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Vajda Júlia mindig maradni akart A jövőnek 
írnak

Tíz éve alakult meg a Somo-
gyi-könyvtár Íróklubja, amely 
az elmúlt évtizedben 6 anto-
lógiával jelezte, hogy igen ter-
mékeny alkotóközösség mű-
helye lett. A napokban a Gála 
10 című esten emlékeztek az 
elmúlt évekre az alapítók, a 
tiszteletbeli tagok és a közön-
ség. Fiatal nyugdíjasok keres-
ték meg a könyvtárat azzal, 
hogy szeretnének létrehozni 
egy alkotóközösséget. Az in-
tézmény támogatásával így 
jött létre az íróklub. Azóta min-
den hónapban egy alkalom-
mal a rókusi fiókkönyvtárban 
találkoznak az alkotók, ahol 
felolvassák műveiket, kicse-
rélik gondolataikat, sőt taná-
csokkal is ellátják egymást.
Írásunk a 8. oldalon

– Szeged sike-
rének kulcsa 
az önkormány-
zat, az egyetem 
és az akadémia 
e g y ü t t m ű k ö -
dése – mond-
ta Botka Lász-
ló polgármester 
a magyar tudo-
mány ünnepé-
nek szegedi ren-
dezvényén.  A város önkormányzata éves szinten 100 millió 
forinttal támogatja a helyi tudományos életet. Jut ebből ösz-
töndíjakra, oktatási és kutatói támogatásokra egyaránt. A lé-
zerközpontról szólva a polgármester úgy fogalmazott: az a 
kontinens egyik legfontosabb kutatóközpontja. Nem vélet-
len, hogy az IT- és a szolgáltatószektor nemzetközi szereplői 
előszeretettel telepednek meg Szegeden. Nyitott és befoga-
dó városnak nevezte Szegedet, amely megbecsüli tehetsé- 
geit. Fotó: Iványi Aurél. Tudósításunk a 3. oldalon

Botka László: Szegeden akarjuk 
tartani tehetségeinket

Negyven év alatt Szege-
den végigénekelte az ope-
rairodalom szinte minden 
rá írt és nem rá írt szere-
pét. Lehetett volna sporto-
ló, de ma már csak a Tiszá-
ban úszik, és azon kevesek 
közé tartozik, akiknek nincs 
Facebook-profilja. A Szege-
di Nemzeti Színház örökös 
tagja, a Liszt-díjas Vajda Jú-
lia most nagymamaszerepre 
készül. Elárulta, soha nem 
akarták elcsábítani más tár-
sulathoz, mert nem adta je-
lét annak, hogy szeretne el-
menni Szegedről. Itt érezte 
jól magát. A város, a társu-
lat, a zenei színvonal, a szí-
nes paletta, a jó műsorpoli-
tika – mind-mind maradásra 
bírták.
Interjúnk a 7. oldalon

Negyvenéves jubileumán az operabarátok is köszöntötték 
Vajda Júliát

– Megannyi ígéret és húsz év után valóban 
itt az ideje, hogy a kormány cselekedjen – 
ezzel kezdte parlamenti felszólalását hétfőn 
Szabó Sándor. Az országgyűlési képviselő 
napirend után kért szót, és felelevenítette a 
harmadik Tisza-híd hosszú történetét.

Szabó Sándor szegedi országgyűlési képvi-
selő napirend utáni felszólalásában hétfőn 
a harmadik híd megépítését sürgette. Em-
lékeztetett, hogy története 1998-ig, az első 

Orbán-kormányig nyúlik vissza. Akkor kapott 
Szeged először ígéretet a harmadik Tisza-híd 
megépítésére. Majd 2010 után ismét napi-
rendre került a kérdés, és a kormány, sőt sze-
mélyesen a miniszterelnök is többször megí-
gérte. Legutoljára 2017 januárjában, amikor 
a Modern városok programról tárgyalt Botka 
László polgármesterrel. Akkor egy többfunk-
ciós, vasúti- és közúti hídról beszélt Orbán 
Viktor.
Folytatás az 5. oldalon

Szabó Sándor: 
Kötelezze az Országgyűlés

a Kormányt ígérete betartására!

A déli Tisza-hidat legutóbb 2017-ben a miniszterelnök ígérte meg Szegednek a Modern 
városok programban. Közös vasúti és közúti híd szerepelt a kormányhatározatban

Emberemlékezet óta nem volt ilyen

A szegedi és a megyei átlag-
fizetések már az első tízben

lepülés, amely a megyében 
található. Ebből következik, 
hogy a nettó 201 ezer forin-
tos (bruttó 299 ezer forin-
tos) megyei átlagfizetésnél 
akár lényegesen magasabb 
is lehet a szegedi mutató. Az 
összeállítás azonban csak a 
megyékre vonatkozik.

Az itteni fizetések emel-
kedésében egyszerre játszik 
szerepet az, hogy Szeged 
nem kizárólag a megyének, 
hanem a régiónak is gaz-
dasági és szolgáltatási köz-
pontja. Így a képzett munka-
erőt itt jobban meg kell fizet-
nie a munkaadóknak, mint 
másutt.

Jelentős szakértelmet 
igénylő munkakörök sokkal 
nagyobb számban találha-
tók Szegeden, mint bárhol a 
megyében vagy akár a régi-
óban. Ez nyilván az ajánlott 
fizetések nagyságában is 
megmutatkozik.
Részletek a 2. oldalon

Emberemlékezet óta nem 
történt meg, hogy Csong-
rád megye az átlagfizetések 
nagyságával beverekedje 
magát az országos TOP 10-
et jelentő elitbe. Most ez is 

megtörtént. A szegedi nettó 
átlagfizetés jóval magasabb, 
mint a Csongrád megyei, ám 
a megyére vetített számsor-
ban a szegedi adatot lefelé 
húzza az a közel hatvan te-

Jelentős szakértelmet igénylő munkakörök sokkal 
nagyobb számban találhatók Szegeden, mint bárhol 

a megyében vagy akár a régióban. Ez nyilván 
az ajánlott fizetések nagyságában is megmutatkozik. 

Van mire büszkének lennünk. Fotónk illusztráció
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ERŐS MONDAT. Tudatosítani kellene a magyar ellenzéki választókban: a győzelmed titka az együttműködés volt,  
és egy újabb összefogással képes lehetsz Orbán Viktort legyőzni az egész országban. Lengyel László (168 óra)

Emberemlékezet óta nem volt ilyen

A szegedi és a megyei átlagfizetések már az első tízben
Emberemlékezet óta nem 
történt meg, hogy Csong-
rád megye az átlagfizeté-
sek nagyságával bevere-
kedje magát az országos 
TOP 10-et jelentő elitbe. 
Most ez is megtörtént. A 
szegedi mutató ennél vél-
hetően még jobb, de kimu-
tatás csak a megyékre és 
a régiókra vonatkozóan ké-
szül.

Lendületesen, de talán még 
mindig nem elég lendülete-
sen folyik hazánkban a bér-
felzárkóztatás. A gazdaság- 
elemzéssel foglalkozó GfK 
Hungária Kft. nemrégiben 
közreadott, friss adatai sze-
rint Magyarországon az egy 
főre számított vásárlóerő 
7416 euró (2,4 millió forint). 
Ezzel épphogy átléptük a  
14 739 eurós európai átlag 
felét.

A hazánkkal e tekintet-
ben is sokszor összehason-
lított Ausztriában az átla-
gos vásárlóerő 24 ezer euró, 
amivel Európában az osztrá-
kok ezen a listán a hetedik 
helyen állnak. (Ez a szám is 
mutatja, hogy van még hova 
fejlődnünk.)

Az ország 19 megyéjéből 
és a fővárosból álló mezőny-
ben Csongrád megye a teljes 
munkaidőben foglalkoztatot-
tak alapul véve, a nettó kere-

setek alapján, Zala megyét 
megelőzve lett 2019 első 
félévében a 10. helyezett a 
maga 201 295 forintjával.

Ezt a képet egyszer-
re több körülmény árnyal-
ja és magyarázza. Egyfelől 
az, hogy az országban csu-
pán Budapesten és továb-
bi öt megyében magasabb 
a vásárlóerő, mint az orszá-
gos átlag. (A vásárlóerő azt 
az adó- és járuléklevonások 
utáni összeget jelenti, ame-
lyet valóban elkölthetnek a 
munkavállalók.) A számso-

rokból megtudjuk, amit ed-
dig is tudtunk: nagyok a terü-
leti különbségek az ország-
ban a jövedelmeket illetően. 
Mindez szoros kapcsolatban 
áll egy-egy megye vagy régió 
gazdasági fejlettségével.

Másfelől a szegedi net-
tó átlagfizetés (akár jóval) 
magasabb, mint a Csongrád 
megyei, ám a megyére vetí-
tett számsorban a szegedi 
adatot lefelé húzza az a kö-

zel hatvan telepü-
lés, amely a megyé-
ben található. Ebből 
következik, hogy a 
nettó 201 ezer fo-
rintos (bruttó 299 
ezer forintos) me-
gyei átlagfizetésnél 
akár lényegesen 
magasabb is lehet a 
szegedi mutató.

Az itteni fizeté-
sek emelkedésében 
egyszerre játszik 
szerepet az, hogy 
Szeged nem kizá-

rólag a megyének, hanem 
a régiónak is gazdasági és 
szolgáltatási központja. Így 
a képzett munkaerőt itt job-
ban meg kell fizetnie a mun-
kaadóknak, mint másutt.

Jelentős szakértelmet 
igénylő munkakörök sokkal 
nagyobb számban találha-
tók Szegeden, mint bárhol a 
megyében vagy akár a régi-
óban. Ez nyilván az ajánlott 
fizetések nagyságában is 
megmutatkozik.

Ugyanakkor az is igaz, 
hogy az általános, szinte 

minden munkakörben és 
foglalkozási ágban érzékel-
hető munkaerőhiány miatt 
több éve növekednek a jöve-
delmek hazánkban. Ez alól 

egyetlen megye sem kivétel. 
Az állami és kisebb részben 
az önkormányzati alkalma-
zásban állók jövedelemnö-
vekedése nem követte az or-
szágos emelkedést.

Az a tény, hogy Csong-
rád megye a hazai jövede-
lemtáblázat 10. helyére ug-
rott, jelzi, hogy gazdasága jó 
állapotban van, növekedé-
si pályán mozog. Ez különö-
sen Szegedre vonatkoztatva 
igaz, mert a megye gazdasá-
gának motorja a megyeszék-
hely. Az átlagjövedelmek it-
teni szintje (erre már utalunk 
korábban) bőven megha-
lad(hat)ja a megyei átlagos, 

illetve az itt található kisebb 
településeken elérhető jö-
vedelmi szintet. Az sem el-
hanyagolható ebből a szem-
pontból, hogy az országban 
Szegeden az egyik 
legalacsonyabb a re-
gisztrált munkanél-
küliek száma. Ez pe-
dig a (helyi) gazdasá-
gi élet egyik legfonto-
sabb mutatószáma.

A Csongrád me-
gyei vásárlóerő nö-
vekedését jelzi, hogy 
2017 első félévé-
ben a nettó jövede-
lem 161 ezer forint 
körül mozgott, mára 
pedig meghaladja a 
201 ezret. A növeke-
dés mértéke annak az évnek 
a végére elérte a 14, majd 
2018-ban a 11,7 százalé-
kot. Idén az első félévben 
valamivel lassult ez az ütem, 
most 8 százalék környékén 
mérik. (Igaz, az ország más 
megyéiben is ez a vásárlóe-
rő-növekedési ütem tapasz-
talható.)

A GfK kutatásából az is 

kiderült, hogy a budapestiek 
vásárlóereje nagyjából 25 
százalékkal haladja meg az 
országos átlagot. Nem válto-
zott a sereghajtók névsora, 

amelyben továbbra is Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, 
Hajdú-Bihar és Békés megye 
található.

Magyarország a több 
mint negyven európai ország 
vásárlóerő-sorrendjében a 
30. helyen állt 2019 első fél-
évében.

Bod Péter

Van mit ünnepelnünk. A szegedi fizetések felhúzták a megyét is az élvonalba. Fotóink illusztrációk

Szeged fő vonzereje a szakképzett munkaerő  
és annak kimeríthetetlen utánpótlása

Az ország 19 megyéjé-
ből és a fővárosból álló 
mezőnyben Csongrád 
megye a teljes mun-
kaidőben foglalkozta-
tottakat alapul véve, a 
nettó keresetek alap-
ján, Zala megyét meg-
előzve lett 2019 első 
félévében a 10. helye-
zett a maga 201 295 
forintjával.

Jelentős szakér- 
telmet igénylő 
munkakörök sok-
kal nagyobb szám-
ban találhatók Sze-
geden, mint bárhol 
a megyében vagy 
akár a régióban. Ez 
nyilván az ajánlott 
fizetések nagysá-
gában is megmu-
tatkozik.

A szegedi nettó átlagfizetés (akár jó-
val) magasabb, mint a Csongrád me-
gyei, ám a megyére vetített számsor-
ban a szegedi adatot lefelé húzza az a 
közel hatvan település, amely a megyé-
ben található. Ebből következik, hogy 
a nettó 201 ezer forintos (bruttó 299 
ezer forintos) megyei átlagfizetésnél 
akár lényegesen magasabb is lehet a 
szegedi.

Az a tény, hogy Csong-
rád megye a hazai jöve-
delemtáblázat 10. he-
lyére ugrott, jelzi, hogy 
gazdasága jó állapot-
ban van, növekedési 
pályán mozog. Ez külö-
nösen Szegedre vonat-
koztatva igaz, mert a 
megye gazdaságának 
motorja a megyeszék-
hely.
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Heuréka!
Ezt kiáltotta örömében Arkhimédész egy közfürdőben, ami-
kor rájött, hogy minden vízbe mártott test annyit veszít súlyá-
ból, amennyi az általa kiszorított víz súlya. A legenda szerint 
Arkhimédész annyira boldog volt a felfedezéstől, hogy anya-
szült meztelenül végigrohant az utcán.

Heuréka.
Ezt mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 

miniszter is, amikor megkérdezték tőle, mit szól ahhoz, hogy 
lemondott a szexbotrányba keveredett Borkai Zsolt a pol-
gármesteri címről. Ennyit mondott csupán. Azt nem árulta 
el, nem részletezte Gulyás, hogy mire jött rá Borkaival kap-
csolatban. Nagyon úgy tűnt, nem érte váratlanul a hír, mert 
nem a tipikus ahaélmény, hanem az a „ez is megvan” blazírt 
heurékázása látszott rajta, ami nem meglepő, hiszen már a 
botrány kipattanása óta készült erre a Fidesz.

Hogy akkor mégis mire kellett harminchárom nap?
Sokak szerint a lopások nyomainak eltüntetésére.
Ami biztos: Gulyás bekerült heurékázásával a rendszer-

váltás óta keletkezett, klasszikus politikai szállóigéket tartal-
mazó nagykönyvbe Kóka János pannon pumája, Gyurcsány 
böszmesége, elkúrása és öregecskedő felesége, Simicska 
hírhedt O1G-je mellé. De egyetlen szavas reagálásával ver-
senyre kelhet nagyotmondó főnöke dakota közmondásaival, 
boldog karácsonyozásával, helló, röfizésével, az oszt’ jó na-
potról nem is szólva.

A heurékázással azonban – akármennyire is szeretnék 
– nem tudják elfedni a Borkai-ügy lényegét, amelyről már 
a kezdetektől fogva ír a blogján a botrányt kirobbantó, ma-
gát az ördög ügyvédjének nevező ismeretlen. A győri polipról 
– a polgármesterről és szűk köréről, amely, állítása szerint, 
tíz éven át működtette a Fidesz vezette Győrben a pénzszi- 
vattyút. A blog bejegyzése szerint Borkaiék behálózták a 
megyeszékhelyet, és nagyjából egymilliárd forintot loptak 
ki évente a városból, és vittek külföldre. Az ördög ügyvéd-
je legutóbb arról írt blogján 
– idézem –, hogy „pontosan 
tudom, mennyit és hogyan 
harácsoltak össze, és azt is, 
miként tették, és azt is, hol 
van a vagyon. Azt ígértem, 
egyesével fogjuk kiszedni a 
téglákat a falból, és lám, pár tucatot egyből ki is szedtünk. A 
fal beleremegett, de még messze van attól, hogy ledőljön.” 
Borkai lemondása kapcsán pedig azt jegyezte meg a ma-
gyar Mély Torok, hogy „ismerlek, tudom, hogy csak azért vet-
ted fel a polgármesteri mandátumodat erre a kis időre, hogy 
megpróbáld eltüntetni a lopásaid nyomait. Azt is tudom, 
soha nem mondanál le, ha erre a Fidesz vezetői nem kény-
szerítenének.”

A győri polgármester háttérbe vonulásával azonban 
nem került, nem kerülhet pont a történet végére. Most a 
hatóságokon, az Állami Számvevőszéken és a rendőrségen 
lenne a sor, hogy kivizsgálja a korrupciógyanús ügyleteket. 
Ki kell, ki kellene deríteniük, milyen bűncselekmények tör-
téntek, valóban lopott-e milliárdokat Borkai Zsolt a regná-
lása alatt az általa vezetett várostól. Normális országban 
nem maradhatna el a felelősségre vonás, de szkeptikus va-
gyok. Mert itt élek.

Pár napja választotta meg a parlamentben a fideszes 
kétharmad újabb kilenc évre legfőbb ügyésznek Polt Pétert, 
aki az elmúlt évtizedben a Fideszhez köthető, nagy botrányt 
kavaró ügyekben – lásd: Elios- vagy Pharaon-ügy, hogy csak 
a legismertebbeket említsem – soha semmit nem talált gya-
núsnak.

Pedig úgy indult ez az évtized, hogy a fideszes Pokorni 
Zoltán 2010 tavaszán még arról beszélt, azon múlik a kö-
vetkező kormány sikere, hogy a sajátjait illetően is kemény 
tud-e lenni. „Aki belenyúl a pénztárba, annak le fogjuk vágni 
a kezét!” – figyelmeztetett Pokorni. Ez is szállóige lett. Mint 
a heuréka.

Z. Molnár Tibor

Vélemény

A fal belereme-
gett, de még 
messze van attól, 
hogy ledőljön.

Botka László: Szegeden  
akarjuk tartani tehetségeinket

– Szeged sikerének kulcsa 
az önkormányzat, az egye-
tem és az akadémia együtt-
működése – mondta Botka 
László polgármester a ma-
gyar tudomány ünnepének 
szegedi rendezvényén. Az 
Akadémia főtitkára szege-
di Nobel-díjast jósolt 10-15 
éven belül.

Török Ádám, a Magyar Tu-
dományos Akadémia (MTA) 
főtitkára a legnagyobb elis-
merés hangján beszélt Sze-
gedről a magyar tudomány 
ünnepének szegedi rendez-
vényén. Úgy véli, a telepü-
lés egyfelől kisváros, más-
felől a tudomány fellegvára. 
Mindezt úgy érte el Szeged, 
hogy az egyetem alapítása 
(1921) óta még 100 év sem 
telt el. A városban létesített 
lézerkutató intézettel egész 
Európában komoly ténye-
zővé vált a Szegeden folyó 
tudományos élet. A Szege-
di Biológiai Kutatóközpont 
(SZBK) jelentősége véleke-

dése szerint felbecsülhetet-
len. Azt jósolta, 10-15 éven 
belül egy itt dolgozó kutató 
Nobel-díjat fog kapni.

– Az SZTE a világ 470. 
legjobb egyeteme, a ke-
let-európaiak között (az 
oroszokat nem számolva 
ide) az első 10-ben találha-
tó – tette hozzá előadásá-
ban Török Ádám, aki szerint 
a SZAB évente megrende-
zett több száz programjával 
példás munkát végez. Rovó 
László, az SZTE rektora ki-
emelte, hogy az egyetem 
egyszerre végez jó munkát 
a gyógyításban, az oktatás-
ban és a kutatásban. Meg-
jegyezte, a magyar tudo-
mányt az utóbbi években a 
forrásbőség jellemezte. Va-
lamint azt is, hogy az egye-
tem közvetve és közvetle-
nül 10 ezer munkavállalót 
foglalkoztat, ezzel fontos 
szerepet tölt be a város éle-
tében.

Botka László polgármes-
ter hagyománynak nevezte, 

hogy az önkormányzat a leg-
magasabb szinten képviseli 
magát a magyar tudomány 
ünnepe szegedi rendezvé-
nyein. Szent-Györgyi Albert 
Nobel-díjas kutatót idézve 
azt mondta, a modern poli-
tikának alapvető feladata és 
kötelessége, hogy alkalmaz-
za a tudomány eredményeit. 

A városvezető nem hagyott 
kétséget afelől, hogy ezt a 
gondolatot ma is irányadó-
nak tartja.

Botka László az egyik leg-
sikeresebb magyar városnak 
nevezte Szegedet, és szerin-
te a siker egyik nagyon fon-
tos kulcsa, hogy eredmé-
nyesen működik együtt az 
Akadémia, az egyetem és 
az önkormányzat. Megfogal-
mazta, a város célja az, hogy 
a tehetségeket Szegeden 
tartsák.

– Szeged az egyik leg-
zöldebb és a legegészsége-
sebb hazai város – hangsú-
lyozta Botka László, jelez-
ve, hogy a várostervezés fő 
irányelve ezen jellegzetes-
ségek erősítése. Az lézer-
központról szólva úgy fo-
galmazott: az a kontinens 
egyik legfontosabb kutató-
központja. Nem véletlen, 
hogy az IT- és a szolgáltató-

szektor nemzetközi szerep-
lői előszeretettel teleped-
nek meg Szegeden. Nyi-
tott és befogadó városnak 
nevezte Szegedet, amely 
megbecsüli tehetségeit.

A polgármester elmond-
ta, Szeged éves szinten 100 
millió forinttal támogatja 
a helyi tudományos életet. 
Jut ebből ösztöndíjakra, ok-
tatási és kutatói támogatá-
sokra egyaránt. Szent-Györ-
gyi Albertet idézve hozzátet-
te: a tehetségen kívül kell 
egy olyan társadalom, amely 
méltányolni tudja a tehetsé-
get.

Nem kellett különöseb-
ben vájt fülűnek lennie a 
hallgatóságnak ahhoz, hogy 
megértse, mire utalt előa-
dása bevezető részében 
Krausz Ferenc, a német Max 
Planck Társaság Kvantum- 
optikai Intézetének világhírű 
tudósa, amikor arról beszélt, 
hogy jó ideje úgy merül fel 
a kérdés: milyen arányban 
kell megosztani a forrásokat 
az alapkutatások és az al-
kalmazott kutatások között. 
Szerinte rossz a kérdésfelve-
tés, és rossz kérdésre nincs 
jó válasz. A kettő szerinte 
olyan mértékben egymás-
ra épül, hogy nem választ-
hatók szét. Előadásában ar-
ról is beszélt Krausz Ferenc, 
hogy a tudományos életben 
elengedhetetlenül fontosak 
az egyébként valóban költ-
séges alapkutatások.

B. P.

Díjazottak

Az ünnepségen átadták a Dél-alföldi Innovációs Díja-
kat. Gazdasági társaság kategóriában a Scolia Techno-
logies Kft. pályázatát találták a legjobbnak. Elismerés-
ben részesült BIOLA Biokozmetikai Kft., valamint a Ba-
kos és Társai Bt. A Dél-alföldi Innovációs Díj természe-
tes személy kategóriájában első díjas lett Hal Melinda, 
oklevelet vett át Nyers László. „A tudomány támoga-
tása a Dél-Alföldön” támogatást számos kutató kapta 
meg természettudomány, élettudomány, társadalomtu-
domány és művészet kategóriában.

– Szeged éves szinten 100 millió forinttal támogatja a helyi tudományos életet. Jut ebből ösztöndíjakra, oktatási  
és kutatói támogatásokra egyaránt – mondta a magyar tudomány napján Botka László polgármester. Fotó: Iványi Aurél

Szeged a tudo-
mány fellegvára.
Török Ádám, az MTA 
főtitkára
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Világszínvonalú a Bodrogi Bau 
új üzemcsarnoka

Szegeden épült meg a Bod-
rogi Bau Kft. teljesen au-
tomatizált és robotizált 
szigetelőanyag-gyára. Az 
egymilliárd forintból elké-
szült gyártósor technológi-
ája még Kelet-Európában 
is egyedülálló, tudósított a 
Szeged Televízió.

Uniós forrásból és saját erő-
ből közel egymilliárd forintos 
fejlesztést valósított meg a 
Bodrogi Bau Kft. Szatymazi 
utcai telephelyén. A 40 ezer 
négyzetméteres területen 
két, összesen 4 ezer négy-

zetméteres üzemcsarnok 
épült fel, amelyekben épít-
kezéseken használható po-
lisztirol szigetelőanyagokat 
gyártanak. A beruházással 
egyszerre három cél is meg-
valósult: a kapacitásbővítés, 
a termék minőségének javí-
tása és a környezettudatos-
ság.

– Ez a gondolat vezetett 
el oda, hogy foglalkozzunk a 
hőszigeteléssel, hisz olyan 
passzív hővédelmet jelent, 
amelynek segítségével keve-
sebb energia felhasználásá-
ra van szükség akár a hűtés-

hez, akár a fűtéshez, persze 
túl azon, hogy az otthonokat 
melegebbé, komfortosabbá 
teszi. Úgyhogy kisebb lesz a 
károsanyag-kibocsátás, így a 
következő generációknak, a 
fiainknak, unokáinknak nyu-
godt lelkiismerettel adhatjuk 
tovább a stafétát – mondta 
Bodrogi Ferenc, a Bodrogi 
Bau tulajdonosa.

A gyártósor világszínvo-
nalú, Magyarországon, de 
még Kelet-Európában is 
egyedülálló. A technológia 
automatizált és majdnem 
teljesen robotizált.

Nagy László, a vállalkozás BL-győztes kézilabdás terméknagykövete is megnézte 
az új gyártócsarnokot. Fotó: Iványi Aurél

Mihálik Edvin: Legyen Szeged  
a legzöldebb magyar nagyváros!

– Újszegedi körzetemben aktív képviselő leszek,
és a testületben is a választókerületem lesz 

a legfontosabb. Fotó: Iványi Aurél

Mihálik Edvin a legfiata-
labb képviselő Szeged köz-
gyűlésében, de már fontos 
feladatot kapott, a Zöld vá-
ros kialakítása programért 
felelős tanácsnok lett. Ez-
zel kapcsolatos elképzelé-
seiről és képviselői tervei-
ről is kérdezte a szeged.hu.

– Milyen érzésekkel érkezett 
az alakuló közgyűlésre?

– Büszkeséggel és fele-
lősséggel. Az október 13-i 
választáson nagy arányú fel-
hatalmazást kaptam a vá-
lasztóktól Újszegeden, az ő 
képviseletük a legfontosabb 
célja ötéves ciklusomnak.

– A legfiatalabb képvi-
selő, az első mandátumát 
kezdi. Mennyire tudja majd 
érvényesíteni elképzelése-
it, képviselni választóke-
rületét azokkal szemben, 
akik már sok éve dolgoznak 
a torony alatt?

– Biztos vagyok benne, 
hogy nem lesz ebből prob-
léma. 2015-ben ott voltam 
a Momentum alapítói kö-
zött, azóta az életem jelen-
tős részét a politika teszi ki. 
Ebben az időszakban az el-
lenzéki tevékenység mellett 
az együttműködést is meg-
tanultam, hiszen például az 
éjszakai buszjáratok beve-
zetését tárgyalások, egyez-
tetések után tudtuk elérni. 
Amennyiben valamire van 
társadalmi igény, azt kép-
viselni tudom, és biztos va-
gyok benne, hogy az ilyen 
ügyek megoldásában az ön-
kormányzat és a többi képvi-
selő is partner lesz.

– A Zöld város kialakí-

tása programért felelős ta-
nácsnok lett. Botka László 
polgármesternek ez nagyon 
fontos program, a város fej-
lesztésében nagy szerepet 
kap a környezet- és termé-
szetvédelem. Milyen elkép-
zelési vannak a feladatával 
kapcsolatban?

– A klímaváltozás az év-
század legfontosabb poli-
tikai és társadalmi kihívá-
sa. Az önkormányzat annyit 
tud tenni, hogy felkészül a 
problémára. Régóta cél már, 
hogy Szeged legyen a legzöl-
debb város Magyarországon. 
Ez nagyon nemes cél, de so-
kat kell küzdeni azért, hogy 
elérjük. Szerencsére Szege-
den van politikai akarat, és 
lesz forrás is a célok meg-
valósítására. A Zöld város 
kialakítása programban va-
lósult meg Tarján és Odesz-
sza, valamint a liget rekonst-
rukciója és a városi parkok, 
közterek felújítása is. Na-
gyon fontos, hogy ez a prog-
ram folytatódjon. Emellett ki-
emelt helyen szerepel a Sze-
ged körüli véderdő telepíté-
se is. Ennek óriási költsége 
van, és nem lehet egyik pil-
lanatról a másikra megvaló-
sítani. Azonban a tény, hogy 
október végén a városban ki 
kellett hirdetni a szmogriadó 
tájékoztatási fokozatát, azt 
mutatja, fontos megvalósí-
tani annak érdekében, hogy 
a város ne szenvedjen a kör-
nyékről érkező portól. Emel-
lett a város is nagyon sok 
szén-dioxidot és port bocsát 
ki, s ennek mennyiségét 
mindenképpen csökkenteni 
kell. Ez ügyben fontos lépés, 

hogy elindultak a geotermi-
kus energia hasznosítását 
szolgáló beruházások és az 
elektromos tömegközleke-
dés fejlesztése.

– Úgy tűnik, tanácsnok-
ként könnyű helyzetben 
lesz, hisz ahogy a Zöld vá-
ros kialakítása projekt Bot-
ka László, az elektromos tö-
megközlekedés fejlesztése 
pedig párttársa, Nagy Sán-
dor alpolgármester szív-
ügye.

– Szerencsére ebben 
mindhárman egy hullám-
hosszon vagyunk, és ez na-
gyon jó. Elkötelezettek va-
gyunk elképzeléseink meg-
valósítása iránt.

– Mivel indítja tanács-
noki munkáját?

– Az októberi szmog-
helyzet miatt szükséges-
nek érzem, hogy társadalmi 
egyeztetést indítsunk arról, 
hogyan tudnánk megfékez-
ni a szemétégetést. Ez a te-
vékenység egyrészt anyagi, 
gazdasági kérdés, másrészt 
tudásátadás, hogy az em-
berek megértsék, a szemét- 
égetéssel saját magukat, 
környezetüket és gyermeke-
iket károsítják. Sok tervünk 
van, szeretnék számos, kül-
földön már bevált, megvaló-
sult ötletet átültetni Szeged-
re, hogy tényleg a legzöldebb 
magyarországi település le-
gyen. Természetesen mind-
ezt konszenzussal, hogy 
meglegyen a megfelelő tá-
mogatottság a képviselők 
és Botka László polgármes-
ter részéről is. Szeretném, 
ha folytatódna a lakótelepi 
házak hőszigetelése. Ez ügy-
ben már felvettem a kap-
csolatot a Momentum uniós 
képviselőivel, hogyan lehet-
ne közvetlenül a városnak 
uniós forrásokat biztosítani 
erre a célra.

– Öt év múltán milyen 
eredményekkel lenne elé-
gedett?

– Fontosnak tartom, 
hogy újszegedi választóke-
rületemben folytatódjon a 
már megkezdett út- és jár-
darekonstrukciós program, 
többek között a Kockaház 
utcában. Elégedett lennék, 
ha megépülne számos eső-
beálló és befejeződne a Vö-
rösmarty-iskola felújítása is. 
Tanácsnokként pedig sze-
retném, ha sikerülne elérni, 
hogy Szeged legyen Magyar-
ország legzöldebb települé-
se.

Vass Imre
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Szeged az ország egyik 
legbiztonságosabb városa

A Tarjáni Infopontban ismét 
a közbiztonságról tájékoz-
tatták a tarjániakat, a mak-
kosháziakat, az északváro-
siakat, valamint a fodorker-
tieket.

Szeged közbiztonsága jó, sőt 
az egyik legjobb az ország-
ban, de mindig van mit ten-
ni a szubjektív biztonságér-
zet javítása érdekében. Koz-
ma József, Makkosháza ön-
kormányzati képviselője azt 
hangsúlyozta, hogy a közbiz-
tonság javításának kulcsa a 
párbeszéd a képviselők, a 
lakosság, valamint a rend-
védelmi szervek között. Leg-
utóbb Pintér Sándor belügy-
miniszter mondta a városról 
egy fideszes kampányfóru-
mon, hogy a tavalyihoz ké-
pest 70 százalékkal csök-
kent a bűncselekmények 
száma Szegeden.

Bakai Krisztián rendőr al-
ezredes, a tarjánvárosi ren-
dőrőrs vezetője kíváncsi volt, 

emlékeznek-e a résztvevők 
a korábbi előadás főbb té-
máira. Például, nagyon fon-
tos, hogy intézkedéskor 
azonosítsa magát a rendőr. 
Ha ez nem történik meg, jó 
eséllyel szélhámossal van 
dolgunk. Az őrsparancsnok 
elmondta, hogy országos és 
helyi szinten is a lopás a leg-
sűrűbben előforduló bűncse-
lekmény. Szerencsére ezek 
az esetek a legritkább eset-
ben párosulnak erőszak-
kal, de a vagyon elleni bűn-
cselekmények így is komoly 
megrázkódtatást okoznak 
az elszenvedőknek. A leg-
jellemzőbb a kerékpárlopás 
a panelházak tárolóiból és 
folyosóiról, lépcsőházaiból. 
A csalók célpontjai elsősor-
ban a nyugdíjasok, hogy az 
idősebbek bizalmába férkőz-
ve bejussanak a lakásokba, 
ahonnan könnyen hozzáfér-
hető ékszerekkel, pénzzel, 
személyes tárgyakkal lép-
nek meg.

Hónapokig várták az állami engedélyt 

Hamarosan osztják  
a sárga kukákat

Leváltják a sárga zsákot. Nemsokára értesítést kapnak  
a lakosok, hol és hogyan juthatnak hozzá az új szelektív 

kukákhoz. 

Megérkezett a miniszté- 
rium engedélye, így elhárult 
minden akadály a szelektív 
hulladékgyűjtő edények ki-
osztása elől. 

A Szegedi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. uniós 
pályázaton nyert pénzt erre 
a célra. A céghez 52 ezer 
edényt szállítottak le még 
hónapokkal ezelőtt, ame-
lyekből 32 ezret kapnak  
meg a szegedi lakosok. Az 
illetékes minisztérium azon-
ban csak a napokban adta 
meg az engedélyt a kiosz-
tásra. A hét elején a kft. – 
a levél kézhez vétele után 

– azonnal megkezdte az át-
adások előkészítését.

Koltainé Farkas Gabri-
ella, az önkormányzati cég 
ügyvezetője a Szeged Tele-
víziónak elmondta, heteken 
belül elindul a próbaosztás. 
Megvan a terv, készen áll-
nak a munkatársaik, de a la-
kosságot is ki kell értesíte- 
niük. 

Szórólapon és minden el-
érhető formában informálják 
azokat, akik elsőként kapják 
meg a sárga kukákat. Szent-
mihályon például osztópon-
tot hoznak létre, Gyálaréten 
házhoz szállítással adják át 
az edényeket. 

A parlamentet sürgeti a képviselő

Szabó Sándor: Kötelezze az Országgyűlés  
a Kormányt ígérete betartására!

Szabó Sándor nem áll meg a parlamenti felszólalásnál. 
Hamarosan levélben is megkeresi Orbán Viktort  

és a képviselőket

Folytatás az 1. oldalról
– Erre vonatkozóan 2017 
márciusában született is egy 
kormányhatározat, amely 
az Integrált Közlekedésfej-
lesztési Operatív Program-
ban rendelkezésre álló for-
rás, valamint 15,5 milliárd 
forint hazai forrás bevonásá-
val kívánta megvalósítani a 
fejlesztést – mondta parla-
menti felszólalásában Sza-
bó Sándor. – A NIF Zrt.-t bíz-
ta meg igénylőként. A pro-
jekt-előkészítés határidejé-
nek 2019. március 31-t, a 
megvalósításét 2022. au-
gusztus 31-t jelölte meg.

– Sajnálatos módon 
azonban nem úgy tűnik, 
mintha a kormány ezen ter-

veit valóban végrehajtaná és 
a Tisza-hidat 2022-ig felépí-
tenék. Éppen ezért szüksé-
ges az, hogy az Országgyűlés 
kötelezze a kormányt ígére-
tének betartására, és a tér-
ség, a szegediek az új hidat 
2022-ben már birtokba ve-
hessék. Ezért országgyűlé-
si határozati javaslatot nyúj-
tok be képviselőtársaimnak, 
hogy a projekt megvalósítá-
sában segítsenek. A minisz-
terelnök urat és az érintett 
képviselőket írásban kere-
sem meg, hogy támogassák 
a projektünket – folytatta a 
szegedi képviselő.

Határozati javaslatának 
indoklásában Szabó Sán-
dor hozzátette, a szegedi 

Juhász Gyula-verset mondott  
a brit nagykövet

Sűrű szegedi programot bo-
nyolított le hétfőn Nagy-Bri-
tannia budapesti nagyköve-
te, Iain Lindsay, akit hivata-
lában munkamegbeszélé-
sen fogadott Botka László 
polgármester.

Korán kezdődött Iain Lind-
say hétfői programja, aki 
először a Deák-gimnáziu-
mot kereste fel. A diákok-
nak és tanáraiknak a brit–
magyar kétoldalú kapcso-
latokról tartott előadást, 
majd válaszolt a középisko-
lások kérdéseire.

Iain Lindsay ezután, mi-
vel kedvenc magyar szerző-
je Juhász Gyula, a költő Ti-
sza-parti szülőházának he-

Iain Lindsay brit nagykövet egyik kedvenc versét,  
Juhász Gyula Milyen volt… című költeményét mondta el 

magyarul a költő emléktáblájánál

lyén lévő emléktáblánál el-
szavalta a Milyen volt… című 
versét, értelemszerűen ma-
gyarul. A nagykövet nem elő-
ször mutatkozott be Magyar-
országon versmondóként. 
Szavalata kapcsán úgy fo-
galmazott: legkedvesebb 
verseinek egyikét mondhat-
ta el. A Budapesten akkre-
ditált brit diplomata útja on-
nan a városházára vezetett, 
ahol munkamegbeszélésen 
fogadta őt dolgozószobá-
jában Botka László polgár-
mester.

A brit nagykövet délután 
az SZTE rektori hivatalában 
újra a brit–magyar kétoldalú 
kapcsolatokról tartott előa-
dást.

A határozati javaslat
Szabó Sándor azt indítványozza, hogy az Országgyűlés 
hozzon határozatot arról:
1. a Kormány haladéktalanul intézkedjen annak érde-
kében, hogy Szeged harmadik Tisza-hídja 2022-ig meg-
épüljön. Erről a Kormány haladéktalanul tájékoztassa 
az Országgyűlést, valamint Szeged közgyűlését.
2. Az Országgyűlés hívja fel a Kormányt, adjon biztosíté-
kot Szegednek, hogy a Kormány és Szeged önkormány-
zata közötti, 2017-es együttműködési megállapodás 
végrehajtásáról szóló kormányhatározatot határidőben 
teljesíti, amelynek keretében a szegedi harmadik Ti-
sza-híd 2022-ig átadásra kerül.
3. Amennyiben a Kormány a 2017. márciusi kormány-
határozatban foglaltakat határidőben nem teljesíti, az 
Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy a 2. pontban 
foglalt biztosítékot a híd megvalósításához szükséges 
rendkívüli pénzügyi támogatás formájában Szeged ren-
delkezésére bocsássa.

harmadik Tisza-híd megépí-
tése minden kampányidő-
szakban a figyelem közép-
pontjába kerül, annak meg-
építése azonban nem csak 
politikai ígéret kellene, 
hogy legyen, hiszen a mun-
ka megkezdése már nem 
tűr halasztást.

Jelen javaslat célja ép-

pen az, hogy az Országgyű-
lés felszólítsa a Kormányt, 
hogy, mivel a szegedi har-
madik Tisza-híd megépíté-
sét – az elmúlt évtizedekben 
tett számos ígéretre való te-
kintettel – tovább halasz-
tani nem lehet, a kivitele-
zés azonnali megkezdéséről 
gondoskodjon.
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Kosztolányi három nőt szeretett egyszerre

Ha nem volnátok ti – Koszto-
lányi Dezső utolsó szerelmei 
a címe Bíró-Balogh Tamás 
napokban megjelent könyvé-
nek. Akár bulvár is lehetne, 
de jelentős tudományos ku-
tatómunkán alapszik. Az iro-
dalomtörténész a 20. század 
kedvelt költőjének szerelmi 
viszonyait dokumentumok-
ból, levelekből térképezte 
fel. Az már ismert volt, hogy 
az előkelő körökből szárma-
zó Radákovich Máriával vi-
szonyt folytatott Kosztolányi, 

most azonban egy újabb szál 
is felbukkant Keresztes Er-
zsébet személyében, aki az 
író családjának cselédje és 
fiának dajkája volt.

– Róla mintázta példá-
ul Édes Annát. Annak a re-
génynek a címszereplőjét, 
amelyet mindenki kötelező 
olvasmányként ismer a gim-
názium óta. Ezt most sike-
rült bebizonyítani úgy, hogy 
előkerültek ennek az egykori 
cselédnek a személyi iratai. 
Megtaláltam az örököseit és 

az összes életrajzi adatát. 
És gyakorlatilag az ő cseléd-
könyvéből másolta ki Kosz-
tolányi azokat az adatokat, 
amelyeket az Édes Annában 

szerepeltet – mondta a Sze-
ged Televíziónak Bíró-Balogh 
Tamás szegedi irodalomtör-
ténész.

Nem véletlen a cím: Ha 

nem volnátok ti. Kosztolá-
nyi 1935-ben már nagybe-
teg volt, a házasságán kívü-
li kapcsolatoktól várta a bol-
dogságot és vele a gyógyu-
lást.

– Több kortársi vissza-
emlékezés szól arról, hogy 
nem is volt igazán szerelem 
a Kosztolányi házaspár tag-
jai között. Valamiféle érdek- 
és dacszövetségnek titulál-
ták később a visszaemlé-
kezők. Hiszen egy híres köl-
tő elvett egy színésznőt, és 
együtt folytatták az életüket, 
és látták Kosztolányi érzelmi 
kilengéseit – tette hozzá a 
szegedi kutató.

A különös szerelmi vi-
szonyban mindenki tudott 

mindenkiről. A költő felesé-
ge a cselédet megtűrte, Ra-
dákovich Máriát viszont le-
vélben utasította rendre, 
hogy miként, az kiderül az új 
kötetből.

Kosztolányi Dezső utolsó szerelmeiről írt könyvet Bíró-Ba-
logh Tamás szegedi irodalomtörténész. A Nyugat kedvelt 
költője ma biztosan a pletykalapok címoldalain szerepel-
ne magánéletével. Felesége mellett ugyanis két másik nőt 
szeretett, ráadásul egyikük az Édes Anna ihletője volt.

A szegedi kutató könyve  
a napokban jelent meg

– Most sikerült bizonyítani, hogy Kosztolányi kiről  
mintázta Édes Annát – mondta Bíró-Balogh Tamás

Kísérletezők, újítók és klasszikusok  
a szegedi jazzünnepen

Mindkét nap teltház fogad-
ta a Szegedi Jazz Napok 
idei fellépőit a múlt hétvé-
gén.

A nyitókoncert két előadó-
ja, a lengyel jazz két kiváló 
képviselője volt, Krzysztof 
Ścierański, aki a basszusgi-
tár virtuóza és Bernard Ma-
seli, aki egy ritkán hallható 
hangszeren, marimbán ját-
szik. 

A lendületes felütést 
egy misztikus lebegésként 
értelmezhető produkció 
követte. A norvég Nils Pet-
ter Molvær rögzített elekt-
ronikus effektekre játszott 
trombitájával. 

Az újvidéki Zemljani 
olyan együttes, amely for-
mabontó módon két basz-
szusgitárossal áll fel. Egyi-
kük szintetizátorosként is 
funkcionál, így a négytagú 
zenekar olykor úgy szólt, 
mint egy orgona, de haran-
gozást, sőt kolompot is ki 
tudott csiholni hangszeré-
ből Vasil Hajigrudev, a csa-
pat bolgár tagja. 

A tradicionális népze-
nei alapokról elrugaszkodó 
fúvós, Dresch Mihály kvar-
tettje már felállásában is 
unikumnak számít. A cim-
balmos Zimber Ferenc is-
mét bebizonyította, hogy a 
magyar jazz teljesen befo-
gadta ezt a hagyományos, 
népi hangszert, ifj. Csoó-
ri Sándor Sündi pedig brá-
csásként volt kiváló partne-
re a legendás fúvósnak.

Szincsok György

A norvég Nils Petter Molværhez hasonló előadót ritkán látni jazzkoncerteken.  
Egy széken ülve fél kézzel trombitál, a másikkal effekteket indít el a laptopján.  

Fotók: Szabó Luca

A fa- és nádfúvós hangszerek sokaságán játszó Dresch Mihály kvartettjét hallgatva sen-
kinek sem hiányzott a hagyományos jazzdob vagy -zongora

A vajdasági Zemljani együttes olykor misztikus, olykor 
felpörgő darabokkal lepte meg a közönséget

A lengyel jazzt a marimbán játszó Bernard Maseli és a 
basszusgitáros Krzysztof Ścierański (lent) képviselte
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Negyven éve énekel szegedi színpadon a színház örökös tagja

Vajda Júlia: Mindig is maradni akartam, 
mert itt éreztem igazán jól magamat

Negyven év alatt Szege-
den végigénekelte az ope-
rairodalom szinte minden 
rá írt és nem rá írt szere-
pét. Lehetett volna sporto-
ló, de ma már csak a Tiszá-
ban úszik, és azon keve-
sek közé tartozik, akiknek 
nincs Facebook-profilja. A 
Szegedi Nemzeti Színház 
örökös tagja, a Liszt-díjas 
Vajda Júlia most nagyma-
maszerepre készül.

– A napokban köszöntöt-
ték kollégái és az operaba-
rátok abból az alkalomból, 
hogy negyven éve énekel a 
szegedi színpadon. Számí-
tott rá?

– Azt tudtam, hogy az 
idei lesz a negyvenedik éva-
dom, és ezt az operatársulat 
számon szokta tartani, de 
hogy pontosan mikor, hol és 
mi fog történni, az számom-
ra is meglepetés volt.

– Négy évtized alatt 
számtalan kitüntetést ka-
pott, közöttük a Liszt-díjat 
is magáénak tudhatja. Me-
lyikre a legbüszkébb?

– Leginkább azokra, 
amelyeket a közönség sza-
vazott meg. Nagyon megtisz-
telő egy állami kitüntetés, de 
amit az ember a saját hazá-
jában, a maga közegében 
kap a közönségétől, az a leg-
értékesebb. Hatszor kaptam 
meg a Dömötör-díjat, min-
den formájában megvan, 
csak egy hiányzik, mert azt 
odaadtam Kondé Lajos atyá-
nak, legyen neki is Dömö-
tör-tornya, mielőtt leomlik, 
de közben, hála istennek, re-
konstruálták az eredetit.

– Készített valamilyen 
leltárt az elmúlt negyven 
évről?

– Puskáznom kell, hogy 
pontos számokat tudjak 
mondani: 50 operában sok-

féle szerepet énekeltem, 15 
operettben, 11 zenés játék-
ban, 6 musicalben és 3 pró-
zai darabban is szerepel-
tem, ezen kívül 15 kisope-
rát is bemutattunk Bárdi 
Sándorral, de rengeteg kon-
cert és egyéb fellépés is volt, 
amelyeket ma már lehetet-
len lenne pontosan össze-
számolni, és akkor a turnék-
ról még nem is beszéltünk.

– Mik a kedvencei? A 
műfaj vagy a szerep?

– A szerep. Egy operát 
éppen úgy lehet szeretni, 
mint egy musicalt vagy ope-
rettet. Operaénekes vagyok, 
és magamtól soha eszembe 
se jutott volna, hogy operett-
ben énekeljek, de egy nem-
zeti színházban minden mű-
fajt játszani kell, és ez na-
gyon jó, mert sokféle szerep-
ben kipróbálhatja magát egy 

énekes. Nincs rangon alu-
li munka vagy szerep, kocs-
mában is énekeltem már 
nagyestélyiben operettet.

– Kétszer is próbálko-
zott a Zeneakadémián, de 
nem vették fel, végül ma-
gyar–ének szakon végzett 
1979-ben a szegedi tanár-
képző főiskolán. Hogyan 
került végül a szegedi szín-
házba?

– Egészen fiatalon, már 
általános iskolás koromban 
is énekeltem a gyermekkó-
rusban. 1969-ben én is ott 
voltam a Dóm téren a Háry 
Jánosban, a színházban pe-
dig a Carmenben, a Bohém- 
életben és a Peer Gyntben 
énekeltünk. Nagyszerű volt 
például Dajka Margittal vagy 
Tompa Sándorral találkozni. 
Sok fantasztikus művésszel 
ismerkedhettem meg már 

olyan fiatalon is. Azután jött 
a főiskola, a magyar–ének 
szak, amit soha sem bán-
tam meg. Szegeden akkori-
ban indult el a kisopera-ját-
szás, ott is sokat tanultam. 
Ezután jött a színház…

– …ahol nem is olyan 
könnyen indult a pályája.

– Abban az időben Sze-
geden egy erősen hierar-
chikus, nagy létszámú, erős 
operatársulat működött. Ne-
héz volt szerephez jutni és 
bizonyítani, hogy alkalmas 
az ember a pályára. Én az 
énekkarból az első pillanat-
tól kezdve kaptam szerepe-
ket, sőt főszerepeket is. Vé-
gül hat év után végleg ki-
emeltek a kórusból: magán- 
énekes lettem.

– Énekelt az Operaház-
ban, és a társulattal több 
külföldi színházban is fellé-

pett. Soha nem akarták el-
csábítani más társulathoz?

– Nem, mert én soha 
nem adtam jelét annak, 
hogy szerettem volna elmen-
ni Szegedről. Itt éreztem jól 
magam. A város, a társulat, 
a zenei színvonal, a színes 
paletta, a jó műsorpolitika 
– mind-mind maradásra bír-
tak. Az Operaházban példá-
ul csak operát énekelhettem 
volna, de nekem Szegeden 
ez a sokszínűség sokkal job-
ban tetszett.

– Fontos Önnek Sze-
ged?

– Igen, azért akartam 
mindig is maradni, mert itt 
éreztem igazán jól maga-
mat.

– Szegeden mennyire 
népszerű ma az opera?

– Szerintem szeretik a 
szegediek az operát. Szép 

házaknak játszunk, és si-
keres előadásaink vannak, 
nagy tapsot kapunk, éltetik 
a művészeket, és a vissza-
jelzések, amelyeket az ut-
cán meg a boltban hallok, 
szintén biztatóak.

– Sokan ismerik a vá-
rosban, de magánéletéről 
keveset tudni. Ilyen vissza-
húzódó?

– Nem vagyok titkolózós, 
de az is igaz, hogy nem va-
gyok fenn a Facebookon. Mit 
csinálnék én ott? A színpa-
don negyven éve így is elég-
gé ki vagyok téve a közfigye-
lemnek. A magánéletben pe-
dig nem vagyok kitárulkozó 
típus.

– Fiatal korában spor-
tolt, atletizált, kosarazott…

– …és úsztam, évekig 
még önvédelmet is tanultam. 
A rendszeres sportolás már 
alig fér bele a mindennap-
jaimba, de a mozgást azért 
nem hanyagolom el, mert a 
mi pályánkon az egyik leg-
fontosabb az állóképesség. A 
Tiszában még októberben is 
úsztam, otthon pedig van egy 
erőpadom.

– Folynak a Mágnás 
Miska próbái. Hogy tetszik 
a darab?

– A szegedi színház már 
játszotta az operettet, igaz, 
én nem voltam benne, most 
Oszvald Marikával kettős 
szereposztásban alakítjuk a 
nagymamát, jó érzés része-
se lenni a munkának.

– Miben láthatják leg-
közelebb a szegediek?

– December 13-án lesz 
a Mágnás Miska premierje, 
január 17-én pedig a Mo-
zart-opera, a Così fan tutte 
bemutatója, abban Kónya 
Krisztinával kettős szere-
posztásban Despina szere-
pét játszom.

Rafai Gábor

Az első prózai szerep Molnár Ferenc Az üvegcipő című színművében. Fotó: Rafai Gábor
Pályáján a meseopera sem maradt ki a műfajok sorából. A magyar rajzfilmből készült 

Szaffit tavaly mutatták be a Kisszínházban. Fotó: Rafai Gábor

 50 operában, 15 kisoperában, 15 operettben, 11 zenés játékban, 6 musicalben és 3 prózai darabban is szerepelt  
Vajda Júlia. Fotó: Szegedi Nemzeti Színház
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Magyarkák, kadarkák, kövidinkák

Messze földön híres volt a szegedi borvidék
Igazi csemegét ígért az Idő-
sek Akadémiája program-
sorozat legutóbbi délután-
ja a Senior Centerben. Ma-
gyarkák, kadarkák, kövidin-
kák című előadásában Mód 
László egyetemi adjunktus 
mutatta be, milyen nagy 
hagyománya volt a borá-
szatnak Szeged környékén 
egészen az 1950-es évekig.

– A magyarka, a kadarka 
és a kövidinka igazi szege-
di szőlőfajta-specialitásnak 
számított. A magyarkát más 
néven szlankának is hívják, 
a héja pirosas, jóízű bogyói 
ma már inkább a hobbiker-
tekben teremnek – magya-
rázta Mód László egyetemi 
adjunktus az Idősek Aka-
démiájának minapi előa-
dásán. – A kadarkát nem 
kell bemutatni a bort ked-
velő közönségnek, hiszen 
egy igazi magyar fajta. Va-
laha a vörösbor lényegé-
ben egyenlő volt a kadarká-
ból készült nedűvel. A kö-
vidinka húsz-harminc éve 
szintén nagyon ismert sző-

lőfajta volt, ám a termésé-
ből készült bort nem tartot-
ták igazán jó minőségűnek. 
Ez tehát a jelen, ám a múlt 
meglepően gazdag szege-
di bortörténelmet tartogat 
számunkra.

Már a török hódoltság 
előtt igen fejlett borkultúra 
létezett Szeged környékén, 
ahol a zsíros, fekete föld és 
a homokvidék találkozott. A 
talaj összetételétől függően 
telepítették a szőlőt, több-
nyire a már említett három, 
speciálisan helyi fajtát. A tö-
rök időkben is virágzott a 
borkultúra annak ellenére, 
hogy a hódítók vallási okok-
ból nem ihattak szeszes 
italt. Az igazi virágkor azon-
ban 1880 és 1914 között 
érkezett el. Ennek közvetlen 
előzménye az volt, hogy a vi-
lágméretű filoxérajárvány 
miatt a szőlő, úgymond, 
„kimenekült a homokra”, 
ugyanis ebben a talajban a 
betegség nem támadta meg 
a növény gyökerét.

Az 1875-os filoxéravész 
tehát nagy lehetőséget adott 

a szatymazi, az ásotthalmi 
és a szegedi gazdák számá-
ra, hiszen a fekete földön 
gazdálkodó borászok szinte 
teljesen tönkrementek. Eb-
ben az időben Szegeden és 
környékén mintegy 12 ezer 
kataszteri holdon termesz-
tették a szőlőt. Ez egy mai 
nagy borvidék méretének 
megfelelő művelt terület. A 
ma már inkább barackjáról 
híres Szatymazon virágzott 
leginkább a szőlészet és a 
borászat, hiszen ez a terület 
akkor a szegedi elit nyaraló-

helyének számított, és ami-
kor a villatulajdonosok hét-
végére kikocsiztak ide, elég 
jelentős mennyiséget fo-
gyasztottak az igen jó minő-
ségű homoki nedűből.

Az első világháború sok 
mindent megváltoztatott, hi-
szen átalakultak a birtokvi-
szonyok, de a bortermelés 
továbbra is fontos jellemzője 
maradt vidékünknek. Az el-
csatolt területek felvevő pi-
aca azonban hiányzott, így 
némileg visszaesett a terme-
lés. A 30-as években azon-

ban újra magához tért az 
ágazat. A Délmagyarország 
1937. június 8-i száma arról 
tudósított, hogy Szegedre is 
megérkezett a miniszteri le-
irat, amelyben az illetékese-
ket értesítették a borpincék 
felépítésének tervéről. A cél 
ezzel kettős volt: a must árá-
nak letörésére irányuló spe-
kulációk megakadályozása, 
illetve a hordóhiány megol-
dása.

Aztán sikerült még egy 
újabb történelmi traumát ki-

hevernie a szegedi borászat-
nak, hiszen a második világ-
égést követően a Dél-alföldi 
Pincegazdaság még műkö-
dött egy darabig, de a téesze-
sítés és a korábban Szeged-
hez tartozó településrészek 
önállósodása megpecsétel-
te a helyi borászatok sorsát. 
Manapság 2-3 szegedi bo-
rászt tart nyilván a szakma, 
akik a ma divatos fajták mel-
lett néha még készítenek 
magyarkát, kadarkát és kö-
vidinkát is.

– A török hódoltság előtt igen fejlett borkultúra létezett 
Szeged környékén – mondta Mód László. Fotó: Szabó Luca

További előadások
Az Idősek Akadémiájának következő előadása novem-
ber 20-án, szerdán 15 órakor lesz A szegedi egye-
tem és az egyházak kapcsolata (1921–1948) címmel. 
Előadó: Vajda Tamás, az egyetemi levéltár vezetője. De-
cember 4-én A XX. század szegedi világa címmel ad 
elő dr. Medgyesi Konstantin főmuzeológus, végül de-
cember 18-án A szegedi piarista gimnázium vonzásá-
ban. Lőw Immánuel és Kálmány Lajos címmel hallhat-
ják az érdeklődők dr. Barna Gábor egyetemi tanárt és  
dr. Glasser Norbert adjunktust. Minden előadást az 
Eszperantó utca 1. szám alatt, a Senior Centerben le-
het meghallgatni. A belépés ingyenes.

Történeteiket a jövőnek írják a szegedi írók
Ilona arra is büszke, hogy 
a szegedi íróklub rengeteg 
díjat hozott el különböző 
szépirodalmi pályázatokról, 
így már az egész országban 
ismerik a munkásságukat. 
Nyertek már helyi, orszá-
gos, sőt nemzetközi pályá-
zatokon is. Tagjaik önálló 
kötetekkel is jelentkeznek 
az antológiák mellett, az ün-
nepi könyvhéten pedig saját 
standon mutatja be a Somo-
gyi-könyvtár Íróklubja a ta-
gok műveit.

A legfontosabb külde-
tésük mégis az, hogy rögzí-
tik az utókor számára egy 
nemzedék hamarosan köd-
be vesző hányattatásait. 
Ahogy az elnök fogalmazott: 
„nem kétséges, amit leírunk, 
az úgy marad örökre: olvas-
nivaló”. A Somogyi-könyv-
tár Íróklubjának tagjai büsz-
kén vállalják küldetésüket, 
amely szerint történeteiket 
a jövőnek írják. Az est felol-
vasói ennek a közös ars po-
étikának szellemében válo-
gatták össze szövegeiket, s 
a felolvasást a szép számú 
közönség vastapssal hálál-
ta meg.

Szincsok György

– Fiatal nyugdíjasok keres-
ték meg a könyvtárunkat az-
zal, hogy szeretnének létre-
hozni egy alkotóközösséget 
– emlékezett vissza Sika-
láné Sánta Ildikó, a Somo-
gyi-könyvtár igazgatója arra 
a pillanatra, amikor az intéz-

mény támogatásával létre-
jött az íróklub. Azóta minden 
hónapban egy alkalommal a 
rókusi fiókkönyvtárban talál-
koznak az alkotók, ahol felol-
vassák műveiket, kicserélik 
gondolataikat, sőt tanácsok-
kal is ellátják egymást.

Egyelőre nyugdíjas szerzők tagjai a klubnak, de a fiatalokat is 
szívesen látják rendezvényeiken

Az íróklub tiszteletbeli tagjává fogadott Simai Mihály a jubileumi gálán 
Hamvas Bélát idézte felolvasott versével. Fotók: Szabó Luca

Rájuk aztán igazán ér-
vényes a mondás, hogy a jó 
bornak idő kell, hiszen olyan 
életbölcsesség árad a verse-
ikből, prózájukból, amely a 
fiatalokra ritkán jellemző. Az 
évforduló alkalmából megje-
lent antológia előszava pél-
dául így fogalmaz: „Minden 
próza és vers, mely ebben 
a kötetben megjelent, gene-
rációkat kapcsol össze.” Ez 
úgy is igaz, hogy a 15-20 fős 
tagság egyelőre szinte teljes 

egészében nyugdíjasokból 
áll. Bálint Jánosné Ágoston 
Ilona, a klub jelenlegi vezető-
je azonban azt mondja, sze-
retnének nyitni az egyetemi 
ifjúság felé.

Az íróklub tiszteletbe-
li tagjává fogadott, József 
Attila-díjas Simai Mihály az 
ünnepi esten Hamvas Béla 
sorainak szellemét idéz-
te felolvasott versével. Si-
mai mindig szerette a szám-
misztikát alkalmazni alkotá-

saiban, ezért a 84. életévét 
betöltő költő a 4 x 21 év 
balladája című versével kö-
szöntötte alkotótársait. Si-
mai Mihály költészete nagy 
utat tett meg az elmúlt több 
mint fél évszázad alatt. Ren-
geteg tanáccsal, buzdítás-
sal segíti az íróklub tagjait, 
és négy tiszteletbeli taghoz 
hasonlóan ő is szerepel a 
legutóbbi antológia szerzői 
között.

Bálint Jánosné Ágoston 

Tíz éve alakult a Somogyi-könyvtár Íróklubja, amely az el-
múlt évtizedben 6 antológiával jelezte, hogy igen termé-
keny alkotóközösség műhelye lett. A napokban a Gála 10 
című esten emlékeztek az elmúlt évekre az alapítók, a 
tiszteletbeli tagok és a közönség.
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Postabontás

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az 
észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesz-
tett formában adja közre.

és az egyház együttműködő 
szerepe nem ördögtől való. 
Azt is mondta még, hogy 
„kommunista találmány” a 
politikát és a vallást két kü-
lönböző dolognak nevezni. 
Engedtessék meg nekem, 
hogy kételkedjek kijelenté-
sében. Érveimet is elmon-
danám (talán majd egyszer), 
ha nem volna olyan hossza-
dalmas és szerteágazó (visz-
sza kellene menni a törté-
nelemben, de legalábbis a 
francia forradalomig, a pol-
gárok lázadásáig).

Trócsányi László 2016-
ban, még igazságügyi mi-
niszterként mondta, sőt 
hangoztatta: „a kereszté-
nyek kromoszómáiban rej-
lik az állammal való poten-
ciális konfliktus, az állam- 
és a jogrenddel szembeni 
gyanakvás”. Erre mit is le-
het mondani? Nagy mel-
léfogás és butaság! Vagy 
marhaság?

Úgy tűnik hát, hogy a reg-
náló hatalom fentebb emlí-
tett gondolataihoz, a társa-
dalmi depresszió előidézé-
séhez és hatalmának fenn-
tartásához, megőrzéséhez 
minden áron ragaszkodik 
a Fidesz. A demokrácia ha-
zánkban – ezért is! – csak 
látszatdemokrácia. Holott 
a demokrácia nemcsak egy 
többpártrendszer, szabad és 
rendszeres választásokkal, 
nemcsak törvények, fékek 
és ellensúlyok rendszere, 
hanem egy szellemiség, egy 
össztársadalmi lelkiállapot. 
Hol vagyunk mi ettől?! Mint 
Makó Jeruzsálemtől…

A szavazás előtti héten 
sok millió magyar polgár 
kényszerült szembenézni a 
dilemmával, hogy tudniillik 
Orbánnak higgyünk-e, vagy a 
saját szemünknek. Ez utóbbi 
jött be, mivel Orbán az elmúlt 
tíz év alatt egyik legnagyobb 
hibáját követte el. Ugyanis 
nem volt hajlandó határvo-
nalat húzni a Borkai-buli és a 
Fidesz-elit általános életviteli 
normái közé.

Láthatjuk, így néz ki egy 
félresiklott politikai hatalom. 
Ezek a „köztiszteletben” álló 
politikus és nemzeti tőkés 
urak alkalmi oldalbordáikkal 
így szoktak mulatni a pénzün-
kön, mert megtehetik, sértet-
lenül.

És még ők beszélnek mo-
rálról!

Kutnyik Pál

Nincs nagyobb veszély
Magyarország keresztény or-
szág, az „igazmondó” minisz-
terelnök többször elhangzó 
szavaiból tudjuk. Orbán sza-
badon azt hirdeti: úgy veszí-
tettünk, hogy mégis nyertünk, 
azaz hiába akarja Orbán elhi-
tetni, hogy októberben nyer-
tek a választásokon, mert hi-
szen nemcsak itthon, hanem 
külföldön is az a hír járja, mi-
niszterelnökünk „súlyos vere-
séget” szenvedett. De hazud-
ni, a valóságot ferdíteni – jó!

Hogy ez tisztességtelen, 
ugyan kit érdekel, a vele járó 
haszon mindent kompenzál 
– tartja a Fidesz.

Levelet is írt a kormányfő 
a kormánypárti önkormány-
zati képviselőknek és alpol-
gármestereknek, mondan-
dójában arra fókuszálva: „mi 
(mármint a Fidesz) vagyunk 
az országépítők”. Majd ha 
fagy, mondom én. Mert amíg 
a kormányfő szükségesnek 
tartja, hogy együttműködési 
szándékát kifejezze a meg-
választott polgármesterekkel 
és képviselő-testületekkel, 
s feladatának tekintse egy 
közvetlenül választott önkor-
mányzati vezető munkafelté-
teleit biztosítani, addig nem-
hogy csodát, de semmi jót 
nem várhatunk.

„A miniszterelnök béke-
jobbja talán még az öklénél 
is veszélyesebb, mert elaltat-
ja az embert” – írja a Népsza-
va (X. 19.). Ennyit ér Orbán 
szava. Hiszen szerinte, ha va-
laki valamit csinál ebben az 
országban, az csak a regná-
ló hatalom lehet. Ezek sze-
rint az ellenzék, csak úgy, en 
bloc, nem ér egy lyukas ga- 
rast sem. Akkor most mi van, 
mi az igazság? Ugyanitt arról 
is szólt, hogy pártállásra te-
kintet nélkül mindenkinek a 
közérdekért, az országért kell 
dolgoznia. Akkor mégis mi 
ez a csúf kettősség? Egyszer 
így, másszor úgy! Nem titok: 
jellemző Orbánra!

Ha az előbbiekben leírta-
kat megpróbálom csokorba 
szedve szembesíteni az igaz-
sággal, nem látok mást, csak 
nagy káoszt, figyelembe véve 
az Orbán által még koráb-
ban itt-ott elhangzottakat is. 
Mert például a szeptemberi 

Fidesz-kongresszuson a baj-
társiasságról mint a legfonto-
sabb dolgok egyikéről külön 
kiselőadást tartott hallgató-
ságának. Ügyes, mert politi-
kai pártként és szövetséges-
ként is ezen fordulhat meg a 
sorsuk. Ugyanis esetükben 
a bajtársiasság csupán any-
nyit jelent: akkor is légy lojá-
lis, amikor tévedsz, s akkor 
is számíthassak rád, amikor 
én tévedek. Olyan „betyárbe-
csületféle” bajtársiasság ez, 
nem több.

Évek óta töretlenül be-
szélnek arról is, hogy „mun-
kaalapú” gazdaságra bízzák 
jólétünket. Ezzel nem is vol-

na baj (jómagam kerek 50 
évet dolgoztam, amelyből 12 
nyugdíjasidő volt), de lega-
lább egyszer látnám őket tisz-
tességes munkát végezni. De 
nincs szerencsém, mert pél-
dául kormányunk is sok min-
dennel foglalkozik, csak az-
zal nem, amivel kellene (pl. 
vezetni, irányítani az orszá-
got). Mint mondottam, nincs 
szerencsém, mert ők gazda-
godtak meg, lettek milliárdo-
sok. Ami pedig bennünket, 
nyugdíjasokat illet (a magam 
részéről különösebben nem 
panaszkodhatom, de ami jár, 
az jár!) nyugodt lelkiismeret-
tel állíthatom, hogy az elmúlt 
9-10 év alatt jó, ha feleakko-
ra nyugdíjemelést kaptunk, 
mint amekkora „simán” járt 
volna nekünk – évente, ha 
nem csalják el.

Egyébiránt, ha bántaná 
a lelkiismeret-furdalás kor-
mányfőnket, és bizonyítani 
akarna, most (is) itt volna az 
ideje: konszolidáljon, és vég-
re vegye emberszámba ellen-
feleit is (nem az „ellensége-
it”, mint mondja), természe-
tesen jó szándékú gesztusok 
gyakorlása közepette.

Kövér László legutóbb ar-
ról szónokolt, hogy az állam 

Hogy ez tisztes-
ségtelen, ugyan 
kit érdekel, a vele 
járó haszon min-
dent kompenzál 
– tartja a Fidesz.

Be szép is a tudomány!
Valljuk be nem könnyű be-
látni józan, panelproliésszel, 
hogy az atomok világában 
meglepően mások a fizika 
törvényei, mint a látható vi-
lágban. Szinte fel sem fogha-
tó, hogyan 
lehetséges, 
hogy egy 
anyagi ré-
szecske két 
helyen lehet 
egyazon idő-
p o n t b a n ? 
Az ész meg-
áll és visz-
szanéz! (Ez 
meg két te-
vékenység 
egyszerre . 
K v a n t u m - 
ész!)

Ezt a kvantumfizikában 
megszokott jelenséget ki-
használva működnek majd 
a jövő számítógépei, sőt, ál-
lítólag már el is készült egy 
ilyen kvantumszámítógép, 
amelynek gyorsasága nagy-

ságrendekkel nagyobb az 
eddigi masinákénál. Egy ha-
gyományos számítógépben 
ugyanis egy bit (a legkisebb 
információs egység) csak ket-
tő, egy és nulla értéket vehet 

fel, de egy úgynevezett qubit 
ennél sokkal többet.

Az, hogy a mikrovilágban 
lehetséges egyszerre két he-
lyen lenni, sajnos a makrovi-
lágban nem valószínű, pedig 
milyen csodás lenne egyide-
jűleg két helyen lenni itt, a 

mi kis világunkban is. Gon-
doljanak csak bele!

Ül otthon a feleség és 
a férj a tévé előtt, miköz-
ben a kvantummásuk egé-
szen más helyen, egészen 

mást csinál. Ez 
a kvantumhá-
zasság lehet-
ne akár hazánk 
népességgya-
rapodásának 
a villás kulcsa! 
De még a politi-
kusoknak is ál-
dás lenne. Egy 
kvantumpol i -
tikus egyszer-
re két különbö-
ző helyen, két, 
akár egymás-

nak ellentmondó beszédet 
is mondhatna. Mennyivel 
hatásosabb, kevésbé stra-
pás lenne ez, mint a páva-
tánc. Ugye, ugye?

Méhes János
A fotó forrása: 

fi-fi.facebook.com

Méhes János versei

Melyik volt előbb? 

Pszichológus váróterme.
Tyúk és tojás ül csak benne.
Nővér kiszól ajtórésen:
Ki előbb jött, jöjjön, kérem.

Lehetséges

Vége van a nyárnak,
Hűvös szelek járnak,
De rossz dolga lesz a
Panelproletárnak.
Fűtésszámlák jönnek,
Ömlenek a könnyek,
Az Orbán családnak
Valamivel könnyebb...

Őszi kép

Amikor a varjak a városba jönnek,
Majd sűrű, fekete felhőként röpdösnek,
És harsányan károg a szárnyaló kórus,
Ősz van, bármit mond a meteorológus.

Bősz hattyúk
(Kesergő az elfuserált rendszerváltozás 

miatt)

Az évek szállnak, mint szelíd hattyúk.
A jövő mit hoz? Ezt nem tudhatjuk.

Csúcsról lefelé egyre csak csúszunk,
Az árral szemben küszködve úszunk.

Késő a bánat, ezt beláthatjuk.
Vesztesek lettünk immár, bősz hattyúk.
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Sportmix

túra a tiSza mentén

FÓKUSZBAN AZ OLIM-
PIA. Elkezdte a felkészülést 
a 2020-as tokiói olimpiára a 
súlylökő Márton Anita. Eper-
jesi László tanítványa 2016-
ban ötkarikás bronzérmet 
nyert, azóta fedett pályás vi-
lágbajnok lett. A szegedi atlé-
ta közösségi médiás oldalán 
közölte a következő szezon 
programját. „Megkezdődik 
egy nagyon kemény felkészü-
lési időszak, amit senki sem 
szeret. Ilyenkor nincsenek ver-
senyek, csak edzés és edző-
tábor. Számomra három ki-
emelt verseny lesz jövőre: a 
fedett pályás világbajnokság, 
a szabadtéri Európa-bajnok-
ság és az olimpia. Minden 
sportolónak jó felkészülést kí-
vánok, és rengeteg kitartást, 
hogy meg tudjátok valósítani 
az álmaitokat!” – írta.
PUHALÁK IS A KERETBEN. 
Kim Rasmussen szövetsé-
gi kapitány kijelölte a női ké-
zilabda-válogatott bő, 28 fős 
keretét az év végi, Japánban 
sorra kerülő, olimpiai kvalifi-
kációs világbajnokságra. A 
névsorban ott van a balszél-
sők között a Bajnokok Ligá-
ja-győztes Győri Audi ETO KC 
játékosa, a szegedi születé-
sű Puhalák Szidónia is. A vb-n 
kizárólag a 28-as névsorban 
szereplő játékosok léphetnek 
pályára. A nemzeti együttes 
november végén utazik a Ko-
reai Köztársaságba, ahol részt 
vesz a Szöul Kupán, ezt köve-
tően a világbajnokság helyszí-
nén, Kumamotóban folytat-
ja felkészülését. A november 
30. és december 15. közötti 
vb-n a magyarok Kazahsztán, 
Szenegál, Spanyolország, Ro-
mánia és Montenegró csapa-
tával szerepelnek azonos cso-
portban. A vb győztese kijut 
a tokiói olimpiára, a második 
helyezettől a hetedikig olimpi-
ai selejtezőt játszhatnak már-
ciusban.
EZÜST DOHÁBÓL. Először 
rendezték meg a strandvilág-
játékok (World Beach Games) 
elnevezésű multisportese-
ményt Katar fővárosában, Do-
hában, ahol 97 ország 1240 
sportolója küzdött meg ösz-
szesen 350 éremért. Magyar-
ország strandkézilabdában, 
úszásban, aquatlonban, ka-
ratéban és strandbirkózásban 
vett részt a megmérettetésen. 
A női strandkézilabda-válo-
gatott remek teljesítménnyel 
ezüstérmet szerzett, kereté-
ben a PC-Trade Szeged KKSE 
játékosával, a 20 éves Speth 
Evelinnel. A magyar küldött-
ség három ezüstéremmel és 
egy bronzzal zárt.

Jól szerepeltek a szegediek a Balatonfüreden rendezett eseményen

Hat Phoenix-érem az Európa-kupáról
Idén Magyarország adott ott-
hont az év legrangosabb fit-
kid-versenyének: hét ország 
mintegy hatszáz versenyző-
je mutatta be tudását a há-
romnapos Európa-kupán Ba-
latonfüreden.

A versenyzők egyéniben, pá-
rosban, kis és nagy csapatos 
formációban adták elő gyakor-
latukat. A fitkid húsz éve, ma-
gyar ötlet nyomán született, 
és ötvözi a ritmikus sportgim-
nasztikát, az aerobik és a ta-
lajtorna elemeit, amelyeket a 
résztvevők egy táncos produk-
ción belül mutatnak be. A ma-
gyar csapatok közül Szegedről 
a Phoenix Fitness sportegye-
sületből utaztak a legtöbben, 
hogy összemérjék tudásukat a 
spanyol, az olasz, az ír, a svájci, 
az angol és a bolgár verseny-
zőkével. A 33 versenyzőből 
álló csapat remekül helytállt, 
két Európa-kupa-győzelemmel 
tértek haza, emellett szereztek Kiválóan sikerült a szegediek számára az Európa-kupa. Fotó: Phoenix Fitness

három ezüst-, egy bronzérmet, 
négy negyedik, egy ötödik és 
egy hatodik helyet.

Aranyérmes lett a Big Free 
csapatok versenyében a Holly- 
wood (Bereczki Karina, Gera 
Dorottya, Krivokapic Katarina, 
Kecskés Lili, Kecskés Réka, 
Magyar Janka, Szabó Nóra, 
Tőkés Laura) nevű formáció. A 
lányok többsége már a kezde-
tektől, közel 10 éve az egye-

Kétszáznál is többen sétáltak Szegedről 6, 12 vagy 28 ki-
lométert a Szegedi Sport és Fürdők Kft. által szervezett 
Öreg Kőrössy Teljesítménytúrán november első hétvégé-
jén. Az időjárás kíméletes volt az indulókhoz, akik gyalog és 
futva teljesítették a távokat. A túra a Tisza mentén haladt. A 
28 kilométeres táv szintideje 7 óra, a 12 kilométeresé 4 óra, 
a 6 kilométeresé 2 óra volt. Fotó: Iványi Aurél

Bronzéremmel zárt a Salt Lake Cityben rendezett világkupán

Országos csúcsot döntött 
Jászapáti Petra

A szegedi Jászapáti Petra 
bronzérmes lett 500 mé-
teren a rövidpályás gyors-
korcsolyázók világkupa-so-
rozatának első, Salt Lake 
Cityben rendezett verse-
nyén.

A 20 éves Jászapáti teljesít-
ménye különösen figyelem-
re méltó, ugyanis a szom-
bati nap negyeddöntőjében 
42,729 másodperces idejé-
vel megdöntötte három évvel 
ezelőtti, 42,895-ös országos 
csúcsát.

– Nagyon meglepett az 
időm. Magyarországon nem 
olyan gyors a jég, amelyen ké-
szülünk, mint Salt Lake City-
ben – utalt Jászapáti az új or-

szágos csúcsra a szövetség 
honlapján.

A Szegedi Korcsolyázó 
Egyesület klasszisa elődöntős 
futamát is megnyerte, majd 
a fináléban a legjobb pályá-
ról indulhatott, azonban ezút-
tal a szám olasz Európa-baj-
noka, Martina Valcepina job-
ban kapta el a rajtot, később 
pedig a táv holland olimpiai 
ezüstérmese, Yara van Kerk-
hof is megelőzte, így Jászapáti 
harmadikként csúszott át a 
célvonalon. Ugyanezen a tá-
von, a vasárnapi versenyben 
hatodik lett. A világkupa-so-
rozatban minden állomáson 
egy-egy távot kétszer rendez-
nek meg – Salt Lake Cityben 
ez az 500 méter volt. A másik 

magyar induló, az egyéves ki-
hagyás után visszatérő, szin-
tén szegedi Kónya Zsófia az 
első napon 16., a másodikon 
15. lett. A Jászapáti, Bács-
kai Sára Luca, Liu Shaoang, 
Liu Shaolin Sándor összeál-
lítású, 2000 méteres vegyes 
váltót kizárták az elődöntő-
ben, így nyolcadik lett, míg a  
Lockett Deanna, Jászapáti, 
Sziliczei-Német Rebeka, Kó-
nya 3000 méteres női stafé-
ta a 11. helyet szerezte meg.

A világkupa első állomá-
sát a magyarok összesen egy 
ezüst- és két bronzéremmel 
zárták: Jászapáti mellett Liu 
Shaolin Sándor második, Liu 
Shaoang harmadik lett 500 
méteren.

Négygólos hátrányból fordítottak a pólósok

Újra nyert a Szabó-csapat
Megszerezte szezonbeli má-
sodik győzelmét az OB I-es 
bajnokságban újonc Szegedi 
Férfi Vízilabdacsapat, amely 
Tatabányán nyert 10–9-re. 
Az együttesnek ez volt az első 
idegenbeli győzelme, koráb-
ban a Debrecen ellen diadal-
maskodtak hazai medencé-
ben. Az eredmény értékét nö-
veli, hogy az első negyed vé-
gén még 4–0-s hátrányban 
volt az együttes, majd az utol-
só játékrész előtt 8–5-re ve-
zettek a hazaiak, innen sike-
rült fordítani.

– Hatalmas gratuláció a 
tartásért, ezért a győzelemért. 
Innen felállni nagy eredmény. 
Igaz, magunkat hoztuk ebbe a 

helyzetbe, de kijöttünk belőle. 
Megcsinálta a csapat! Ez így 
sokkal értékesebb győzelem, 
fantasztikus dolgot hajtottak 
végre a fiúk – nyilatkozta a 
klub honlapján Szabó Zoltán 
vezetőedző.

A Szegedi Férfi Vízilabda-
csapat a bajnokság A csoport-
jában hat meccsen szerzett 
hat ponttal a hatodik helyen 
áll. Az UVSE vendégeként ma 
19.30-tól ugranak medencé-
be, majd november 26-án a 
Ferencvároshoz utaznak, míg 
a következő hazai mérkőzé-
sük – a 2019-es naptári év 
zárásaként – november 29-
én, pénteken 18 órától lesz a 
Szolnoki Dózsa ellen.

Még Jászapáti Petrát is meglepte, mennyire gyors volt. Fotó: MTI/Illyés Tibor

sület oszlopos tagja. Balaton-
füreden álltak utoljára együtt 
a színpadon, ugyanis többen 
egyetemisták, és ezt már ne-
hezen tudják az élsporttal ösz-
szeegyeztetni. A nagycsapa-
tok között szintén első lett az 
I. korcsoportban az Időtlen Idő 
(Domonkos Luca, Göröncséri 
Virág, Keresztúri Kata, Oszno-
vics Kincső, Vidiczki Jázmina, 
Sisák Barbara). 

Ezüstöt nyert az I. osztály-
ban, egyéniben, open kategó-
riában Rideg Kata és Bereczki 
Karina, valamint a II. osztályú 
csapatok között az I. korcso-
portos Robotok (Bánóczki Jáz-
min, Cserháti Abigél, Gyimesi 
Regina, Pap Evelin, Süveges 
Lívia, Tóth Tamara). Bronzér-
mes lett az I. osztályban Gera 
Dorottya.

Negyedik helyen végzett 

az I. osztályban, egyéniben 
Szabó Vivien és Tőkés Lau-
ra, a kiscsapatok között az I. 
korcsoportos Rudolf (Birtók 
Hanna, Osznovics, Rideg), a 
nagycsapatok között pedig a 
II. osztályú, II. korcsoportos 
Stronger (Csizmadia Rebeka, 
Harmath Zsófia, Kis Boglárka, 
Pozsár Szonja, Szalai Léna, 
Tóth Laura).

Ötödik lett a kiscsapatok 
között a III. korcsoportban 
az India varázsa (Krivokapic, 
Kecskés L., Kecskés R., Sza-
bó N.), míg a hatodik pozíció-
ban a II. osztályú II. korcsopor-
tos kiscsapatoknál az Ame-
ricano (Popik Petra, Tasná-
di Boglárka, Tóth Zita) zárt. 
Szintén részt vett a versenyen 
a II. korcsoportban a Hang-
szerek (Keresztúri, Szabó V., 
Szőnyi Noémi) trió. A lányokat 
B. Tóth Lili, Czavalinga Dóra, 
Ferentzi-Almási Dóra, Hetényi 
Kinga és Iszlai András készí-
tette fel.
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AZ ÉSZAKI IRODALOM 
HETE 

Időpont: november 17-ig
Helyszín: a Somogyi-könyv-
tár gyermekkönyvtára
Skandináv/svéd „sarok” – 
kiállítás gyerekkönyvekből. 
Olvass Harisnyás Pippiről 
Róka Regőnek! A gyermek-
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az IH Rendezvényközpontba, a november 27-i Nicsak, ki lakik itt?! című bohózat előadására? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skan-
dináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és az elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városhá-
za portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: november 20. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó 
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Az öreg Tisza felett az örök élet csillaga remeg. A nyertes: Tóthné dr. Szekeres Ágnes. Gratulálunk!

DR. SÉLLEI BEATRIX: A 
VÁLTOZÁS PSZICHOLÓ- 
GIÁJA 
Időpont: november 19., 
kedd 18.30 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
A változás a legtöbb ember-
ben szorongást, félelmet vált 
ki. Azt gondoljuk, hogy jobb 
a megszokott dolgokhoz ra-
gaszkodni, mintsem belevág-
ni valami újba és kockázatot 
vállalni. Ez érvényes lehet a 
mindennapi rutinunk megvál-

toztatására, egy rossz kapcso-
latból való kilépésre vagy akár 
egy új munkahely keresésére 
is. Vajon miért állunk ellen a 
változásoknak?

CÉGESHÁRMAS: KALAN-
DOZÁSOK MULTILAND-
BAN 

Időpont: november 19., 
kedd 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Litkai Gergely és a Szom-
szédnéni Produkciós Iroda 
közös estje.

SUN CITY JAZZ-KONCERT 
Időpont: november 20., 
szerda 20 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
A szegedi kötődésű Sun City 

Jazz különböző jazz- és köny-
nyűzenei formációkból is-
mert, képzett és tapasztalt 
zenészekből áll. A tagok kö-
zött több multiinstrumen-
talista is található, minden 
tag a maga nemében külön-
leges, és ebből, valamint a 
zenei játék során az egye-
di, csak a Sun City Jazzre jel-
lemző hangzásból adódóan 
még a populárisabb műfajú 
dalokban is felfedezhetővé 
válik a jazz, könnyen érthető 
és befogadható formában.

könyvtár kabalaállata szí-
vesen hallgatja a történe-
teket.

VÁNTUS ISTVÁN KORTÁRS- 
ZENEI NAPOK
Nyitóhangverseny
Időpont: november 18., hét-
fő 19 óra
Helyszín: SZTE BBMK Fri-
csay terem (Tisza Lajos krt. 
79–81.)

Zenekari hangverseny 
Időpont: november 19., 
kedd 19 óra
Helyszín: SZTE BBMK Fri-
csay terem (Tisza Lajos krt. 
79–81.)

A Vántus István Zeneművé-
szeti Szakgimnázium hang-
versenye
Időpont: november 20., 
szerda 12 óra
Helyszín: SZTE BBMK Fri-
csay terem (Tisza Lajos krt. 
79–81.)
A koncert után, 13.30-kor 
a Vántus István-emléktáb-

la (Szeged, Kölcsey u. 10.) 
megkoszorúzása

Kamaraest Bozay Attila, 
Huszár Lajos, Olsvay Endre, 
Kocsár Miklós és Reményi 
Attila műveiből
Időpont: november 20., 
szerda 19 óra
Helyszín: SZTE BBMK Fricsay 
terem (Tisza Lajos krt. 79–81.)

Hangverseny fiatalokkal fi-
ataloknak
Időpont: november 21., csü-
törtök 16 óra
Helyszín: Király-König Péter 
Zenei Alapfokú Művészeti Is-
kola (Tábor u. 3.)

Záróhangverseny
Időpont: november 21., csü-
törtök 19 óra
Helyszín: SZTE BBMK Fri-
csay terem (Tisza Lajos krt. 
79–81.)
Koncert Csemiczky Miklós, 
Vántus István, Sugár Miklós, 
Király László, Soproni József 
és Bánkövi Gyula műveiből.
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK 
HÁZASSÁGOT novem-
ber 2-án: Garnai Géza 
és Sekula Izidora, Fehér 
Csaba és Serafimovs-
ki Mirjam Mária, Szirák 
Tamás és Halmi Erika, 
Csányi Péter és Börcsök 
Krisztina Judit, Draskó-
czy Dávid István és Nagy 
Alexandra, Balán Tibor 
és Kocsis Aranka Márta, 
Kiss Imre Attila és Mó-
nus Ágnes, Papdi Dávid 
László és Mityók Nikolett 
Gabriella, Kovács János 
és Basky Éva, Fodor Ta-
más és Balázs Katalin.

GRATULÁLUNK!
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Horoszkóp szeged régen
KOS (III. 21–IV. 20.) 
Nemcsak párkapcsola- 
tát, hanem minden em- 

beri kapcsolatát a félre- 
értések jellemezhetik. Igye- 
kezzen ezeket elkerülni 
vagy tisztázni, hogy ne ala- 
kuljanak ki konfliktusok 
élete minden területén.

BIKA (IV. 21–V. 20.) A 
szerelemben a célzások 
most elégtelenek lehet- 

nek. Tegye egyértelművé 
partnere számára, mit akar. 
A munkában is többre mehet, 
ha kimondja, amit gondol. 
Azért legyen diplomatikus!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Izzó szenvedélye fűtheti, 
ezért jól alakulhat sze- 
relmi élete és egészségi 

állapota. Szorgalmának kö- 
szönhetően munkájában to- 
vábbra is sikeres lehet, de 
vigyázzon, másra is maradjon 
ideje! 

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Párkapcsolata még az 
idén eljuthat az eljegyzé- 

sig vagy akár a házas- 
ságkötésig. A családban to- 
vábbra is feszültség ural- 
kodhat. Szervezete, egészsé- 
ge tovább erősödhet.

OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.)  Szerelmi élete 
továbbra is gödörben 
lehet, s ott is maradhat, 

ha nem hagy föl a fölösleges 
féltékenykedéssel. Még sze- 
rencse, hogy munkájában 
könnyedén old meg minden 
feladatot.

SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.) 
 A párjával ne visel- 
kedjen, beszéljen inge- 
rülten, mert később 

megbánhatja. Munkatár- 
saira is figyeljen oda job- 
ban, hallgassa meg őket. 
Így a stressz is kevésbé 
veszélyeztetheti egészségét.

MÉRLEG (IX. 23–X. 22.) 
Ha nem piheni ki magát 
végre, hiába erőlködik 
munkájában, nem tudja 

tartani a tempót, sőt 
előfordulhat, hogy a párja nem 
tudja elviselni a fáradtság 
okozta hangulatváltozásait.

SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)  
Családi élete kitűnően 
alakulhat, főleg, ha meg- 

felelően reagál gyerme- 
kei fokozott szeretetigényére. 
Mivel az időjárás továbbra 
is változékony, kiemelten 
figyeljen egészségére.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Ha túl akaratos 
és türelmetlen párjá- 
val, sokat árthat kap- 

csolatuknak. Anyagi hely- 
zete kifejezetten jó is lehet, de 
a munkájával kapcsolatban 
még fontos tárgyalások 
állhatnak Ön előtt.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Elvileg kényelmesen 
dolgozhat, ám ha az 

év vége miatt mégis 
felpörögne a tempó, maradjon 
nyugodt, és intézze úgy, hogy 
elég időt tölthessen párjával, 
mert ezen múlhat kapcsolatuk 
fejlődése. 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)   
Tegyen párkapcsola- 
ta elszürkülése ellen! 
Szervezzen közös prog- 

ramokat kedvesével, 
szánjon rá elegendő időt, 
még ha nem szívesen vonja 
is el figyelmét munkájáról.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Szüleivel vagy idős 
rokonaival komoly né- 
zeteltérése adódhat. 

Legyen sokkal türelme- 
sebb velük, tegyen többet a 
családi béke fenntartásáért. 
Az egészsége és a fizikai 
ereje meglehet hozzá, és 
bízzon megérzéseiben.

EZEN AZ 1970-BEN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEN AZ ÚJ 
SPORTCSARNOK ÉPÍTKEZÉSE LÁTHATÓ. A létesítményt 
az akkori léptékekhez képest is rekordlassan, nyolc év alatt 
húzták fel. A jelenlegi újszegedi sportcsarnok helyére ugyan-
is eredetileg fedett uszodát terveztetett a városi tanács. Az 
elképzelés akkor feneklett meg, amikor az alapozásnál ki-
derült, hogy fatális számítási hibát követtek el a tervezők. 
Úgy köszörülhették volna ki a csorbát, ha a földfelszín fölé 

emelik a medencét, ám ehhez az alapozási terv nem volt 
megfelelő, és jelentős többletköltséggel járt volna. Így lett 
az uszodából sportcsarnok, amely 1975 májusában meg is 
nyílhatott. Hogy uszodája is legyen a városnak, a csarnok 
mellé szorították be a jelenlegit 1979-ben. A fedett uszoda 
pedig most, negyven évvel később épül meg az Etelka so-
ron. A szegediek a komplexum nevére a szeged.hu oldalon 
szavazhatnak. Forrás: Fortepan/Baráth Péterffy István

Időjárás-előrejelzés Szegedre:

ARÉNA – SPORTMAGA- 
ZIN
November 18., hétfő  19.25
A hétvége legfontosabb sport- 
eseményei, eredményei, spor- 
tolói.
FÓKUSZBAN – KÖZÉLETI 
MAGAZIN
November 19., kedd 19.25
Gazdasági és közéleti esemé-
nyekről közérthetően, mellé-
beszélés nélkül.
SZEMKÖZT – HÍRHÁTTÉR-
MAGAZIN
November 20., szerda 19.25
Két újságíró, egy eset – a hét 
emberét, a hét témájáról kér-
dezik.
A MODERN CIRKUSZ ATY-
JA – DOKUMENTUMFILM
November 24., vasárnap 
20.25
Czeisler Ferenc életének majd 
100 évéből 89-et töltött a cir-
kusz világában. A legendás 
Tihany Cirkusz alapítója meg-
kapta a cirkuszvilág Oscar-
jának számító Magic Castle 
életműdíjat. A Debrecen TV 
készített róla filmet.

November 16.
szombat

November 17.
vasárnap

November 18.
hétfő

November 19.
kedd

November 20.
szerda

November 21.
csütörtök

November 22.
péntek

17/9
Ödön,
Margit 

15/8
Hortenzia, 

Gergő

13/7
 Jenő

12/6
Erzsébet, 

Zsóka

12/6
Jolán,
Zsolt 

11/5
Olivér

10/3
Cecília,
Filemon

November 21. – FüstmeNtes Nap

képviselői fogadóóra

NOVEMBER 20., SZERDA 
Koromné Fenyvesi Rózsa Katalin: 
16.00–17.00 (Móra utcai fiókkönyv-
tár, Móra u. 21.)
Dr. Binszki József: 17.00 (Radnóti 
Miklós-gimnázium, Tisza L. krt. 6–8.)
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–

15.00 (30/963-8137, Reök Kézmű-
ves Cukrászda és Kávéház)
Tóth Károly: 17.00 (északvárosi fiók-
könyvtár, Gáspár Z. u. 6.)
NOVEMBER 23., SZOMBAT 
Kothencz  János: 12.00–14.00 óra 
(L.É.T. Egyesület, Csongor tér 1.)

anyakönyvi Hírek

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO kezdeményezésére november harmadik 
csütörtökjét füstmentes nappá nyilvánították. Az alapötlet megszületését 1971-
re teszik, amikor Massachusetts állam kormányzója, Arthur P. Mullaney arra kér-
te a polgárokat, egy napig ne dohányozzanak, és az el nem füstölt dohányáru 
árával támogassák a helyi középiskolát. Az ötlet elterjedt, és 1976-ban az ameri-
kai rákellenes társaság hirdette meg. Sikerült is egymillió embert rábírniuk, hogy 
egy napig ne dohányozzanak. 1977-ben már minden állam csatlakozott a moz-
galomhoz, amely ekkor kapta az egységes „Smokeout Day” elnevezést.


