt néhány nap-
pal a debreceni gyermekkli-
nika is kapott húsz,
szétnyitható tábori ágyat az
Anyák az Anyákért nevű ala-
pítványtól, hogy a beteg gye-
reküket kísérő szülők
éjszaka is gyermekük mellett
lehessenek – írta az Index.
Az alapítvány a napokban
több olyan jelzést kapott a
szülőktől, hogy az adomány-
ágyak ellenére a földön kell
aludniuk. Megkérdezték a
klinikát, akik szívélyesen
megköszönték az adomá-
nyokat: „Ezen ágyak hozzá-
segítenek minket ahhoz,
hogy még jobb és komforto-
sabb elhelyezést tudjunk
biztosítani a beteg gyerme-
keiket kísérő édesanyák
számára” – idézi a választ 
a hvg.hu. A portál meg-
kérdezte a helyzetről a 
debreceni gyermekklinikát,

ahonnan az a válasz érke-
zett, hogy a kórtermekben
nem tudják használni az
adományágyakat, ezért az
épülethez tartozó kismama-
szállón helyezték el azokat.
A levelet író Veres Gábor, a
debreceni gyermekklinika

Az alapítvány által
küldött tábori ágya-
kat az ország több
mint ötven intézmé-
nyében használják.
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VÉLEMÉNY

Térképen e táj
Száznegyven éve a vályogból döngölt, tapasztott paraszthá-
zak falait hullámsírba mosta az ár. Az ezernyolcszázhetven-
kilences nagy víz kapcsán a város újjáépítésében
oroszlánrészt vállaló Lechner Lajost, a nemzetközi összefo-
gást és az európaiságot emlegetik legtöbbször az emlékezők.
Bennem földmíveseket, halászokat és kézműveseket, papri-
katermesztőket, hálóvetőket, papucsosokat és gyékényese-
ket is idéz a tragikus jubileum. Akiknek a szívóssága és a
türelme évezredes bölcsességgel és kitartással párosult. 
A város ereje mindig a közösségében rejlett.

Tombácz bácsi meséje

Néhány éve láttam egy fekete-fehér kisfilmet. Egy alsóvárosi pa-
rasztházban forgatták. Kalapos, mosolygós, kerek arcú bácsi ült
középen, háta mögött a hófehér búbos kemencével. Körülötte
idős asszonyok és gyermekek hol szájtátva, hol nevetgélve hall-
gatták a mesét. Rózsa Sándorról szólt a kis történet, amely apá-
ról fiúra, szájról szájra szállt. Hétpróbás „lacibetyár” volt Rózsa
Sándor, szamárbőrbe bújva tette lóvá a keresésére küldött pan-
dúrokat. Tombácz János bácsi kukoricacsövet morzsolgatott me-
sélés közben, s csak úgy mellékesen, miközben fabulázott, néha
kiszólt az asszonyoknak: „Azért csak morzsoljunk, emberek!” –
s fél szemmel a kamerába kacsintott. Alsóvárosi életkép.

Kamaszosan rohanós

Két évtizedig tanítottam földrajzot és rajzot Szeged egyik legpa-
tinásabb általános iskolájában. Alsóvárosiak és hattyasiak ge-
nerációi Kazali
vagy Hámán Kató
néven ismerik
egykori alma ma-
teremet. Az egyik
tanév végén a
szokásos leltárt
kellett végigszen-
vednem, újabb
tétel: „15. Vízrajzi
térkép”. Egy sár-
gult, cakkos
szélű, régi falitér-
képre gyanakod-
tam, amelyen az
Alföld nagyobb részét kék szín – tehát vízzel borított terület – je-
lezte. Mennyivel bölcsebbek voltak az őseink nálunk, hiszen al-
kalmazkodtak a természethez, nem pedig saját szükségleteikhez
akarták hozzáidomítani a tájat. Végzetes hiba volt a korábbi, ár-
téri fokgazdálkodást sutba dobni. Amit nyertünk a réven, elveszí-
tettük a vámon. Hatalmas területeket sújt évtizedek óta minden
korábbinál hosszabban az aszály, ráadásul a gátak közé szorított
folyók vize néhány óra alatt hatalmas vízszintingadozás-különb-
ségekkel vergődik, rohan. Ahogy az erek falát érszűkületkor a vér,
úgy nyomja, feszíti a Tisza a gátakat, töltéseket. Persze, a mező-
gazdasági termelés, a prioritások. Isten tudja, miért tervezték az
amúgy kanyargós, megfontoltan lassú és méltóságteljes alföldi
folyókat kamaszosan rohanósra. Megleltem a tizenötös vízrajzi
térképet. Megragasztottam celluxszal a szélét, visszatettem a
szekrénybe. Úgy voltam vele, még nem selejtezem le, hátha hasz-
nálom jövőre nyolcadikban.

A mi Szegedünk

Tápai Antal ősi erejű szobrát, a Hálóvetőt sosem lenne idősze-
rűbb végre az őt megillető, méltó helyre tennünk. Az erőteljes,
izmos halász jelképi erejű alakja az árvízből újjászületett, európai
Szeged szívébe kívánkozik. Nagyon szép város Szeged. A mi Sze-
gedünk – tősgyökeres szögedieké és gyüttmönteké együtt. Mert
együtt vagyunk szegediek. Összefogásból és egyetértésből ma
egy kicsivel több illene hozzánk.

Tóth A. Péter

Mennyivel bölcsebbek voltak
az őseink nálunk, hiszen alkal-
mazkodtak a természethez,
nem pedig saját szükséglete-
ikhez akarták hozzáidomítani
a tájat. Végzetes hiba volt a
korábbi, ártéri fokgazdálko-
dást sutba dobni. Amit nyer-
tünk a réven, elveszítettük a
vámon. Hatalmas területeket
sújt évtizedek óta minden ko-
rábbinál hosszabban az aszály.

Botka László: Szeged mindig 
a magyar szabadság bástyája volt 

– „Szegedet oly pontnak te-
kintem, melyről a haza sza-
badságát, a nemzet függet-
lenségét megmenteni erősen
hiszem.” Ezekkel a szavakkal
méltatta városunkat a magyar
forradalom atyja. És én hi-
szem, hogy Kossuth látnoki
szavai ma sem vesztették el
érvényüket – mondta Botka
László ünnepi beszédében. A
polgármester hangsúlyozta,
Szeged mindig is a magyar
szabadság bástyája volt. Sze-
rinte a szegedieket sosem kel-
lett noszogatni, ha a város
vagy a haza függetlenségét fe-
nyegette veszély, mert mindig
önként és elsőként álltak a
nemzet szolgálatába, a sze-
gedi ember ugyanis szenvedé-
lyesen kötődik az otthonához
és a szabadsághoz. 

– Ez azért van így, mert a
magyar történelem zivataros
századai során sokszor meg-
tapasztaltuk, milyen az, ami-
kor meg vagyunk fosztva
tőle. Városunk megszen-
vedte a tatárjárást és a török
hódoltságot, a Habsburg-el-
nyomást, a náci és kommu-
nista diktatúrát. A szegediek
szabadságszeretete a törté-
nelem viharaiban azonban
sehogy sem akart lankadni.
Sőt, minél nagyobb volt raj-

tunk a nyomás, mi annál in-
kább kitartottunk, és annál
jobban összezártunk. Így volt
ez 1848-ban, és így van ez a
mai napig is – mondta Botka
László.

Az 1848-as eseményeket
felidézve elmondta, Sze-
gedre március 17-én érkezett
meg a forradalom híre. A
nemzeti lobogóval feldíszített
Pannónia gőzhajó hozta el a
Tiszán Petőfi Nemzeti dalát
és a 12 pontos követelést.

– Bár kétségkívül Szeged
az egyik legsokszínűbb város
az országban, a ’48-as forrada-
lom soha nem látott egységbe
kovácsolta közösségünket. A
márciusi ifjak szabadságot,
egyenlőséget és testvériséget
hirdettek. Szeged városa azóta
is e hármas talapzaton áll. Mi
ma sem azt nézzük, hogy ki
honnan jött, mi a vallása, a
származása, vagy mi a rangja.
Egyedül az számít, ki mit tesz a
városért, közösségünkért és a
hazáért. És éppen így állunk ki
a mai napig a március ifjak 12
pontos követelése mellett is,
amely az elmúlt években saj-
nos újra és egyre inkább aktu-
álissá vált – hangsúlyozta.

– A márciusi ifjakhoz ha-
sonlóan mi is „kívánjuk a
sajtó szabadságát és a cen-

zúra eltörlését”! Elég volt az
álhírekből és a lejáratások-
ból! Elég volt a hazudozás-
ból! Elég volt abból, hogy
városunk eredményeit és si-
kereit folyton kétségbe von-
ják. Nem kérünk tovább a
névtelen és nemtelen táma-
dásokból! Elég a hírhamisí-
tókból! El a kezekkel
Szegedtől, el a kezekkel a
szabad sajtótól!

– Mi, szegediek, ahogy a
forradalom hősei is tet-
ték, „felelős minisztériumot
követelünk Budapesten”!
Olyan vezetőket követelünk,
akik a magyar embereket, és
nem kizárólag saját érdekei-
ket képviselik. Olyan vezető-
ket, akik felelősséget vál-
lalnak minden magyar állam-
polgárért, nem csak a saját
híveikért. Olyan vezetőket,
akik nem veszik el az állami
támogatásokat a gyermeke-
inktől és az idősektől, a rá-
szorulóktól és a betegektől.
Olyan vezetőket, akik nem
kényszerítik rabszolgamun-
kára honfitársainkat!

– Ahogy Petőfiék is tették,
mi, szegediek is „törvény
előtti egyenlőséget követe-

Martonosi Éva aljegyző, Botka László polgármester és Nagy Sándor alpolgármester 
a város nevében koszorúzta meg Kossuth Lajos szobrát  

„Szegedre és lelkes népére építem nemzetem szabadságát”
– mondta Kossuth Lajos, amikor 1848-ban városunkban járt,
hogy újoncokat toborozzon. A forradalom vezérét mélyen
meghatotta a szegediek szabadságszeretete és elszántsága,
amelyből hitet, reményt merített – kezdte ünnepi beszédét
Botka László polgármester az 1848/1849-es forradalom és
szabadságharc 171. évfordulója alkalmából rendezett városi
ünnepségen a Klauzál téren.

lünk polgári és vallási tekin-
tetben”! Elég volt a koncep-
ciós perekből. Elég volt a
hazug vádakból és a rágal-
mazásokból. Nem telik el úgy
hét, hogy valamilyen hazug-
ságra alapozva perbe ne fog-
nák városunkat. Vádlóink a
legválogatottabb gazságokat
követhetik el mindenféle kö-
vetkezmények nélkül, minket
pedig bármilyen alap nélkül
perekkel és vizsgálatokkal fe-
nyegetnek. Elég volt ebből!

– Követeljük „az úrbéri
viszonyok megszüntetését”!
Elég a vadászkastélyban pöf-
feszkedő kiskirályokból, akik
még a várukhoz vezető utat
is a mi pénzünkből építik.
Elég a mindenféle teljesít-
mény és tudás nélkül dollár-
milliárdossá váló, luxus-
jachton terpeszkedő gázsze-
relőkből. Elég a közpénzből
vásárolt magánrepülővel fo-
cimeccsre járó vezetőkből,
elég a helikopterről vadász-
gató miniszterekből!

– És mi, szegediek követel-
jük az „uniót”! Szeged és a
magyar nemzet Európa ré-
szese akar lenni és maradni.
Követeljük, hogy egyszer és
mindenkorra vessenek véget
az Európai Unió elleni gyűlölet-
kampányoknak! Magyarország
konstruktív tagja legyen az eu-
rópai közösségnek! Az Európát
fenyegető veszélyekre közös
megoldásokat kell találni. 
Magyarország szövetségese
Brüsszel, és nem Moszkva!
Hazánk jövője Európában van,
nem pedig a keleti diktatúrák
társaságában.

Az újraírt tizenkét pont
után a polgármester össze-
foglalta azokat a fejlesztése-
ket, amelyek ebben az
önkormányzati ciklusban le-
zajlottak, egyúttal a jövőbe is
tekintett, és fölsorolta, mi
minden várhat Szegedre. 
– Nekünk az a feladatunk,
hogy megőrizzük és megvéd-
jük büszke, szabad és euró-
pai városunkat. Idén lesz
300 éve, hogy városunk visz-
szanyerte szabad városi
rangját, és ebben a három
évszázadban többször össze-
fogtunk már, hogy megvéd-
jük ezt a nehezen elnyert
szabadságot – mondta
Botka László polgármester.

Az ünnepi beszéd után a
pártok, intézmények és civil-
szervezetek koszorúzták
meg Kossuth Lajos szobrát.

Elég a mindenféle
teljesítmény és tu-
dás nélkül dollármil-
liárdossá váló, lu-
xusjachton terpesz-
kedő gázszerelők-
ből.
Botka László polgár-
mester
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Az első tárgyalási napon elítélték a harmadrendű vádlottat a Mars téri fideszes mutyi ügyében

Közpénzből fizették a fideszes jelölt szórólapjait
Már az úgynevezett előkészítő
ülésen jogerősen elítélték a
harmadrendű vádlottat abban
a perben, amely a Szegedi Vá-
roskép és Piac Kft. korábbi Fi-
desz-közeli vezetői ellen indult. 

A fideszes közgyűlési többség a
2010-től 2014-ig tartó önkor-
mányzati ciklusban a többi ön-
kormányzati céghez hasonlóan
a Szegedi Városkép és Piac Kft.
vezetését is átvette. Az akkor el-
követett pénzügyi visszaélések

miatt emelt vádat három
ember ellen a Békéscsabai Já-
rási Ügyészség. A tárgyalás a
Szegedi Járásbíróságon kezdő-
dött el. Az elsőrendű vádlott,
Erdei Péter cégvezető és helyet-
tese, a másodrendű vádlott
nem jött el.

A harmadrendű vádlott,
Sipos Attila Gábor megjelent,
és elismerte bűnösségét, 
vagyis hogy a 2014-es önkor-
mányzati választási kam-
pányban a piacigazgatóság fi-

zette ki a szórólapjait, ennek
értéke kicsit több mint 135
ezer forint volt. Ezzel elismerte
a kisebb vagyoni hátrányt
okozó hűtlen kezelés vétsé-
gét. A január óta érvényben
lévő jogszabályok lehetővé te-
szik, hogy ilyenkor további bi-
zonyítási eljárás nélkül ítéletet
lehessen hozni. Az ügyészség
kártérítés megfizetését látta
indokoltnak ebben az eset-
ben, amit a vádlott elfogadott.
Ennek mértéke összesen 150

ezer forint, amelynek befizeté-
sét a vádlott vállalta, így az ő
ügye le is zárult.

Erdei Pétert és Nagy Lász-
lót ennél sokkal nagyobb
károkozással vádolja az
ügyészség. Pintér Ferenc, a
megkárosított cég jogi képvi-
selője elmondta, a vádiratban
lesznek majd „szaftos” részle-
tek, bár ezeket egyelőre nem
ismertette a bíróság. Az
ügyvéd szerint a bizonyítható
kár több tízmillió forint.

Az egyetemi karrieriroda ta-
vaszi állásbörzéjén a legnép-
szerűbb kifejezés a „nyitott
pozíció” volt, magyarul: betöl-
tetlen állás.

A régió legnagyobb álláskereső
fórumán közel 70 cég állított
ki, hogy megnyerje a frissen
végzett egyetemistákat, főisko-
lásokat: náluk kezdjenek el
dolgozni. Az IT Services Hun-
gary főként németül tudó szak-
embereket szeretne felvenni.
Ha a nyelvtudásuk megfelelő,
szinte bármilyen munkakörben
el tudnak helyezkedni náluk,
de ha valaki csak angolul be-
szél, akkor főként az informa-
tika területén talál a cégnél
álláslehetőséget. A CAS Soft-
ware Kft. nem meglepő módon
főként szoftverfejlesztőket
keres. A karlsruhei központú
cég szegedi telephelyén 75 főt
alkalmaznak, de sok embert
fel tudnának még venni. Egy
másik szoftverfejlesztő cég, az
EPAM Systems Kft. nyerte az
idei Alma Mater díjat, ugyanis
a Szegeden is sok embert fog-
lalkoztató amerikai központú
vállalkozásnak kiváló a kap-
csolata az egyetemmel. Gya-
kornoki programokkal segítik
például azokat a fiatalokat,
akik az egyetem után vagy köz-

ben már elkezdik a munkát
náluk.

Nem csupán a szoftverfej-
lesztő cégek keresnek új, friss,
innovatív munkaerőt. Vissza-
térő vendég a Szegeden ötszáz
főt foglalkoztató BP BSC Kft.;
minden alkalmat kihasznál
arra, hogy megismertesse ál-
láslehetőségeit a fiatalokkal. A
nagy multi cégek mellett nép-
szerűek voltak a kicsi, hazai
vállalkozások is. A szegedi
Zengo többek között digitális
oktatási fejlesztéssel foglalko-
zik, jelenleg több mint 50 fős
csapattal dolgozik, de videó-

szerkesztőből, grafikusból,
tesztelőkből soha nem elég
egy innovatív, fejlődő vállalko-
zásnál.

Minden kiállító cég meg-
erősítette, hogy magasan kép-
zett, nyelveket beszélő fiatalok-
ra égető szükség van. Ezért is
lenne fontos, hogy az egyete-
mek bővüljenek, erősödjenek,
és hogy minél többen itthon
kamatoztassák a felsőoktatás-
ban megszerzett tudásukat.

Óriási a versengés a fiatal,
szakképzett munkaerőért

A munkaadók állásbörzén igyekeztek megnyerni 
a végzősöket, hogy náluk kezdjenek dolgozni

Sok család és baráti társaság kereste a hagyományos és különleges ízeket 
a Széchenyi téren Magasan képzett,

nyelveket beszélő fi-
atalokra égető
szükség van.

Szabó Sándor: Egyre tarthatatlanabb 
az egészségügy helyzete

A statisztikai adatok azt mutat-
ják, a kormány egészség-
ügyben tett lépéseit kudarcok
jellemzik. Szabó Sándor sze-
gedi szocialista országgyűlési
képviselő az utóbbi hetek or-
vosfelmondásai miatt intézett
kérdést Kásler Miklóshoz, az
emberi erőforrások miniszteré-
hez a parlamentben.

– Kevés olyan egészségügyi
mutató van, amelyben Magyar-
ország az élen járna – kezdte
felszólalását Szabó Sándor (ké-
pünkön). – Sajnos, amiben kie-
melkedünk, az pedig nem jó.

Például a
hazánkban
e l v é g z e t t
amputálá-
sok száma
is kiugró, a
régió orszá-
gai közül messze nálunk végzik
el a legtöbbet, évente hétezret.
Rémálom, hogy a társadalom-
biztosítás több pénzt fizet az
amputációra, mint egy azt meg-
előző műtétre.

– A probléma nem most
kezdődött, nem csak most hiá-
nyoznak az érsebészek, a házi-

orvosok, az ápolók. Az sem új
probléma, hogy az egészség-
ügy alulfinanszírozott, és
ennek a jeleit nap mint nap ta-
pasztalják a betegek és az or-
vosok – folytatta a képviselő. –
Mikor akarja a kormány az or-
vosok, a háziorvosok, az ápo-
lók helyzetét megoldani,
munkakörülményeiket javítani,
a különféle beavatkozások tár-
sadalombiztosítási finanszíro-
zásokat rendezni? Mikor
jönnek rá végre, hogy szüksé-
ges az egészségügy magasabb
szintű finanszírozása és a gyó-

gyításban dolgozók fizetésé-
nek emelése? – tette fel a kér-
dést Szabó Sándor.

A képviselő kérdésére Rét-
vári Bence, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának parla-
menti államtitkára válaszolt. El-
mondta, ma már kevesebb
orvos akar külföldre menni dol-
gozni, és emellett többen is vé-
geznek. 2010-ben 1000 orvos
végzett a hazai oktatási intéz-
ményekben, most pedig több
mint 1400-an. Az államtitkár
szerint ennek köszönhetően
ma már több orvos dolgozik.

Évtizedes hagyomány, hogy a
Toros Pálinkafesztiválon meg-
nyitja kapuit a Polgármester
konyhája. Idén sült hurkát és
kolbászt, valamint töltött ká-
posztát kóstolhattak a szege-
diek – tudósított a szeged.hu. 

A Toros Pálinkafesztiválon a ha-
gyományos füstölt és száraz-
áruk mellett különlegessége-
ket is kóstolhattak a látogatók
a Széchenyi téren, mint pél-
dául az afrikai harcsából ké-
szült kolbászt. Emellett
pálinkát, bort, szörpöt, mézet
és sajtot is kínáltak a termelők. 

Szokássá vált az is, hogy
amatőr csapatok, baráti társa-
ságok, cégek mutatják be főzési
tudományukat. Idén a Polgár-
mester konyhája mellett, a Pálfy
Team, a Pick gyöngyszemei, a
Gépsonkák, a Hulladékos böllé-
rek, a Fülétől a farkáig, a Város-
üzemeltetők, a Jobbik és
Sándorfalva csapata kínálatát
ízlelhették meg az érdeklődők.

A Polgármester konyhájá-

Harcsából is készült kolbász a Toros Pálinkafesztiválon

Tizedszer nyitott ki a Polgármester konyhája

ban több mint 500 adag töltött
káposzta és 500-500 darab
hurka, valamint kolbász várta a
szegedieket. Botka László az
ételek elkészítésének szinte
minden fázisban segédkezett.
Először kolbászt töltött. Termé-
szetesen azonnal akadtak kibi-
cek is, akik jó tanácsokkal látták

el a polgármestert. „Laza egy ki-
csit az a kolbász!” – mondta egy
férfi, amire Botka László csak
annyit felelt: „El kell találni a te-
kerés ütemét, és jó lesz.”

„Polgármester úr, egy kéz-
fogást a kolbász mellé” –
mondta sütésnél a soron követ-
kező vendég, akivel gyorsan pa-

rolázott is a polgármester. Volt,
aki támogatásáról biztosította
a város első emberét. 

A sándorfalvi csapatnál a
város polgármestere, Gajdosné
Pataki Zsuzsanna fogadta
Botka Lászlót – és egy kis birs-
pálinka. Itt a jó ebédhez nóta is
járt, mégpedig citerazene.



Újabb két óvodát újítanak
fel: Klebelsbergtelepen és a
Kemes utcában is dolgozik
a kivitelező.

A klebelsbergtelepi óvoda
korszerűsítése elkezdődött a
napokban, párhuzamosan fi-
atalítják meg a Kemes utcai
óvodát. A két fejlesztés az
önkormányzati önerővel
együtt közel félmilliárd forint-
ból valósul meg őszre.

A klebelsbergtelepi óvo-
da 1979-ben épült, és átfogó
korszerűsítésre azóta nem
került sor, így az épület már
nem felelt meg a mai követel-
ményeknek. Nagy Sándor al-
polgármester elmondta, be-
csomagolják az épületet, és
vakolják, a lapos tetőt hő- és
vízszigetelik, az 1930-ban
épült régi épületrész tetejét
felújítják. Napelemeket he-
lyeznek el a lapos tetőre és a
magas tető egy részére. Kor-
szerű hőszigetelő nyílászá-
rókra cserélik a régieket a
homlokzaton, cserélik a belső
burkolatokat, és festenek, ál-
mennyezetet alakítanak ki.
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A kivitelezőtől precíz munkát várnak határidőre – hang-
súlyozta a klebelsbergtelepi munka indulásakor 
Nagy Sándor alpolgármester (papírral a kezében)

Itt a tavasz, 
folytatódik az óvodák felújítása

A városházi tisztviselők kétórás munkabeszüntetéssel csatlakoztak az országos sztrájkhoz

A szegedi kormányhivatal nem vett részt

Sztrájkoltak a városházi tisztviselők
Kétórás sztrájkkal adtak
hangot követeléseiknek már-
cius 14-én az önkormányzati
és kormányhivatali dolgozók.
Azonnali béremelést, a túl-
órák kifizetését kérték.

Szegeden az önkormányzatnál
szüneteltették a munkát. A Ma-
gyar Köztisztviselők, Közalkal-
mazottak és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezete
(MKKSZ) koordinálásával bér-
emelést, kevesebb túlórát és
azok kifizetését kérték, vala-
mint szeretnék elérni, hogy az
elvett öt nap szabadságot visz-
szakapják. Azt is el akarták érni,
hogy az országos sztrájkhoz ön-
kormányzati és kormányhivatali
tisztviselők csatlakozzanak, de
Szegeden a kormánytisztvise-
lők kihagyták.

– A kormányhivatali dolgo-
zók itt, Szegeden nem sztráj-
koltak. Nem azért, mert
elégedettek azzal, hogy lecsök-
kentették a szabadságukat,
vagy mert megnövelték a mun-
kaidejüket, hanem egyszerűen
azért, mert náluk a vélemény-
szabadság nem létezik – nyi-
latkozta a Szeged Televíziónak
Farkas Andrea, az MKKSZ me-
gyei titkára.

A szociális ágazat is több-
ször tárgyalt a sztrájkban való
részvétellel kapcsolatban.
Végül úgy döntöttek, nem csat-
lakoznak, és tovább folytatják a
tárgyalást a bérfelzárkóztatás-
sal kapcsolatban. A szegedi pol-
gármesteri hivatalban kétórás
sztrájkot tartottak. A sztrájkkal
sokan egyetértettek és szolida-
ritást vállaltak, ezért kék smiley-

t és plakátot helyeztek ki, töb-
bek között az egyetemen is.

– Mi közalkalmazottakként
dolgozunk az egyetemen, nagy
létszámban. 2008 óta nem
változott a bérünk, csak a min-
denkori béremeléssel. Az
MKKSZ olyan bértáblát nyúj-
tott be a kormányzat felé,
amely mindenkit érint, és na-
gyon elfogadható bérkalkulá-
ciót állítottak össze, amely a mi
dolgozóink számára is nagyon
jelentős előrelépés lenne –
mondta Lele Mária, a Felsőok-
tatási Dolgozók Szakszerveze-
tének városi elnöke. A szim-
patizánsok között volt még a
Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezete, a Közművelő-
dési és Közgyűjteményi Dolgo-
zók Szakszervezete, továbbá
az ellenzéki pártok.

Négy elkészült
Az elmúlt időszakban uniós támogatásból és az önkor-
mányzati pénzből számos óvoda, bölcsőde és orvosi ren-
delő újult meg Szegeden. Az óvodafejlesztési program
első ütemében a Tabán utcai, az Építő utcai, a Garam
utcai és a Tünde téri óvoda korszerűsítése készült el.

járnak majd, ahová naponta
busz viszi őket. Az ovisok na-
gyon élvezik a helyzetet. Min-

denki örül, hogy megszépül
az óvoda, és a telep életébe
is színt hoz a felújítás.

Az 1977-ben épült Ke-
mes utcai óvoda korszerűsí-
tése sokban hasonlít a 
klebelsbergtelepiére, az ér-
téke több mint 222 millió fo-
rint. Mindkét fejlesztést a
közbeszerzési eljárás nyer-
tese, a Miksi Bau Kft. 
végzi el. 

Felújítják a fűtési rendszert,
az elektromos, a víz- és
szennyvízhálózatot, megold-
ják a csapadékvíz-elvezetést.
A nemrég felújított vizesblokk
kivételével a többit korszerű-
sítik. A felújítás teljes költsége
közel 269 millió forint. 

Bárkányiné Kondráth Ka-
talin, a klebelsbergtelepi
óvoda vezetője elmondta, 77
gyerekük élete mozgalma-
sabb lesz, mivel a felújítás
alatt a Teréz utcai óvodába

Felújítják a fűtési rend-
szert, az elektromos, a
víz- és szennyvízhálóza-
tot, megoldják a csapa-
dékvíz-elvezetést.
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Aztán jött a bizonytalanság, és ha krízis van, beindul a túlélési mechanizmus: enni kell

Forgács Attila: Azt gondoltuk, kolbászból lesz a kerítés

– Miért lett ennyire köz-
ponti kérdése a ma embe-
rének az evés?

– Azért, mert most, a fo-
gyasztói társadalomban ala-
kultak ki azok a körül-
mények, amikor az emberi-
ségnek egy igen jelentős
része tartósan bőségben él.
Ez nem mindig volt így. A hu-
szadik század első felében
mindenki megtapasztalta a
nélkülözést, az éhezést –
vagy azért, mert a hárommil-
lió koldus országát éltük,
vagy azért, mert éppen dúlt
egy világháború. Azután jött
a Rákosi-korszak, amikor po-
litikailag értelmezhető álla-
potként kezelték, ha valaki-
nek pocakja volt. Az ilyen em-
bereknél körbenéztek, vajon
mi lehet eldugva a padlásán.

– Mikor jött a fordulat?
– A gulyáskommunizmus-

ban, amikor a Trabantra
ugyan még várni kellett négy-
öt évet, de enni már mindig
volt mit. A társadalmi méretű
elhízás első jelei az egész vi-

lágon a hatvanas években
kezdtek megmutatkozni.
Ekkor jött el az az idő, amikor
egy nagyon-nagyon régi vá-
gyat ki tudtunk már elégíteni,
amit Móricz egyik regényé-
ben úgy fogalmazott meg,
hogy csak „egyszer jóllakni”.

– Mi, magyarok vagyunk
egész Európában a legkövé-
rebbek, miközben messze
nem mi járunk élen a fo-
gyasztásban. Van az evés-

nek és az elhízásnak egy-
fajta lélektani háttere is?

– Egészen biztos, hogy
van, bár nagyon nehezen

fejthető meg, leginkább
csak találgatni tudunk, mi
az oka annak, hogy a rend-
szerváltást követően Ma-
gyarországon megduplázó-
dott az elhízottak száma. Az
utolsó huszonöt, és még in-
kább az utolsó tíz évben ke-
rültünk az élre. Ma már
Európában megelőztük a

nagyon kövérnek gondolt
briteket is.

– Rossz minőségű vagy
túl sok táplálékot fogyasz-
tunk? Stresszesek vagyunk,
és az evésbe menekülünk?

– Az elhízást soha nem
egy dolog okozza, nagyon
sokféle módon hízhatunk el.
De amikor ilyen tömeges je-
lenségről van szó, hogy a ma-
gyar lakosságnak már több
mint a fele túltáplált, akkor

mégis csak létezik valamiféle
tendencia. A rendszerváltás
előtt azt gondoltuk, itt pilla-
natokon belül kolbászból lesz
a kerítés. Ehelyett a korábbi
langyos, de mégis csak biz-
tos életkörülmények után jött
a hatalmas bizonytalanság.
Kiderült, nem mindenkit fog-
nak foglalkoztatni. Állások
szűnnek meg, hitelek dőlnek

be, és el lehet
veszíteni az ott-
honunkat is.
Márpedig vala-
mit nagyon
megtanult az
emberiség az
evolúció törté-
netében: ha krí-
zis van, akkor a
krízist az éhség
fogja követni.
Ha krízis van,
akkor a túlélési
mechanizmus
az, hogy enni

kell.
– Miért?
– Mert benne van a zsige-

reinkben. Teljesen mindegy,
hogy milyen típusú – gazda-
sági, politikai, családi vagy
munkahelyi – a krízis. Azt ta-
nultuk, hogy mindez éhezéssel
fog járni, és azt is megtanultuk,
hogy az éhezést az éli túl, aki

tartalékolni tud. Miközben azt
érezzük, hogy jön a krízis, még
ott van a bőség. A sarki bevá-
sárlóközpontban több élelmi-
szert lehet ma találni, mint
amennyit 250 éve a leggazda-
gabb király el tudott volna kép-
zelni. Bőség és krízis együtt 
– ez a képlete a tömeges 
elhízásnak, ami nálunk a rend-
szerváltás után köszöntött be.

– Ma már az óvodás gye-
rekek között is egyre több a

túlsúlyos. Milyen hatása
lehet a szülőknek vagy a
környezetnek arra, hogy
egészségesen vagy egész-
ségtelenül táplálkoznak-e a
gyermekeink?

– Az evés transzgenerációs
viselkedés. Az evési mintákat
már igen korai gyermekkorban
megtanuljuk. A legtöbb ember
később is azt fogja szeretni,
amit az édesanyja főzött, mert
az étkezési preferenciák már
nagyon korán egész életre szó-
lóan kialakulnak. Ráadásul az
evés erősen konzervatív jelen-
ség is, kulturálisan meghatáro-
zott, tehát már gyermek-
korban eldől, mi lesz a későb-
biek folyamán. Ezért aki kisko-
rában elhízik, az nagy
valószínűséggel felnőtt korá-
ban is túlsúllyal fog küzdeni.

– A történelem folyamán
sokat változott a kép, hogyan
nézzen ki az ideális ember.
Korábban, amikor szűkölkö-
dött az emberiség, a kövér-
ség volt kívánatos, most,
amikor megfordult a helyzet,
az emberek egyre soványab-
bak szeretnének lenni.

– Egyszer megpróbáltam
összeszámolni, hány fogyókú-
rás receptet találok, de sikerte-
len próbálkozás volt, 1200-ig
jutottam, majd feladtam. A mo-
dern társadalomban nincs
még egy ilyen iparág, mint a fo-
gyókúrás vállalkozások, ame-
lyek szinte számolatlanul
kínálják a látszólag tuti megol-
dásokat ahhoz, hogy lefogy-
junk. Ráadásul legtöbbször
sikertelenül.

– Miért nem hatásosak
ezek a módszerek?

– Mert mindegyik azt
ígéri, hogy rövid időn belül
csodát fog művelni. A való-
ság pedig rácáfol erre. Ami-
óta kialakult a diéta és a
fogyókúra kultúrája és ipara,
Magyarországon azóta dup-
lázódott meg az elhízottak
száma. Elmondhatjuk, hogy
minél inkább elhízottak va-
gyunk, annál nagyobb a ke-
reslet a fogyókúrák iránt, és
minél többet fogyókúrázunk,
annál inkább elhízunk.

– Hogyan lenne érdemes
és hatásos fogyókúrázni?

– Milliomos lennék, ha
lenne egy biztos tippem. Van
egy komoly közös problémája
az általam megismert fogyó-
kúráknak: az, hogy sokan azt
gondolják, gyorsan lehet ered-
ményt elérni, de ez nem így
van. Az az igazság, hogy nem
karácsonykor hízunk el, aho-
gyan azt sokan gondolják,
hanem két ünnep között, ráa-
dásul nagyon alattomosan.

– Miért?
– Mert mindennap túlesz-

szük magunkat körülbelül száz
kilokalóriával, amit észre sem
veszünk, hiszen ez csak egy
deka tepertő. A mindennapi
plusz száz kalória viszont egy
év alatt hat kilogramm túlsúlyt
fog eredményezni. Öt-tíz év
alatt szinte észrevétlenül fel-
szedünk húsz-harminc kilót.
Van egy nagyon rossz hírem:
ahhoz, hogy ezt tartósan le tud-
juk adni, ugyanebben a ritmus-
ban kellene megszabadulni
tőle. Azt a felesleges száz kilo-
kalóriát kellene kivenni a napi
étkezésből, és közben lemo-
zogni a felesleget. A rapid cso-
dadiétákkal éppen az a
probléma, hogy gyorsan hatal-
mas kalóriamennyiséget szed-
nek ki a megszokott étke-
zésből, ez pedig egy nagyon is
jól ismert jelzést küld a szerve-
zetnek: itt van az éhínség! Már-
pedig jól tudjuk, hogy mit kell
ilyenkor csinálni: enni! Előbb-
utóbb elkezd a szervezetünk
védekezni, előhozni a jól ismert
túlélési mechanizmust, ezért
túl fogjuk enni magunkat. Ez az
a jojóeffektus, ami miatt nem
működnek a csodadiéták. A fo-
gyókúrák egy éven belüli visz-
szaesési rátája 95 százalék.
Sokkal nagyobb türelemmel és
kitartással, nem pedig szenve-
délyesen kellene fogyókúráz-
nunk. Ha szenvedünk az
ételmegvonás miatt, mindent
elrontunk, mert az hosszú

távon tarthatatlan.
– Amellett, hogy

az evés tápanyagfel-
vétel, pszichés jelen-
tősége is van. Lehet,
hogy sokszor nem is
a gyomrunkkal, sok-
kal inkább a lelkünk-
kel eszünk?

– Az ételnek nem-
csak kalóriaértéke,
hanem érzelmi értéke
is létezik. A kövér em-
bernek valójában nem
a teste, hanem a lelke

éhes. A mai fogyasztói társada-
lomban már kialakult egy nagy
réteg, amelyik soha nem ta-
pasztalta meg az igazi világhá-
borús nyomorúságot, az
éhezést. Az ő esetükben nem
a fiziológiai éhségjelek motivál-
ják elsődlegesen az evést,
hanem valamilyen egyéb lelki
hajtóerő kielégítését szolgál-
ják. A modern ember sokszor
evésbe menekül a valóság
megoldatlan problémái elől.

Rafai Gábor

Egyre többen, egyre jobban és egyre fiatalabban híznak el.
A kövérség mára az egész világon népbetegség. De vajon
miért eszünk akkor is, amikor nem vagyunk éhesek?
Eszünk, ha boldogok vagyunk, és eszünk bánatukban is. A
gyomrunknak is lenne lelke? – kérdeztük a Pedagógiai
esték vendégétől, Forgács Attila gasztropszichológustól.

Forgács Attila: A társadalmi méretű elhízás első jelei 
a hatvanas években kezdtek megmutatkozni 

Az evési mintákat már gyermekkorban megtanuljuk. A legtöbb ember később is azt fogja
szeretni, amit az édesanyja főzött

A mai fogyasztói társadalom-
ban már kialakult egy nagy
réteg, amelyik soha nem ta-
pasztalta meg az igazi világhá-
borús nyomorúságot, az
éhezést. Az ő esetükben nem a
fiziológiai éhségjelek motivál-
ják elsődlegesen az evést,
hanem valamilyen egyéb lelki
hajtóerő kielégítését szolgál-
ják. A modern ember sokszor
evésbe menekül a valóság
megoldatlan problémái elől.

Miközben azt érezzük,
hogy jön a krízis, még ott
van a bőség. A sarki bevá-
sárlóközpontban több élel-
miszert lehet ma találni,
mint amennyit 250 éve a
leggazdagabb király el tu-
dott volna képzelni. Bőség
és krízis együtt – ez a kép-
lete a tömeges elhízásnak,
ami nálunk a rendszervál-
tás után köszöntött be.
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Rózsám, nekem innen el kell mennem
– mondta Cserhalmi Mihály, és meg sem állt Ausztráliáig

Szaltózott a focikapuban.
Imádták a szegediek. Így ta-
lált rá a Cája cirkusz. 1956-
ban elvette egy ávóstól a
fegyverét. Biciklivel indult
disszidálni. Ausztráliáig ju-
tott. Cserhalmi Mihályról
mesélt várostörténeti soro-
zatunkban 88 éves testvére,
Rozália.

Cserhalmi Mihály állandóan
viccelt. Jókedvű ember volt.
Ezért is ragadt rá a Bohóc be-
cenév. Az alsóvárosi Cser-
halmi családban négyen
voltak testvérek. Már csak
Rozália él, aki a napokban

ünnepelte 88. születés-
napját.

– Miska rengeteget focizott
gyerekként a Kolozsvári téren,
sokszor kergette együtt a lab-

dát Sándor Csikar-
ral – mesélt a
bátyjáról Kondoro-
siné Cserhalmi Ro-
zália.

Cserhalmi Mi-
hály izmos, jó felépí-
tésű és jóképű férfi
volt. A Szegedi AK-
ban kezdte a labda-
rúgást. 1953-ig
ebben a csapat-
ban, illetve jogutó-
daiban, a Szegedi
Szikra Munkás
Torna Egyletben és
a Szegedi Petőfiben
védett. 1954 és
1956 között a Sze-
gedi Haladás ka-
pusa volt.

– Imádták a
szegediek. Ha
megfogott egy lab-

dát, megpuszilta, mielőtt ki-
dobta volna, majd csinált
egy szaltót a kapuban. Ezt
mindig megtapsolták a
nézők. Miska nagyon ügyes
volt, minden tornagyakorla-
tot meg tudott csinálni –
emlékezett Rozika néni.
Híre ment a szegedi szal-
tózó kapusnak. Így talált rá
a kor leghíresebb vándorcir-
kusza, a Cája cirkusz is.

– A Cája cirkusz mindig a
Mars téren verte fel a sátrát.
Amikor megbetegedett az
egyik artistájuk, megkeres-
ték Miskát, akit láttak a
meccsen szaltózni, hogy fel-
lépne-e a műsorban. Elvál-
lalta – mesélte Rozika néni.
Elmondása szerint a testvére
akkor már olyan népszerű
volt Szegeden, hogy a Kárász
utcán lépten-nyomon megál-
lították, hogy gratuláljanak
neki, milyen jól védett a
meccsen.

A nyomdászgépmester
végzettségű Cserhalmi Mi-
hály testvére elmondása
szerint 1956-ban részt vett
a tüntetéseken, sőt egy al-
kalommal kicsavarta egy
ávós kezéből a fegyverét. –
Úgy vette el az ávós piszto-
lyát, hogy felmutatott az
égre azzal, hogy „látod, mi
repül ott?”, az ávós odané-
zett, Miska pedig villámgyor-
san kicsavarta a kezéből a
fegyverét – mesélte a test-
vére.

– Rózsám, nekem innen
el kell mennem! – ezt
mondta, amikor leverték a
forradalmat. Sose felejtem,
mindig Rózsámnak szólított.
1956 novemberében kerék-
párral indult disszidálni. Baja
felé tekert, amikor találkozott
az úton egy teherautó-sofőr-
rel, akit rábeszélt arra, hogy
menjenek el együtt az or-
szágból. Így történt. Együtt

disszidáltak. Ausztriában volt
egy darabig, majd Ausztrá-
liáig hajózott. Adelaide-ben
élt, egy szállodában volt kar-
bantartó, de lámpabúrákat is
készített. Mindent meg tu-
dott javítani, mindenhez ér-
tett, olyan ezermester volt.

Szép egzisztenciát teremtett.
2009-ben két hónapig vol-
tam nála Adelaide-ben, ahol
sok magyar él.

– Maradjál itt velem, Ró-
zsám! – kérlelt.

– Mit csináljak én itt,
Miska? – válaszoltam neki.
Hazajöttem.

Cserhalmi Mihály imád-
ta Szegedet. Amikor hazalá-
togatott, mindig felkereste
régi játszótársait. 2011-ben
hunyt el. Szegeden temet-
ték el. A lánya Torontó-
ban él.

Szabó C. Szilárd

Átélte Szeged
bombázását

Kondorosiné Cserhalmi
Rozália már 13 éves ko-
rában dolgozott. Cipőfel-
s ő r é s z - k é s z í t ő n e k
tanult, átélte Szeged
bombázását és a forra-
dalmat. Két gyermeke
született. Az idősebbik
fia 1978-ban Németor-
szágba disszidált, azóta
is ott él, egy televíziónál
ruhatervező és dizájner.
A kisebbik fia Szegeden
taxis.

Az én Szegedem
Megmutatná féltve őrzött, régi családi fotóját a Szegedi
Tükörben? Fényképezte fiatalkorában az utcát, ahová
beköltözött, és elmesélné a felvétel történetét? 
Nosztalgiázzunk együtt! Dombai Tünde újságírót eléri a
dombai.tunde@szeged.eu vagy a Szegedi Tükör, 
Polgármesteri Hivatal, 6720 Szeged, Széchenyi tér 
10. címen vagy a 06-30/830-6459-es telefonszá-
mon.

1948-ban Palicsfürdőn. A kép hátoldalán szereplő informá-
ció szerint balról jobbra: Géza, Pacák, Pista 

és Cserhalmi Mihály

Cserhalmi Mihály Londonban 
1957 októberében

Kunszt a Tisza-parton
1948-ban. Rozália elmon-

dása szerint a testvére,
Mihály van felül

Kondorosiné Cserhalmi Rozália

Cserhalmi Mihály első motorja Ausztráliában 
1959 októberében

A Szegedi Haladás labdarúgócsapata 1956-ban. 
Álló sor balról: Rábay, Benák, Zallár, Cziráki, Faragó, Városi,
Pozsgai. Guggolnak balról: Rózsvölgyi, Mészáros, Nemes,

Baráth, Vass, Cserhalmi Mihály

Úton Ausztráliába. Cserhalmi Mihály 1958 szeptemberé-
ben hajóval ment ki Ausztráliába
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Babonából nem a 13., hanem
a 12+1-edik alkalommal bá-
loztak a nyugdíjasok az IH-
ban. Fergeteges jókedv kere-
kedett: az idősek a huszon-
éves korosztályt megszégye-
nítő energiával és lelkese-
déssel énekelték és táncol-
ták végig az estét.

Már az első vendégek érkezé-
sekor szembetűnő volt a lelke-
sedés az arcokon, az alkalom-
hoz illő, gyönyörű ruhák, frizu-
rák, a korosztályra oly jellemző
elegancia. Meg kell adni a
módját, hiszen az este az ün-
neplésről szólt, a vidám társal-
gásról, a kedves barátok
találkozásáról.

A mára hagyománnyá vált
eseményt a Senior Center ve-
zetője, idősebb Boros Gyula
nyitotta meg, s köszöntötte a
megjelenteket. Botka László
polgármester beszédében el-
mondta, a város idei rekord-

költségvetéséből 22 millió fo-
rinttal támogatja a nyugdíjas-
klubok programjait, valamint
hamarosan megkezdődhet a
Senior Center felújítása is. A
polgármester hangsúlyozta,
Szeged megbecsüli nyugdíjas
polgárait. A rendezvényen jelen
volt Szabó Sándor országgyű-
lési képviselő és Joób Márton
önkormányzati képviselő, a
közgyűlés foglalkoztatási, szo-
ciális és sportbizottságának el-
nöke is. A köszöntők után a
Pavane Táncegyüttes műsorát
láthatták az egybegyűltek, fel-
csendültek Kálmán Imre Csár-
dáskirálynő című operettjéből
a jól ismert dallamok. A közön-

ség nosztalgikus mosollyal
nyugtázta a produkciót, ame-
lyet a bécsi keringő után kör-
magyar és palotás követett.

A bálban Vecsernyés Ró-
bert (billentyűk) és Rokolya Ká-
roly (szaxofon) szolgáltatta az

igényes, műfajokon átívelő
zenét. Már a vacsora felszolgá-
lása előtt megtelt a tánctér, a
dalok tempója egyre gyorsult,
és hamarosan vonatozás kez-
dődött. Mindenki énekelt, tán-
colt a huszonéves korosztályt

megszégyenítő energiával és
lelkesedéssel. A vacsora után
ismét a táncparkettre pördül-
tek a nyugdíjasok, többen tény-
leg a parkett ördögei voltak,
olyan jól ropták. A tombolán ér-
tékes nyereményekkel gazda-
godhattak a szerencsések,
számos különleges felajánlás
érkezett. A 12+1-edik nyugdí-
jasbált a jókedv, a kiváló társa-
ság és a tánc jellemezte. A
résztvevők biztosak abban,
hogy jövőre ugyanígy és ugyanitt
újra találkoznak és mulatnak
majd a bálban.
(Szöveg: Senior Center hírle-
vél. Képek: Nap-Fény Fotó-
kör/Szabó Edit)

A 12+1-edik nyugdíjasbálon a huszonéveseket megszégyenítő
energiával énekelték és táncolták végig az estét az idősek

Kezek a magasban, hangulat a tetőfokon Tombola. A szerencsés nyertes Jancsó István

A vonatozás sem maradhatott ki a nyugdíjasbálon A Hóvirág nyugdíjas népdalkör tagjai nagyot buliztak

Ádám Zsuzsannával jön július végén az Aida a Szegedi Szabadtéri Játékokra

Teljes az operák királynőjének szereposztása
A hazai operaélet sztárjaival, fiatal művészekkel debütál
az operák királynője, az Aida a Dóm téri színpadon – a cím-
szerepet a többszörös díjnyertes szoprán, Ádám Zsuzsanna
énekelheti. A grandiózus Verdi-operában partnerei lesznek
még a Radamest játszó László Boldizsár mellett Kálmándy
Mihály, Gál Erika, Kiss András, Kovács István, Kálnay Zsófia
és Szerekován János. 

– Az Aida nekem remekmű,
kompozíciós szempontból az
operák operája – vallja Kesse-
lyák Gergely, a Szegedi Sza-
badtéri Játékok idei operabe-
mutatójának rendezője. A kar-
mester-rendezőénél jobb ke-
zekbe nem kerülhetett volna
az év operabemutatója: Kesse-

lyák kivételes alkalmakkor vál-
lalkozik rendezésre, melynek
egyedisége már a szabadtérin
nagy sikerrel játszott Turando-
ton és Nabuccón is látszott –
az Aida épp ilyennek készül.
Különleges látványvilág, egyedi
rendezői elképzelések és ter-
mészetesen élvonalbeli sze-

replőgárda határozza meg a jú-
lius 26-án és 27-én látható

grandiózus Verdi-operát, ame-
lyet Pál Tamás fog dirigálni.

A címszerepet a fiatal szop-
rán, Ádám Zsuzsanna énekli,
aki ezt a hozzá közel álló Verdi-
szerepet életében először a
hatalmas Dóm téri színpadon
énekelheti esténként négyezer
ember előtt. Számos megmé-
rettetésen és fontos szerepben
bizonyított már Ádám Zsu-
zsanna korábban is. Az elmúlt
időszakban számos nemzet-
közi versenyen is eredménye-
sen szerepelt, ezek közül
Milánóból első díjat hozott el,
tavaly pedig a világhírű szop-
rán, Marton Éva Énekverse-

nyén második
helyezést ért el. 

Nemcsak
Ádám Zsuzsan-
nának lesz új-
donság a
szerep, hanem
darabbeli part-
nerének, a Ra-
damest játszó
László Boldi-
zsárnak is. A
rendkívül nép-
szerű, Dóm téri
közönségkedvenc vezető tenor
már egymás után az ötödik
évadban léphet idén a szín-
padra.

További nagy visszatérőket
is várhatnak a nézők az Aidá-
ban: a nagyszerű bariton, Kál-
mándy Mihály Amonasro,
Etiópia királyának szerepét
fogja énekelni, a fiatal basszus,
Kiss András pedig Ramfis fő-
papot fogja életre kelteni.

Az operák királynőjében
lép először a Dóm téri szín-
padra a Magyar Állami Opera-
ház kiemelkedő mezzo-
szopránja, Gál Erika Amneris-
ként, valamint a Szegeden is
jól ismert operaénekes, Kálnay

Zsófia is, aki a főpapnőt ala-
kítja. Egyiptom királyaként a
nemzetközi karriert befutott
basszust, Kovács Istvánt lát-
hatják és hallhatják a szabad-
térin, a hírnököt pedig a
sokoldalú, számos szegedi fel-
lépésén is megszeretett tenor,
Szerekován János énekelni.

A szólisták mellett több
száz szereplőt igénylő grandió-
zus operához, amelyben csak
a kórus létszáma meghaladja
a 120 főt, Zeke Edit álmodott
sokoldalú, LED-falat is
igénylő díszletet, amelynek
letisztult formavilágát Velich
Rita művészi jelmezei oldják
fel és egészítik ki.A látványvilágért Zeke Edit felel: sokoldalú, LED-falat is igénylő díszletet tervezett

Ádám Zsuzsanna énekli a címszerepet az Aidában.
Fotó: Szamosi András

Radamest László Boldizsár játssza



A közeledő választások (EP,
önkormányzati) előtt külö-
nösen nagy mennyiségű ha-
zugságot követ el a Fidesz.
Szóban, írásban vagy ké-
pekben (plakátok) egyaránt.
Ami (igazság nélküli háttér-
rel) legföljebb arra jó, hogy

tisztességes embereket veg-
záljanak, Isten ne adja,
meghurcoljanak. Mindezt
gátlástalanul teszi a Fidesz.

Az egy dolog, hogy az or-
szág lakosai már évek óta
szemben állnak egymással.
Van két nagy csoport: a Fi-
desz és pártolói, valamint
az összes többi. A harc per-
manens, a hatalom intézke-
dései személyfüggőek,
autokratikusak. A kettésza-
kadt országban a gyűlölet
szításában, a hazug infor-
mációk tengerében éljük
szürke hétköznapjainkat. A
karaktergyilkosság minden-
napos. Akár csak az ellen-
zék mindennapi vegzálása,
sőt némelyek bíróság elé ci-
tálása. Mikor máskor, mint a
választásokat megelőző
időkben. Így hatásosabb!
Mert ha az ellenzékről van
egy fikció, már is ugrik Polt
Péter legfőbb ügyész. Ellen-
ben a kormánypártiakról, ha
a félrecsúszott igazság
derül ki kézzelfoghatóan, a
hatóságok illetékes vezetői
nagyokat ásítanak, és azt
mondják (ehhez már pofa
kell, vagy maradjunk jelen
írás címénél), nincs bűn-
tény.

Nem tudom, hogy miért,
mert ott, ahol a munka meg-
kezdése előtt elfogadható
világosság volt, majd a
munka végeztével (több mil-
liárdnyi munkadíjat zsebre
vágva!) „tök” sötét van,

hogy miért is nincs bűnügy?
Ja, persze, tudom már! Aki
elkövette hanyag munkájá-
val a korrupciót, az történe-
tesen a kormányfő veje…!
És itt megáll a tudomány és
az igazságba vetett hit. Még
jó, hogy azt nem skálázta e

h a t a l o m ,
hogy: amit
szabad Jupi-
ternek, nem
szabad a 
kisökörnek!
Állják csak a
sarat az adó-
fizetők.

Egy ideje
a Fidesz-kö-
zeli Lokál

Extra című hazugsággyűjte-
mény be-bekavar a közélet
nyugalmába. Egy februári
számában azzal hozakodott
elő, hogy az „idén bíróságról
bíróságra járhat a Botka ve-
zette önkormányzat”. Mi ez,
ha nem az egyik legrosszabb
szándékú lejáratás? Hazug
és tisztességtelen kampá-
nyolás. Mert ugye egyre in-

kább piszkálja a hatalom
csőrét, hogy Szeged város
polgárait még mindig nem si-
került megtörniük, ezáltal a
várost sem tudták bekebe-
lezni. Ez úgy sem fog sike-
rülni még Orbán Viktor
gurunak sem! Korrumpálták
már szinte az egész országot,
és mégis másokat akarnak a
mocsár alá taposni. Azt a lát-
szatott keltve, hogy az ellen-
zék csupa bűnözőből áll.

Ehhez a mentalitáshoz
van már utánpótlása is Or-
bánéknak Szegeden. A helyi
Fidesz jobb híján, „önkénye-
sen”(?) elhatározta, hogy át-
vesz a szegedi önkormány-
zattól némi feladatot. És
miért is ne tehetnének úgy,

mint a „nagyok”, akik az or-
szág valamennyi önkor-
mányzatára „rátelepítet-
ték” a kormányhivatalokat?
Ugyanis a fiatalok eldöntöt-
ték, hogy a „Szeged 2030”
programot maguk, illetve a
felkért szakemberek közre-
működésével állítják össze.
A helyi Fidesz elnöke, Bar-
tók Csaba elmondása sze-
rint lényegében már
végeztek a munka dandárjá-
val, csak némi összegzés és
finomítás van még hátra.
Meg persze a szegedi lako-
sok véleményének meghall-
gatása. Elhiszi ezt bárki is a
Fidesznek? Mert én nem,
ha úgy tesznek, ahogy
eddig. De legalább lesz mire
hivatkozniuk! Ez a hozzáál-
lás, úgy tűnik, a napokban
itt járt pénzügyminiszterünk-
nek, Varga Mihálynak is tet-
szik. A végén még kiderül,
hogy nincs is szükség önkor-
mányzatokra. Be is tenné a
kaput!

Nem vagyok politikus, de
nem vagyok (még legalább-

is) hülye sem! Csak érdekel
a politika, de a tisztességes
szakmám (több is van): köz-
gazdász. Egyrészt érdekel a
lakosság, elsősorban a sze-
rényebb körülmények között
élők sorsa; másrészt a szak-
mám és 50 év munkata-
pasztalatom alapján értek
valamit a számokhoz is. Az
általánosítások és az átla-
gok nem jönnek be nálam,
mert a direkt hazugságok
(csűrheti és csavarhatja, ki
hogyan akarja) hazugságok
maradnak. Sejtéseim azért
vannak a politikáról, legin-
kább az, hogy ahhoz, hogy
valaki tisztességes munká-
val milliárdos legyen, nem
elég egy-két év, egy élet is
kevés ekkora gazdagság el-
éréséhez.

De akinek van bőr a
képén, az talán még el is
hiszi a politikai meséket.

Kutnyik Pál

POSTABONTÁS
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Tisztelt Olvasóink!

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

A kettészakadt országban a gyű-
lölet szításában, a hazug informá-
ciók tengerében éljük szürke
hétköznapjainkat. A karaktergyil-
kosság mindennapos. Akár csak
az ellenzék mindennapi vegzá-
lása, sőt némelyek bíróság elé ci-
tálása. Mikor máskor, mint a
választásokat megelőző időkben.

Az általánosítások és az átlagok nem jönnek
be nálam, mert a direkt hazugságok (csűrheti
és csavarhatja, ki hogyan akarja) hazugságok
maradnak. Sejtéseim azért vannak a politiká-
ról, leginkább az, hogy ahhoz, hogy valaki tisz-
tességes munkával milliárdos legyen, nem
elég egy-két év, egy élet is kevés ekkora gaz-
dagság eléréséhez.

Megszűnt a „viharsarok” Makkosházán

Van bőr a képükön!

A Hont Ferenc és a Lomnici utca kereszteződésénél, a belső térben megújult 
a járólapos járda

Makkosházán a Hont Ferenc
utca és a Lomnici utca ke-
reszteződésénél, a belső tér-
ben volt egy úgynevezett
„viharsarok”. A lakók által kö-
rülbelül 30 éve egy sorban
hiányosan lerakott, vagy a
szép platánfa gyökerei által
felnyomott járólapokból 20-
30 méteres járdaszakasz ké-

szült. Rendszeresen előfor-
dultak kisebb-nagyobb bal-
esetek is ezen a szakaszon.

Köszönet Makkosháza
önkormányzati képviselőjé-
nek, Kozma Józsefnek, ami-
ért mára megszűnt a
balesetveszély, eltűnt a „vi-
harsarok”. Szép és használ-
ható járólapos járdát kap-

tunk a környék lakóinak nagy
örömére. Köszönet továbbá,
hogy előkertjeink megújítá-
sára termőföldet biztosított a
számunkra.

További sikeres munkát
kívánunk Kozma József kép-
viselőnek!
A környék lakóinak nevében:

Krausz Lászlóné

Újra magyar állampolgár lett
a 100 éves Békési Ilona

Békési Ilona a lakásán tette le az állampolgársági esküt Botka László polgármester
előtt. Békési Ilona a polgármesterrel, Maja lányával és Gábor unokájával az eskütétel után

Újra magyar állampolgár lett
Békési Ilona, aki tavaly ünne-
pelte a 100. születésnapját.
Először a Szegedi Tükör írta
meg Ilona néni nem minden-
napi életútját.

Békési Ilona 1918. október 
2-án magyar állampolgárként
született Kolozsváron. A II. vi-
lágháború után Moszkvában
tanult az orvosegyetemen, itt
ismerkedett meg  grúz férjével,
Valiko Arakelovval. Tbilisziben
éltek hosszú évtizedeken ke-
resztül, ahol elveszítette ma-
gyar állampolgárságát. Három

gyermekük született, Gyuri,
Dávid és Maja. Ilona néni Tbi-
lisziben a kulturális kapcsola-
tok felelőse lett, és magyar
nyelvet tanított a helyi egyete-
men.

Békési Ilona kényszerű-
ségből vette fel a szovjet ál-
lampolgárságot az ötvenes
években, hogy haza tudjon
jönni látogatóba a családjá-
hoz. Egyébként az akkori tör-
vények szerint nem engedték
volna haza.

Az 1980-as években Sze-
gedre költözött beteg férjével,
aki itt hunyt el. Szegeden te-

mették el. A kisebbik fia, 
Dávid és a lánya, Maja akkor
már Szegeden élt. Bár Békési
Ilona többször szeretett 
volna magyar állampolgár
lenni, jogszabályi és adminiszt-
ratív okok miatt ez nem volt le-
hetséges, ugyanis Kolozs-
váron eltűnt az anyakönyvi ki-
vonata.

A probléma mostanra ren-
deződött a Csongrád Megyei
Kormányhivatal segítségével.
Békési Ilona március 20-án a
lakásán tette le a magyar ál-
lampolgársági esküt Botka
László polgármester előtt.
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MEGSZAKADT A ROSSZ
SOROZAT. Január kilencedi-
kén hazai pályán a Kapos-
várral szemben, majd
tizenkilencedikén a Paks ott-
honában. Ekkor nyert utol-
jára hazai pályán, illetve
egyáltalán a Naturtex-SZTE-
Szedeák a férfi kosárlabda
NB I. A csoportjában. Ezt a
hosszú rossz sorozatot sza-
kította meg a csapat a Kecs-
kemét ellen aratott
85−68-as győzelemmel,
amelyre már nagyon nagy
szüksége volt Andjelko Man-
dics együttesének. Remél-
hetőleg újra gyarapodik a
sikerek száma a március
23-án, szombaton 18 órakor
kezdődő TF-Budapest elleni
hazai bajnokin.
HOSSZABBÍTOTT A CSEH.
Stanislav Kasparek 2021-ig
biztosan a MOL-Pick Szeged
játékosa lesz. A fiatal jobbát-
lövő a nyáron a Balatonfüred
csapatától érkezett a Tisza
partjára. Eddig 16 meccsen
lépett pályára a K&H férfi ké-
zilabdaligában, ezeken ösz-
szesen 42 gólt szerzett. A
Bajnokok Ligájában eddig
négy gólt dobott, az első talá-
latait a szlovén Celje ellen
szerezte. A még csak 22
éves játékos szeret Szege-
den játszani, de elmondta,
rengeteget kell még fejlődnie
és tanulnia a Pastor-rend-
szert.
JAPÁN MELÓ. Az NKM Sze-
ged VE két fiatal kenus tehet-
sége, Molnár Csenge és
Nagy Bianka két hétig a jövő
évi olimpiai házigazda or-
szágban készül. Japánban
nem csak az edzéseké és a
kemény munkáé lesz a fő-
szerep, kulturális programok
és utazások is színesítik a
hétköznapi edzéseket. A sze-
gediek kihasználnak minden
lehetőséget, hiszen a Maty-
ér felújítása alatt nem tud-
nak Szegeden készülni.
HETEDIK HELY. Véget ért a
női OB I. alapszakasza. A
Varga Tamás vezette Szeged
SZTE együttese a hetedik he-
lyen zárta a bajnokság első
részét. Lengyel Dominikáék
három győzelmet és egy dön-
tetlent értek el, emellett ti-
zenkétszer szenvedtek
vereséget, így tíz pontot gyűj-
töttek az első osztályban. A
hölgyeknek a védekezést kell
a jövőben jobban megolda-
niuk, ugyanis a szegediek
kapták a második legtöbb
gólt az alapszakaszban,
szám szerint 232-t.

Tovább halad a Szeged az első osztály felé

A terv változatlan: vissza az OB I-be!
A férfi vízilabda OB I/B alapszakaszának végén a második
helyről várja a folytatást a Szegedi Férfi Vízilabda Csapat
Kft. Csányi László fiai lassan készülhetnek az éles mecs-
csekre, amelyek majd a feljutásról döntenek.

vissza akarnak kerülni az élvo-
nalba. Ebben legnagyobb rivá-
lisuk a Kanizsa Vízilabda SE
lehet, ők nyerték az alapsza-
kaszt az „A” csoportban.

– A Kanizsa évek óta ké-
szül arra, hogy feljusson. Ta-
valy elért odáig, hogy
osztályozót játszott az UVSE-
vel. Két győzelemig tart a
párharc, de azt három meccs
alatt elbukták. Ellenük egész
biztosan kemény mérkőzésre
kell számítanunk – mondta
Csányi László, a Szegedi Férfi
Vízilabda Csapat Kft. edzője. 

A Szegedi Férfi Vízilabda Csa-
pat Kft. a második helyen zárta
az OB I/B alapszakaszát. A baj-
nokság első szakasza úgy ala-
kult, ahogy azt a tavaly még
első osztályú klubnál elképzel-
ték, kivétel ez alól a BVSC-től
elszenvedett két vereség. A
mezőny két csoportra volt
osztva, most a két alapszakasz
első négy helyezettje játszik ke-

resztbe egymás ellen. A képlet
nagyon egyszerű, a végső győz-
tes automatikusan megkapja a
jogot a feljutásra, a második
helyezett osztályozót kell, hogy
játsszon az első osztály utolsó
előtti helyezettjével. Az OB I-es
gárdák fiókcsapatai nem jut-
hatnak fel a második vonalból.
A Csányi László vezette csapat-
nál a cél változatlan, egyből

Csányi László és a Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. tovább robog az OB I. felé!

Ötödik hely Ausztráliában

Mocsári Bence értékes vk-szereplése

Ausztráliában, azon belül is
Tasmaniában, Devonportban
rendezték a paratriatlonisták
legutóbbi világkupa-forduló-
ját. Az egzotikus helyszínre

elutazott a Titán TC fiatal ver-
senyzője, Mocsári Bence, aki
az úszást teljesítve elsőnek
jött ki a vízből. Nem csoda,
hogy ez a szám fekszik neki

a legjobban, hiszen koráb-
ban a Haász SZUE-ban pallé-
rozódott. A jó kezdéssel
sikerült nagy előnyre szert
tennie, hiába volt hullámos
az óceán, a szegedi verseny-
zőnek tetszett ez a nehezítő
körülmény. A kerékpáros rész
azonban már kifogott Ben-
cén. A meglehetősen techni-
kás terep nehéznek bizonyult
neki, és a szeles időjárás
sem volt a legkedvezőbb té-
nyező. Ez a lábakat rendkívül
leterheli, emiatt az utolsó
szakaszban, a futásban már
nem tudta behozni a lemara-
dását az élmezőnyhöz ké-
pest. 

Nem elégedett, de nem is
csalódott a végül pontszerző,
ötödik helyével. Az igazság-
hoz hozzátartozik, hogy az el-
múlt időszak felkészülését
folyamatosan akadályozta a
sok mandulagyulladás, en-
nek tükrében Bence ötödik
helye még értékesebb! Leg-
közelebbi versenye április-
ban lesz a Titán TC para-
triatlonistájának.

A „versenypályán”, a kép jobb oldalán Mocsári Bence, 
a Titán TC paratriatlonistája

Devonportban, Ausztráliában versenyzett Mocsári Bence,
a Titán TC paratriatlonistája. A fiatal tehetség az értékes
és egyben pontszerző ötödik helyen ért célba.

Eb után Európa Kupa-bronz Márton Anitától

Újra dobogón Márton Anita

Ezúttal már szabadtéri versenyen szerzett érmet
Márton Anita

Szlovákiában, Somorján
lépett dobókörbe hazánk
első atlétikai világbaj-
noka, Márton Anita. Eper-
jesi László tanítványa,
akárcsak Glasgow-ban, a
fedett pályás Eb-n, az 
Európa Kupán is bronzér-
mes lett.

Több szempontból is ha-
sonlított Márton Anita szlo-
vákiai teljesítménye ahhoz,
amit Skóciában nyújtott. 

A világ- és Európa-baj-
nok súlylökő Somorján,
Szlovákiában versenyzett
az Európa Kupán. Akárcsak

az Eb-n, itt is harmadik lett,
és a kontinensviadalhoz
hasonlóan ezúttal is a har-
madik próbálkozásra szüle-
tett meg a legjobb lökése.
Igaz, az eredmény elma-
radt a Glasgow-ban lökött
kerek 19 métertől, most 
17 méter 85 centire repí-
tette a súlyt. Eperjesi
László tanítványa duplá-
zott, a súlylökés mellett a
diszkoszvetésben is elin-
dult. A női mezőnyben Már-
ton Anita 53 méter 66
centiig jutott, ez idén az ed-
digi legjobb magyar ered-
mény.

Deli Tamás nyert az Arnold Classicon!

Szegedi arany az USA-ban
A szegedi bothúzó, Deli
Tamás ezúttal a tengerentú-
lon, az Egyesült Államokban
versenyzett a világ legna-
gyobb sport- és erőfesztivál-
ján. Itt sikerült bothúzásban
aranyat szereznie.

Hagyományosan
minden évben
megrendezik az
Egyesült Államok-
ban az Arnold
Classicot, amely az
erősport szerelme-
seinek lehet isme-
rős. A színész
Arnold Schwarze-
negger alapította
ezt a viadalt, ahol
a fitnesztől kezdve
a testépítésen át a
súlyemelésig min-
den sportág képvi-
selteti magát. A
világ minden tájá-
ról érkeznek ver-
senyzők, hogy
megmérettessék
magukat a külön-
böző kategóriák-
ban. Többek
között bothúzás-
ban is, ahol idén is
volt magyar, sőt

szegedi érdekeltség. Deli
Tamás középsúlyban indult,
ahol tavaly már sikerült dobo-
góra állnia, akkor a bronzér-
met csípte el. Most viszont
nem volt nála jobb, így arany-
éremmel térhetett haza!

Deli Tamás a középsúlyú bothúzás 
Arnold Classic-bajnoka!
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Szeretne 2 belépőt nyerni az Anna fürdőbe? 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: március 27. 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 azt tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Szegeden virágzik kultúra, tudomány, művészet. A nyertes: Mender Ákos. Gratulálunk!

Hogyan értsük Félre a
nőket? 
Időpont: március 25., hétfő 19
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Mi a teendő abban az esetben,
ha az ember a szülőszoba ajta-
jában döbben rá arra, hogy nem-
csak a gyerekekkel nem tud
bánni, hanem a nőkkel sem?
Miért a mi hibánk, ha ők rosszat
álmodnak? Miért baj, ha őszin-
tén válaszolunk arra kérdésre,
hogy fogytam-e? Érdemes-e a
friss jogosítvánnyal vezető fele-
ségünknek tanácsokat oszto-

gatni a forgalomban? Eljön-e az
a pillanat egy nő életében, ami-
kor azt mondja: Köszönöm, van
elég cipőm, nem kell több. Il-
letve, hogy mindezek ellenére
miért dobban meg mégis a szí-
vünk, ha belép a szobába?

Nos, ezekre a kérdésekre
nem tud választ adni az előadás.
Viszont számos hasonló kérdést
vet fel az együttélés nehézségeiről,
szépségeiről, öröméről. Egysze-
mélyes vígjáték, nyolc különböző
karakter, hetven percben. Csányi
Sándor előadásában.

Egy részben, szünet nélkül.

Fuss, Hogy érezd: élsz! 
Időpont: március 26., kedd 18 
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A Pedagógiai esték sorozatban
egy előadás futásról, sikerről,
önfejlesztésről, a rendszeres
mozgás fontosságáról és örömé-
ről − kivételes esti tanulás min-
denkinek, aki már fut, aki még

csak tervezi a futást, vagy aki
még nem is álmodott róla. Az
előadó: Sipos János tanár, köz-
oktatási szakértő, aki 2011 óta
a fiatalságmegőrzés terén segíti
az embereket.

Halász Judit dupla gyerek-
koncertJe 
Időpont: március 30., szombat 
11 és 16 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Halász Judit színészi pályafutásá-
val párhuzamosan új műfajt te-
remtett előadóművészként. Ma-
gyar költők verseit közel harminc
éve énekli a magyar könnyűzene
legjobbjainak megzenésíté-
sében – méghozzá gyermekek-
nek. Generációk nevelkedtek fel a
lemezein.

Wagner: a Walkür
Időpont: március 30., szombat 
17 óra
Helyszín: Délvidék Ház (Közép
fasor 1−3.)
Aki egyszer belekóstolt Wagner
muzsikájának világába, az többet
sosem szabadul tőle – tartják a
wagneriánusok. A Metro-
politan most a közönség
óhajának engedve tűzi újra
műsorra a ciklus legnép-
szerűbb darabját, A wal-
kürt, amelyet önállóan is
gyakran játszanak.

Monet és vízililioMai 
Időpont: március 31., va-
sárnap 15.30 óra
Helyszín: Délvidék Ház
(Közép fasor 1−3.)

A művészet templomai ismeretter-
jesztő sorozatban az impresszio-
nizmus géniuszának világát
ismerhetik meg Ross King Dühödt
ámulat – Claude Monet és a Vízi-
liliomok című bestsellere nyomán.
Levelek és visszaemlékezések
alapján mutatják be a legendás
festő portréját. A háború sújtotta
Franciaországban Monet alapjai-
ban változtatta meg a művészet
világát, miután világossá vált szá-
mára, hogy alkotásai jelenthetik
országa számára a béke, a re-
mény és az ellenállás szimbólu-
mait a vérrel áztatott valóságban.



szegeden kötöttek
HázAsságot: 2019. 03.
09-én Szabó Gábor és Ma-
dácsy Tamara Éva, Ménesi
Jenő és Gyorgyev Anka
Szintia, Kiss Tamás Ferenc
és Takács Viktória, Farkas
Károly és Ézsiás Rita, Sallai
Gábor István és Sas And-
rea.

szegeden született:
Oszoli Istvánnak és Istella
Évának 2019. 03. 03-án
Hella, Miklós Gábornak és
Farkas-Csamangó Nórának
2019. 03. 03-án Mia, Csep-
regi Lászlónak és Babos

Anitának 2019. 03. 04-én
Panka, Kádár Krisztiánnak
és Molnár Szabinának
2019. 03. 04-én Trisztán,
Gyuris Gábornak és Gyalai
Évának 2019. 03. 04-én
Gerda Kira, Maszong Mik-
lós Márknak és Zsilák Gab-
riellának 2019. 03. 05-én
Olivér, Farkas Ádámnak és
Hernádi Emőkének 2019.
03. 05-én Zétény, Nagy
Bence Lászlónak és Faragó
Viviennek 2019. 03. 07-én
Szófia nevű gyermeke szü-
letett.

Gratulálunk!
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KoS (III. 21–Iv. 20.)
Gyors észjárása már
sok szorult helyzetből

mentette ki, de nem tá-
maszkodhat mindig erre. A
jövőben igyekezzen felké-
szültebb és előrelátóbb
lenni.

BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Nem rejtőzhet tovább
konfliktusai elől, ha-

nem nyíltan fel kell vál-
lalnia azokat. Nem lesz
egyedül, segítségére lesz-
nek a barátai és a családja.

IKreK (v. 21–vI.
21.) Ne akarjon
mindent egyszerre

megoldani, mert so-
sem ér a teendők végére, és
ez munkája minőségén is
látszódni fog. Jobban ossza
be az idejét.

ráK (vI. 22–vII. 22.)
Magánéleti problé-
máiba ne avasson be

mindenkit, akkor se,
ha úgy gondolja, hogy tanul-
ságos lehet másoknak,
mert könnyen visszaélhet-
nek vele.

oroSzlán (vII. 23–
vIII. 22.) Tart attól,
hogy új helyzetekben

próbálja ki magát, pedig
nem érdemes elszalaszta-
nia az adódó lehetőségeket,
hiszen ki tudja, mit hoz a
jövő. A rugalmasság kama-
tostul megtérül.

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) Kedélyállapota
hullámzó lesz, ezért

kerülje a konfliktusokat
ismerőseivel, mert könnyen
túlreagálhat egy problémát,
ezzel megbántva vagy meg-
sértve valakit.

Mérleg (IX. 23–X.
22.) Az utóbbi időben
sorra olyan akadá-

lyokba ütközik, ame-
lyekről azt gondolta, hogy
már maga mögött tudhatta.
Kitartása és szorgalma lesz
a kulcs.

SKorPIó (X. 23–XI.
21.) Hajlamos gon-
dolkodás nélkül cse-

lekedni, ami már jól és
rosszul is elsült, csak arra fi-
gyeljen, hogy ha elkerülheti,
tetteivel ne bántson meg
másokat.

nyIlaS (XI. 22–XII.
21.) Olyan döntés elé
kerülhet a közeljövő-

ben, amikor igazságér-
zete és saját előrejutása
között kell választania. Kizá-
rólag ön dönt, hogy melyik
utat választja.

BaK (XII. 22–I. 20.) 
Belső vívódásai egyre
inkább kihatnak a

környezetére is. Szeret-
teivel sem olyan hangnem-
ben beszél, ahogy kellene,
ezért gyors megoldást kell
találnia.

vízöntő (I. 21–II.
19.) Nagy nyomás 
nehezedik önre a

munkahelyén, ezért
stresszes időszakon megy
keresztül. Ha teheti, halasz-
sza el a nagy döntések meg-
hozatalát.

Halak (II. 20–III. 20.)
Szerelmi életében po-
zitív változás követke-

zik, amit nem fog
azonnal észrevenni, csak
amikor már ott lesz az orra
előtt. Emiatt ne izguljon,
nem lesz késő. 
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12 l TARKABARKA

Március 23.
szombat

Március 24.
vasárnap

Március 25.
hétfő

Március 26.
kedd

Március 27.
szerda

Március 28.
csütörtök

Március 29.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változóan felhős idő

18/8
emőke

21/9
gábor, 
Karina

17/9
Irén,
írisz

10/4
emánuel

9/1
Hajnalka

9/0
gedeon,
Johanna

11/1
auguszta

a levelezőlapon a Próféta szálloda részletei láthatóak
három kisebb fotón 1911-ből. Az étterem, a kerthelyi-
ség és a szálló saroképülete. 1895-ben nyitotta meg
Danczinger János a korábbi Próféta sörcsarnok helyén.
Az akkor 20 szobás hotel étteremmel és kerthelyiséggel

– udvarkerttel – rendelkezett. Napjainkban lakóház,
földszintjén különböző üzletek, illetve a Kölcsey utcai ol-
dalon a Propeller étterem működnek. Forrás:
MaNDA/Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mú-
zeum

anyaKönyvI HíreK

Szeged régen

márCius 25., HétFŐ
Szentistványi István:
17.00 (Képviselői Iroda,
Kiss Ernő u. 3.)

márCius 27., szerdA
Hekáné dr. Szondi Il-
dikó: 14.00–15.00
(Képviselői Iroda, Kiss
Ernő u. 3., tel.: 30/963-
8137)

márCius 30., szom-
bAt
Kothencz János:
12.00–14.00 (L.É.T.
Egyesület, Csongor tér
1.)

ArénA – sportmAgAzin
Március 25., hétfő, 19.25 
A hétvége legfontosabb
sporteseményei, eredmé-
nyei, sportolói.

FókuszbAn  – gAzdA-
sági, közéleti mAgAzin
Március 26., kedd, 19.25
Geotermikus energia a táv-
hőnél, egyéni képviselői be-
számoló, egy kis helytör-
ténet.

körút – közéleti, kul-
turális mAgAzin
Március 28., csütörtök, 19.25
Gyilkos a Kisszínházban, idő-
kapszula a Rókusi Általános
Iskolában, fiatalok együttmű-
ködése harátok nélkül.
JÁTÉK!

szAbAd száj 
Március 29., péntek, 19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromfélekép-
pen. De a hír szent, a véle-
mény szabad!

Fogadóóra

Bartók Béla  zeneszerző, zene-
tudós, zongoraművész, zeneok-
tató és néprajzkutató 1881.
március 25-én született Nagy-
szentmiklóson. Zeneszerető
családban nőtt fel, édesapja,
idősebb Bartók Béla iskolaigaz-
gató zongorán, csellón játszott,
édesanyja, Voit Paula tanítónő
volt, és kiválóan zongorázott.
Bartók Béla a Pesti Akadémián
tanult.  

Bartók Béla először 1910-
ben lépett fel Szegeden a
Waldbauer-trióval. Ezután még
nyolc  alkalommal láthatta a
közönség, ebből négyszer ön-
álló esten. 

11 évet kellett várni a má-
sodik hangversenyre, amelyre
Móra Ferenc a Szegedi Napló
hasábjain így emlékezett: „Ün-
nepet ült a szegedi zeneélet
szombaton este, mégpedig
ritka nagy ünnepet: körünkbe
jött Bartók Béla, a modern ma-
gyar zene Messiása, aki Liszt
Ferenc óta az első igazán vi-
lághírű reprezentánsa a ma-
gyar alkotó géniusznak.”

Utoljára 1939-ben a Tisza
Szálló Hangversenytermében
Zathureczky Edével közösen
Beethoven hegedű–zongora
szonátáit mutatták be nagy si-
kerrel. 


