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6.

Vízre tették Tápén
Igazi turisztikai látványosság, vízi pihenőhely
lesz a Partfürdőn májusban megnyíló úszómű.

7.

Világot teremtett
Rejtő Jenő élete
a kitalált történeteinél is sokkal izgalmasabb
volt, pedig csak
37 évet élt.

Zene három műszakban
Háry Ferenc és senior muzsikustársai
nosztalgiáznak a hőskorról
az Idősek Akadémiáján.

10.

Klasszisként tündökölt Mikler és
Bánhidi
Mindenkit
meglepett a magyar válogatott
az Európa-bajnokságon.

Botka László: Megvédjük a szegedi kultúrát!
Hárman Szeged Kultúrájáért díjat, nyolcan Kölcsey-érmet vettek át a magyar kultúra napján
– Nem engedjük, hogy a politika
beleszóljon abba, hogy milyen
darabokat játsszanak a Szegedi Nemzeti Színházban vagy a
szabadtéri játékokon. A szegedi
kultúra és így a színházunk igazi gazdája a szegedi közönség,
egyedül neki van joga véleményt
formálni a városban működő kulturális intézményekről – mondta
Botka László polgármester a kultúra napján rendezett díszünnepségen.

A

kultúra szegedi kiválóságait köszöntötték az Agórában. Botka László kitüntetéseket adott át azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a város kulturális életének gazdagításához.
Az aranygyűrűvel együtt járó Szeged Kultúrájáért díjat azok a városunk kulturális életében meghatározó szerepet játszó személyiségek
kapták, akik tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi hírnevet szereztek Szegednek. A
város kultúrájáért sokat dolgozó
művészek, előadók, kultúraszervezők és mecénások Kölcsey-érmet
vehettek át.
Botka László polgármester átadja Dömötör Mihály fotóművésznek a Kölcsey-érmet. Fotó: Iványi Aurél
Folytatás a 3. oldalon

Tovább zöldült a dorozsmai óvoda

K

A Negyvennyolcas Utcai Óvodában már a komposztálóba dobják a gyerekek a leveleket. Fotó: Iványi Aurél

omposztálóedényt kaptak a dorozsmai óvodások a városi hulladékgazdálkodási cégtől. A
Negyvennyolcas Utcai Óvoda pedagógiai programjának
alappillére a környezetvédelem és a környezettudatosság.
A dorozsmai ovisok szelektíven gyűjtik a hulladékot, és
rendszeresen részt vesznek a
papírgyűjtési akciókban. Már
két alkalommal elnyerték a
Zöld Óvoda címet. A komposztanyag fokozza a talaj aktivitását, és az sem mellékes körülmény, hogy nem kell elégetni
a feleslegessé vált leveleket,
ágakat, nyesedéket, s ezzel
nem szennyezzük a levegőt.
Bővebben az 5. oldalon

Már nem az eladók
diktálnak a lakáspiacon

SZEGEDEN IS AZ EGEKBEN VOLTAK AZ INGATLANÁRAK AZ ELMÚLT EGY-KÉT ÉVBEN. A legnagyobb karriert a
panelek futották be, melyek ára néhány év alatt megduplázódott. Év végén azonban megtorpantak, majd csökkenni
kezdtek az ingatlanárak.
Részletek a 2. oldalon
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ERŐS MONDATOK. Ez a döntés precedensértékű, hiszen végső soron Orbán egyszerűen úgy döntött, hogy kormányzatilag nem veszik figyelembe a jogerős bírósági döntéseket. Lázár Gergő újságíró, Kolozsvári Szalonna
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Botka László a kormányváltás esélyéről
Egyórás, élő interjút adott
Botka László, Szeged polgármestere az Indexnek.
Beszélt a kormányváltás
esélyéről és a bírák elleni támadásokról is.
– Megtanultam, hogy nem
elég csak megköszönni a bizalmat, de folyamatos napi
munkával meg is kell azt szolgálni. A következő időszakban a legfontosabb feladatom
Szeged város kormányzása
és irányítása – mondta Botka László az Indexnek adott
interjújában. „Szociáldemokrata voltam, szociáldemokrata vagyok és szociáldemokrata maradok. Egyszerűen nem
tudok más lenni” – válaszolta, hozzátéve, hogy 2017-ben
határozott és egyértelmű stratégiát javasolt az MSZP-nek
és az ellenzéknek, amire az
MSZP nem volt vevő, így nem
meglepő, hogy végül a kilépés
mellett döntött. Megfogadta,

Botka László polgármester az Index szerkesztőségében. Fotó: Index/Németh Sz. Péter
hogy mindig arról fog beszélni,
szerinte milyennek kell lennie
az ellenzéknek ahhoz, hogy
2022-ben esély legyen a kormányváltásra.
A tíz ellenzéki vezetésű
megyei jogú város polgármestere már kétszer találkozott,
néhány héten belül pedig

harmadjára is összeülnek. –
A kormányváltás esélye és
a teljes ellenzék is abban érdekelt, hogy az új, ellenzéki
vezetésű önkormányzatok és
polgármesterek jól szerepeljenek, és képesek legyenek a
valóságban bemutatni, hogy
létezik egy orbáni világ mellet-

ti vagy utáni, élhető, európai,
demokratikus kormányzásnak a lehetősége – hangsúlyozta Botka László. Tavaly októberben óriási esélyt kapott
az ellenzék, de ez óriási felelősség is, figyelmeztetett
a polgármester, aki szerint
ennek a felelősségnek egy

európai, nem kirekesztő, nem
gyűlölködő és főként nem korrupt kormányzást kell megjelenítenie a településeken.
Előkerült Orbán Viktor
beszéde, aki a Fidesz 28.
kongresszusán azt mondta:
Szeged migránsváros lesz, és
kimarad a fejlődésből, ha ellenzéki marad. Botka szerint
amellett, hogy a megkérdezett szegediek 70 százalék
szerint fejlődik a város, és
amellett, hogy Szeged nyerte
a legtöbb európai uniós támogatást az elmúlt években,
nagyarányú
győzelmükhöz
kellettek az Orbánéhoz hasonló megszólalások is. Szerinte a választók lenézése
vagy hülyére vétele, hogy azt
gondolják, ilyen ócska riogatással eredményt érhetnek el.
„A Szeviép-ügyben sem
én, sem az önkormányzat
nem vagyunk érintettek” –
hangsúlyozta Botka László. A
polgármester a Szeviép-ügy

e szegmensét is az ellene
folytatott
lejáratókampány
részének tekinti. Botka emlékeztetett: hárommilliárd forintot fizettek ki valakiknek a
Szeviép csődje miatt, az eset
után tíz évvel. Ezek a cégek
azonban korántsem mentek
csődbe, hiszen akkor nem
jelentkezhettek volna a kárpótlásért. Abban az évben
húszezer cég ment tönkre
Magyarországon, ezek közül
egy volt a Szeviép. Elmondta,
hogy a kártalanítás előtt „aprópénzért” elkezdték felvásárolni a követeléseket. Szerinte Szeviép-ügyben egy jogos
kérdés van: hová tűnt 3 milliárd forint közpénz? Botka kijelentette: a legsötétebb diktatúrákat idézi, hogy miután
a Fidesznek nem tetsző ítélet
született Szeviép-ügyben, aljas támadás kezdődött a bírói
függetlenség és az ítélkezés
szabadsága ellen.
C. S. Z.

mérséklődtek. A bérleti díjak
jelentős csökkenése mára
az eladásra kínált lakások
árára is árnyékot vetett.
– Nagyjából tíz-húsz százalékkal csökkent Szegeden
a panellakások ára az elmúlt
hónapokban – mondta a
Mester Ingatlaniroda tulajdonosa, Bátyiné Mester Zsuzsanna. – Nem is olyan régen még 18 millió forintért is
el lehetett adni egy 55 négyzetméteres panellakást. Ma
már legfeljebb 16,5 milliót
adnak érte. A vevők kivárnak, abban bíznak, hogy lesz
még olcsóbb is.

– Arra azért senki ne számítson, hogy visszatérnek
a válság idején tapasztalt
árak. Nem hiszem, hogy eljön az az idő, amikor újra
8-10 millióért lehet megszerezni egy 50 négyzetméteres
panelt.
A KSH legfrissebb adatai szerint 2019 első kilenc
hónapjában Csongrád megyében 409 lakást vettek
használatba, 2,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A lakások több mint
héttizede Szegeden épült.

Már nem az eladók
diktálnak
a lakáspiacon
Nagyot száguldottak az ingatlanárak az elmúlt egy-két évben. A legnagyobb karriert a panelek futották be, amelyek
ára néhány év alatt megduplázódott, és húszmillió forinthoz közel zártak Szegeden is. Év végén azonban megtorpantak, majd csökkenni kezdtek az ingatlanárak.

Ú

gy tűnik, véget ért az
elmúlt évek lakáspiaci mizériája; mára főként Budapesten csökkent
az adásvételek száma, de
a megtorpanást jelző trend
a vidéki nagyvárosokat sem
kerülte el.

Míg nem is olyan régen egy 55 négyzetméteres lakást még
18 millió forintért
is el lehetett adni,
addig ezért ma már
legfeljebb 16,5 milliót adnak. A vevők
kivárnak, abban bíznak, hogy lesz még
olcsóbb is.
Szegeden jelenleg másfél-kétmillió forinttal kevesebbért lehet panellakást
eladni, mint fél évvel korábban. Igaz, az internetes hirdetési oldalakon még nem
igazán látszik az árcsökkenés, de végül a szerződésre
a kikiáltási árnál már jóval
alacsonyabb összegek ke-

rülnek – állítják az ingatlanszakértők. Úgy tűnik,
vége annak a tendenciának,
hogy bármilyen lakást szinte
bármilyen áron el lehet adni.
Jelenleg
országszerte
megtorpanás tapasztalható
a lakáspiacon; mind az árak
növekedésének dinamikája,
mind a tranzakciók száma
jelentősen csökkent. Az igazán jó lakások azonban továbbra is magas áron kelnek
el, de az eladók helyett egyre
inkább a vevők diktálnak a
piacon. Szakértők szerint a
megtorpanás nagyban köszönhető a Magyar Állampapír Plusz bevezetésének,
amely jelentősen befolyásolhatta a befektetői keresletet.
Az elmúlt években jelentős lakásár-emelkedés
szemtanúi lehettünk, az index értéke a 2014 első negyedéves mélypontról 2019
második negyedévéig ös�szesen több mint 120 százalékkal növekedett, vagyis
a lakások értéke több mint
duplájára nőtt – állítja elemzésében a Takarék-csoport.

Szegeden is az egekben voltak a panelárak.
Hihetetlen karriert futott be
a panel. Egy kétszobás, 55
négyzetméteres panellakásért a fővárosban 2009-ben
csak 11 millió forintot kellett
letenni, ma viszont 26 milliót. De a legtöbb megyeszékhelyen is több mint duplájára nőttek az árak. Az évtized
elején Győrben 8, Debrecenben 7,5, Szegeden pedig 6,5
millió forint állt átlagosan
az árcédulán – 2019 végén
Debrecenben 18, Győrben
16, Szegeden pedig 14,5
millió forint volt az átlagár.
Az elmúlt években Szegeden is sokan azért vásá-

roltak lakásokat, hogy majd
azokat jó pénzért egyetemistáknak adják ki. Így a szegedi albérletpiacon túlkínálat
jött létre, ráadásul közben
csökkent a hallgatók száma,
és ezzel párhuzamosan nőtt
a kollégiumi férőhelyeké.
Befektetési céllal – albérleteztetésre – már kevéssé
éri meg ingatlant vásárolni,
hiszen így is sok az üresen
álló lakás a városban. A tulajdonosok pedig kénytelenek az irreálisan magas
bérleti díjakat csökkenteni,
melyek néhány hónap alatt
tizenöt-húsz százalékkal is

Rafai Gábor
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Botka László: Megvédjük
a szegedi kultúra szabadságát!
Folytatás az 1. oldalról
Botka László köszöntőjében
többek között arról beszélt,
hogy Szeged számára különösen fontos a kultúra. Ezt
tükrözi a város most készülő 2020-as költségvetése is,
amely minden eddiginél többet, összesen 7 milliárd forintot biztosít majd a kultúrára. Ezzel az összeggel a kulturális és közművelődési intézmények költségvetésén
túl negyven szabad kulturális műhelyt is támogatnak,
és évente több tucat szegedi
alkotónak nyújtanak önkormányzati támogatást.
A város azt is fontos
feladatának tartja, hogy a
szegedi kultúra értékeit, intézményeit megőrizze és felújítsa. Tavaly decemberben
kapták vissza a szegediek
a közel egymilliárd forintból
kívül-belül teljesen megújult
százéves Belvárosi mozit.
Idén nyárra megújul a Móra
Ferenc Múzeum is, amelyre uniós és saját forrásból
másfél milliárd forintot költ
az önkormányzat.
– Szegeden hiszünk a
kultúra erejében, és abban
is, hogy a kultúra akkor tud
valódi értéket teremteni,
ha szabad. Tavaly év végén
meglehetősen jogos és nagy
felháborodást keltett, hogy
a kormány és az Országgyűlés néhány nap alatt módosította az előadó-művészeti
törvényt, amelynek hatálya

Vélemény
Igazságérzet

S
Az idei kultúraünnep szegedi kitüntetettjei (balról jobbra): Varsányi Anna, Jakab Tamás,
Klebniczki György, Patyi Zoltán, Katona Judit, Tóth Ákos, Dömötör Mihály, Farkas
Endréné Frecot Tünde, Kulcsár Marianna, Goda Katalin és Martinkovics Katalin.
Fotó: Iványi Aurél
alá több szegedi kulturális
intézmény is tartozik. Beleszólást követel a kormány
az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények működésébe. Azzal
érvelnek, hogy kormányzati
pénzt is kapunk hozzá, ami
önmagában hazugság, mert
egy kormánynak soha nincs
saját pénze. Szeged polgárai sok száz milliárd forintnyi

adót fizetnek minden évben
a központi költségvetésbe,
és ennek alig néhány százaléka jut vissza az államtól a
város működésére – mondta Botka László.
– Nem engedjük, hogy
a politika beleszóljon abba,
hogy milyen darabokat játs�szanak a Szegedi Nemzeti
Színházban vagy a szabadtéri játékokon. Megvédjük a

A díjazottak
Szeged Kultúrájáért díjat vett át Jakab Tamás színművész, Klebniczki György zongoraművész, zeneszerző és
Patyi Zoltán néptáncos, népzenész. Kölcsey-érmet kapott Katona Judit énekművész, Tóth Ákos irodalomtörténész, Varsányi Anna író, műfordító, Dömötör Mihály
fotóművész, Farkas Endréné Frecot Tünde közművelődési szakember, Kulcsár Marianna könyvtáros, Goda
Katalin néptáncos, néptáncpedagógus, Martinkovics
Katalin színházmenedzser.

kulturális intézményeinket,
megvédjük a színházaink
szabadságát. Polgármesterségem tizenhét évében soha
nem szóltunk bele abba,
hogy a szegedi színházakban milyen darabokat lehet
játszani, vagy ki rendezzen
előadásokat. Abban hiszek,
hogy fenntartóként az a dolgunk, hogy a feltételeket biztosítani tudjuk. De a szegedi
kultúra és így a szegedi színházak igazi gazdája a szegedi közönség, egyedül neki
van joga véleményt formálni
a Szegeden működő kulturális intézményekről. Szeged
sok évszázados szabadsága
és kultúrájának történelme
arra tanít bennünket, hogy
mindig győztünk, ha kitartottunk városunk értékei
mellett – mondta ünnepi köszöntőjében a polgármester.

Marc D. Dillard: Jó hírét viszem Szegednek
Az Egyesült Államok ügyvivőjével tárgyalt Botka László polgármester
A magyarországi nagyvárosok közül először Szegedre látogatott el Marc D. Dillard amerikai ügyvivő.

B

Marc D. Dillard amerikai ügyvivő és Botka László polgármester. Fotó: Iványi Aurél

otka László polgármester a városházán fogadta az Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének ügyvivőjét, Marc D. Dillardot, akivel a gazdasági, kulturális és oktatási együttműködésről, a klímaváltozás elleni harcról tárgyalt.
Az amerikai diplomata a szeged.hu-nak adott interjújában
elmondta, hogy csak néhány hónapja érkezett hazánkba, és a
magyarországi nagyvárosok közül először Szegedre látogatott
el. „Diplomataként mindig azt mondtam: ahhoz, hogy valaki
megismerhesse az Egyesült Államokat, el kell mennie Iowába,
Montanába, Illinois-ba, a vidéki Amerikát is meg kell ismernie,
nem csak Washingtont, New Yorkot vagy Los Angelest. Ugyanígy meg kell ismernem a vidéki Magyarországot is. Ez az első
olyan tárgyalásos út, amelyet azért szerveztünk, hogy felvehessem a kapcsolatot Magyarország meghatározó városaival,
azok vezetőivel. Örülök, hogy először Szegedre jöttem. Jó hírét
viszem Szegednek” – hangsúlyozta az ügyvivő, aki szerint kiváló egyeteme van a városnak, de azzal is tisztában volt, hogy
világszínvonalú kutatásokat végeznek a lézerközpontban.
Arra a kérdésre, mikor lehet azt mondani, hogy a Botka–Dillard-találkozónak is köszönhető, hogy újabb amerikai cég jelenik meg Szegeden, azt felelte: „Hamarabb, mint gondolnánk.”
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enki sem akarja, hogy a magyar emberek igazságérzete alapján ítélkezzenek a bíróságok Magyarországon, s azt javaslom, ezt a miniszterelnök se akarja,
mert nem lenne jó vége. Eleve nem lehet mit kezdeni avval statisztikailag, hogy magyar emberek. Sajnos erős a gyanúm, hogy ezt az igazságérzetet és annak kiterjedtségét
nem mérte le senki, de meggyőződésem, hogy a többség
közvetlen vágya a „kevesebb hatalom, több valódi kormányzás” relációban inkább lenne értelmezhető.
A január 6-i „Orbáninfón” a miniszterelnök a szokásos
kontrollvesztés tüneteit mutatta, amely ezúttal jogi szakmai kérdéseket homályosított el a populista attitűd erőteljes megnyilvánulásaként. Munkanélküli jövedelemként
állította be a gyöngyöspatai roma szegregáció miatt megítélt kártérítést, s ezzel párhuzamosan a romák ellen hangolta a szerinte „keccsölőket”, kilátásba helyezve, hogy a
magyar állam nem fizeti ki a rossz börtönviszonyok miatt
ugyancsak kártérítést nyert fogvatartottaknak azt, amit a
bíróság megítélt. Majd zárásként utalgatott a Szeviép-ügy
bírói összeférhetetlenségére – ez a termés.
Érthetetlen és dermesztő, amikor egy jogvégzett, alkotmányjogban egyébként járatos ember vetemedik arra,
hogy konkrét bírósági ítéleteket bíráljon a lakossági elvárások tükrében, politikai platformokon. Torz tükör ez,
és nem is valódi, hiszen tudható, hogy mi van mögötte: a
bíróságok megregulázása és megfélemlítése.
Jogi diploma sem kell hozzá, az ember érzi, nincs ez
így jól. A Helsinki Bizottság egyenesen azt mondta: ahol
a jogerős ítéleteket egy politikus utasítására semmibe
lehet venni, ott nem a
törvény uralkodik.
Döbrögik húzzák deIgencsak
bajban
resre és vesszőzik az
lenne a miniszterelnök,
igazságszolgáltatást
ha a magyar nép egy
a politikai haszonlevalódi nemzeti konzultációt komolyan véve sés, a népszerűségmondjuk
„megsza- növelés és a megfévazná” az egyébként lemlítés céljából.
nyugatos kultúrákban
alapvető igényt, miszerint a végrehajtó hatalomnak (a kormánynak) semmi keresnivalója a bírói hatalom környékén
(bíróságok). Legalábbis olyan formában nem, hogy szakmailag megindokolt döntéseket bírálgatnak kényük-kedvük
szerint, néhány mondattal elintézve, a magyar emberek holmi igazságérzete mögé bújva. Nem lekicsinyelve a néplélek
fontosságát, és a társadalmi igazságérzet megjelenítését
az igazságszolgáltatásban, de ezt a fene nagy népi-nemzeti
igazságérzetet talán a saját háza táján, a törvényhozásban
és a kormányzásban kellene előbb rendbe tenni.
Vagy mit szólna a miniszterelnök ahhoz, ha a törvényszéki elnökök nyíltan bírálnák például a magyar professzionális (értsd: pénzért mímelt) labdarúgás finanszírozását
biztosító tao-törvényt? Esetleg szót emelnének az oktatást, az egészségügyet és a közbeszerzéseket szabályozó
jogi passzusok ellen, s szóvá tennék, hogy egy 28 éves fiatal szakorvosjelöltnek talán mégiscsak több alapbér járna 189 ezer forintnál? Mit szólna a miniszterelnök ahhoz,
ha a törvényszéki elnökök egy közös sajtótájékoztatón
bejelentenék, hogy „ez így nem járja, a magyar emberek
igazságérzete mást diktál, akármennyire is tetszettek választást nyerni”?
A konjunktúrának hamarosan vége, ezt mondják a
hozzáértő közgazdászok. A rendszer elméleti és gyakorlati hibáit – ami miatt összedől az egészségügy és az oktatási rendszer, amiben százmilliárdosok híznak, mint a
kisgömböc, és ahol Döbrögik húzzák deresre és vesszőzik
az igazságszolgáltatást a politikai haszonlesés, a népszerűség-növelés és a megfélemlítés céljából, miközben a
köreik vígan mulatnak a tengeren, törvényeket is áthágva
– csak teli hassal nem veszi észre olyan könnyen a polgár. Korgó gyomorral javul a látás és a hallás is.
Cservenák Zoltán

4 Aktuális

2020. január 25., szombat

Böllérnap és farsangi mulatság

Egyre kevesebb a fiatal
pedagógus az iskolákban

Február 1-jén tűzre vetik Illést Petőfitelepen
Folyamatosan öregszik a
tanári gárda a magyar iskolákban. Az állami iskolákban a legrosszabb a helyzet.

N

agyon rossz tendencia olvasható ki abból a Magyar Tudományos Akadémia által publikált tanulmányból, amelyet
a Népszava ismertetett. A
2008 és 2018 között eltelt
tíz évben egyre magasabb
lett a tanárok átlagéletkora. Az 50–59 éves tanárok
aránya jelentősen, 27-ről 35

A tanári pálya
nem igazán vonzó a fiatalok számára.

Hátul még töltik, elöl már sütik a kolbászt. Képünk archív.
Ha február, akkor böllérnap Petőfitelepen. Míg a művelődési ház udvarán kolbászt töltenek, bent fánkot sütnek.
Program minden korosztály számára.

F

ebruár 1-jén reggel 8 órától rendezik meg a művelődési
házban a hetedik petőfitelepi böllérnapot és télbúcsúztató farsangi mulatságot, amelyet 2014-ben indított el
hagyományteremtő szándékkal Szénási Róbert, a körzet önkormányzati képviselője és Szabó Sándor országgyűlési képviselő. Szénási lapunknak elmondta, hogy a petőfitelepi családok körében rendkívül népszerű a rendezvény. Az előzetes
jelentkezések alapján húsz csapat verseng majd a művelő-

dési ház udvarán a 2020-as év Telep Kolbásza és a Telep
Legszebb Böllére díjért.
Mindeközben az intézmény nagytermében a lányok és
asszonyok fánkkal várják a családokat. Itt kezdődik 10.15kor a jelmezverseny is. Aki kézműveskedni szeretne, megteheti a Magocskákkal, akik a rendezvény egyik szervezői.
Az üvegmozaiktól a gyöngyfűzésig kipróbálhatják magukat
kisebbek és nagyobbak, de kézművestermékeket, házi lekvárokat és mézet is lehet vásárolni.
A szokásokhoz híven a résztvevők nagy csinnadrattával
tűzre vetik Illést, a telet jelképező kiszebábot, majd elfogyasztják Kószó Zoltán töltött káposztáját.

Új alapokon a mozizás élménye

százalékra nőtt, a 60 évesnél idősebb pedagógusoké
pedig 2-ről 9 százalékra – áll
a tanulmányban. Emellett az
is gond, hogy a 30 évesnél
fiatalabb tanárok aránya
9-ről 6 százalékra, míg a
30–39 éves korcsoporté 27ről 18 százalékra csökkent.
A jelentés szerint a tanári kar öregedése minden
intézményfenntartónál megfigyelhető, de az állami intézményekben dolgoznak a
legkisebb arányban fiatal,
20–29 éves és 30–39 éves
pedagógusok.

A 29 évesnél fiatalabb és
a 30–39 éves pedagógusok
aránya is az óvodákban volt
a legnagyobb 2018-ban. A
40 év alatti pedagógusok
aránya a szakközépiskolákban volt a legkisebb (20
százalék), de a gimnáziumokban és a szakgimnáziumokban is alig haladta meg
ezt az értéket, az általános
iskolában pedig 24 százalék
volt.
A tanulmányból az is kitűnik, hogy a tanári pálya
nem igazán vonzó a fiatalok
számára. A pályakezdők aránya az óvodákat leszámítva
nem nőtt az utolsó években,
és valamennyi intézménytípusban rendkívül alacsony,
0,5–1,5 százalék volt az értéke. A legnagyobb arányban
a fővárosban dolgoznak pályakezdő pedagógusok.

Plusz előadás az Apáca show-ból

Nézőcsúcs az újjászületett Belvárosiban

K

özel 10 ezren látogattak el a város újjászületett filmszínházába
a karácsony előtti, december
18-i nyitástól január 5-ig terjedő időszakban. A százéves
Belvárosi moziban a több
mint ötszáz férőhelyes, Magyarország legnagyobb mozitermének számító Zsigmond
Vilmos teremhez és a közel

száz férőhelyes Balázs Béla
teremhez január 16-ától
csatlakozott a Csőke József
terem is.
Újdonság, hogy a felújítás után a családias hangulatú Csőke József terem is
az épületen belül közelíthető meg. (Korábban a nézők
csak az épület Deák Ferenc
utcai oldalán található ajtón

Nagyon megszerették a nézők a felújított Belvárosi mozit.

tudtak ide bejutni.) A Belvárosi mozi kilenc hónap alatt
született újjá, közel egymilliárd forintból: korszerűsítették a mozi fűtésrendszerét,
az épület tetejére napelem
került, akadálymentesítették a belső tereket, és liftet
is beépítettek. A történet itt
még nem ér véget, sőt az
igazi nagy meglepetés tavasszal jön: az ország egyik
legnagyobb
kiterjesztett
valóság (AR) és virtuális valóság (VR) élményhelyszíne
költözik majd az ikonikus
épület falai közé, egészen új
alapokra helyezve a mozizás
élményét.
A Csőke József terem a
Nicole Kidman, Margot Robbie és Charlize Theron nevével fémjelzett Botrány, a
Bőrömben (Kate Beckinsale)
és a Különleges életek (Vincent Cassel) című filmmel
nyitotta meg kapuit.

F

ülbemászó dallamok,
szemkápráztató ruhák
és igazi sztárkavalkád
jellemzi az idei évadban vis�szatérő közönségkedvenc
musicalt, az Apáca show-t.
A kilencvenes évek ikonikus
vígjátékának színpadi változatát a Dóm téren láthatta
először a magyar közönség.
A darab nemcsak a Broadwayn aratott hatalmas si-

kert, hanem a szabadtéri nézői is nagyon megszerették a
2018-as évadban, így nem
csoda, hogy a darab nyáron
triplázni fog.
A produkció Szente Vajk
rendezésében tér vissza a
szegedi színpadra. Feke Pál
lesz Eddie Souther rendőrtiszt, Alföldi Róbertet pedig gengszterként, Curtis
Jackson szerepében láthat-

ják. A diszkódívát, Deloris
Van Cartier-t Sári Évi, míg
a szigorú zárdafőnöknőt
Janza Kata alakítja. O’Hara atyát ezúttal is Csonka
András játssza. A szabadtéri és a Zikkurat Színpadi
Ügynökség darabját a plusz
előadással július 31. és
augusztus 1. mellett augusztus 2-án láthatják a nézők. Fotó: Dusha Béla

Aktuális 5

2020. január 25., szombat

Irodaház épül a Centrum-gödörben
A beruházás várható költsége mintegy hatmilliárd forint

Előkészítik a területet. Fotó: Szabó Luca
Beépül a belváros legrégebben üresen álló telke.
A Centrum-gödörben irodaház épül a Szeged TV információi szerint. Jelenleg a
terület előkészítése folyik.

E

ltűnhet Szeged legrégebbi szégyenfoltja, a
Centrum-gödör. A Püspök, a Tábor és a Mikszáth
Kálmán utca által határolt
telek 1986 óta áll üresen,

akkor bontották le a rajta
álló régi házat. Az értékes telek tulajdonjoga megosztott
volt, ezért semmit nem lehetett vele kezdeni. A területen
decemberben élénkült meg
az élet. Az eddig működő
parkoló bezárt, a lemezkerítést lebontották, kiirtották a
sarjadó fákat, bokrokat. Jelenleg mélyépítési, betonozási munkák folynak, hogy
a leendő építkezés ne ká-

rosítsa a környező házakat.
A Szeged Televízió információi szerint a 2400 négyzetméteres telken hatemeletes,
A+ zöld besorolású irodaház
épül majd, alatta kétszintes mélygarázs, a földszinten pedig kiszolgáló üzletek
lesznek, éttermek és egyéb
üzlethelyiségek. Ilyen jellegű
irodaház még nincs a belvárosban.
A Szeged TV értesülése
szerint a tulajdonosok február elejére ígérnek részletes
tájékoztatást. A beruházás
teljes költsége várhatóan
mintegy hatmilliárd forint,
s az épületeket legkésőbb
három éven belül szeretnék
átadni. Az irodákat csak bérbe adják majd, elsősorban
valószínűleg szolgáltató központok és IT-cégek fogják
használni őket.

Szeged új kapuja már a Tiszán

V

ízre tették Tápén azt
a több mint 55 tonnás úszóművet, amelyet tavasszal úsztatnak le a
Tiszán és kötnek ki a Partfürdőn.
A 27 méteres úszóműhöz további nyolc mellékponton is csatlakozik majd,
így a teljes hossza 123 méter lesz. Mint azt Molnár
János, a Mahart Tiszayacht
Kft. projektvezetője elmondta, befejezték az acélszerkezeti munkákat, a burkolás és
az elektromos szerelés van

Májusban veheti birtokba a nagyközönség az úszóművet
a Partfürdőn. Fotó: Szabó Luca
hátra. A Tisza legnagyobb
úszóműve igazi turisztikai
látványossága, vízi pihenő-

helye lesz Szegednek – kishajókikötővel, büfével és
színpaddal.

Mindig tisztelte munkatársait
a kilencvenéves Horváth József

Az önkormányzat nevében Szécsényi Rózsa alpolgármester, Tápé önkormányzati képviselője köszöntötte az ünnepeltet. Fotó: Szabó Luca

H

orváth József 1930.
január 1-jén született
Tápén. A Vitéz-telepi
iskolában végezte el a nyolc
osztályt, majd a Mérey utcai
közgazdasági technikum esti
tagozatára járt. Harmadikos
volt, amikor a Vídia Nagykereskedelmi Vállalathoz került irodai munkára. Hozzáál-

lását és tudását elismerték,
ezért beiskolázták, és elvégezte a számviteli főiskolát.
Tizenhét évig volt a vállalat
munkatársa, tíz évig könyvelő, majd számviteli osztályvezető, végül gondnok. Ezután
a Dorozsmai úti MÉH-telepen
dolgozott áruforgalmi előadóként. Innen vonult nyugdíjba.

Nyugdíjasként még öt
évig dolgozott főportásként
a vágóhídon. Időközben feleségével kiskereskedelmi vállalkozásba kezdtek, amely
még mindig jövedelemkiegészítést biztosít számukra.
Horváth Józsefet minden
munkahelyén
elfogadták,
szerették a természete miatt; mindig higgadt volt, nem
nézett le senkit, tisztelte a
másik embert, beosztásától
függetlenül. Horváth Józsefnek egy lánya született, s két
fiú unokája van, akik végzett mérnökök. A 90 éves
Horváth Józsefet Szécsényi
Rózsa alpolgármester, Tápé
önkormányzati képviselője
és Farkas Katalin, a humán
közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte a város
nevében.

Komposztálóedénybe
gyűjtik a zöldhulladékot

Az óvodások azonnal levelet gyűjtöttek, és kipróbálták a komposztálót. Fotó: Iványi Aurél
A kiskundorozsmai Negyvennyolcas Utcai Óvoda
kapott először komposztálóedényt a szegedi óvodák
közül a városi hulladékgazdálkodási cégtől.

R

égóta a kiskundorozsmai Negyvennyolcas
Utcai Óvoda az egyik
legfontosabb partnere a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.-nek. Rendszeresen
részt vesznek a városi cég
papírgyűjtési
akciójában,
ahol már kétszer szerezték
meg az első helyet. 2018ban ők kapták meg a városi fenntartású óvodák közül
az Év Óvodája címet. Ugyanabban az évben harmadik
helyezést érték el a Virágos
Szegedért pályázaton a Közösségi kert kategóriában.
Két alkalommal nyerték már
el a Zöld Óvoda címet.

A Negyvennyolcas Utcai
Óvoda pedagógiai programjának egyik alappillére a környezetvédelem és a környezettudatosság. A szelektív
hulladékgyűjtésben példát
mutatnak a többi óvodának:
a papírt, a műanyag kupakokat, az alumíniumdobozokat
gyűjtik így.
Nemrégiben házi komposztálásra alkalmas edényt
igényeltek a hulladékgazdálkodási cégtől, amely teljesítette az intézmény kívánságát.
– Ez az első komposztálóedény, amelyet cégünk
egy óvoda udvarán helyez el.
A kollégáim mindenben segíteni fogják a pedagógusokat, hogy szakszerűen gyűjtsék benne a gyerekekkel a
zöldhulladékot – mondta az
ünnepélyes átadón Koltainé
Farkas Gabriella, a Szegedi

Hulladékgazdálkodási Nkft.
ügyvezetője.
Peták Angéla, az óvoda
vezetője a 800 literes komposztálóedény átadásakor elmondta: a gyerekeken keresztül meg tudják szólítani
a szülőket is, és így egyre
környezettudatosabbá válnak
azok a családok, amelyek
gyermekei ide járnak. A gyermekek azonnal kipróbálták az
edényt, faleveleket gyűjtöttek
és dobtak a komposztálóba.
Valaczkai Olivér elmondta,
hogy ők otthon is így gyűjtik a
zöldhulladékot, és házi komposztálójuk is van.
Koltainé Farkas Gabriella reményét fejezte ki, hogy
a kezdeményezés példaértékű lesz, és más oktatási
intézmények is igényelnek
majd komposztálóedényt a
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.-től.
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Gyilkos újságcikk leplezte le P. Howardot
Rejtő Jenő gyermekkorában két évig Szegeden élt
Világot teremtett. Regényeiből szállóigéket idéz az is, aki
nem olvasta. A saját élete pedig még a kitalált történeteinél is sokkal izgalmasabb volt, pedig mindössze 37 év
adatott meg neki. Rejtő Jenőről és szegedi vonatkozásairól Thuróczy Gergely irodalomtörténész mesélt.

C

sak nemrég derült ki
Rejtő Jenőről, hogy a
két és féléves kishúga Szegeden halt meg, itt
is temették el. Újdonság ez,
főleg, mert az irodalomtörténet sokáig azt sem tudta,
hogy az írónak egyáltalán
volt húga – mondta szőregi
előadásán Thuróczy Gergely
irodalomtörténész.

Érettségit sem tett
A Petőfi Irodalmi Múzeum
kutatója hozzátette: bár Rejtő élete jól dokumentált, az
is egy fotóról derült ki, hogy
– eredeti nevükön – Reichék
1910-ben költöztek Szegedre, és a rákövetkező évben is
itt laktak. Jenőnek két bátyja volt, Lajos és Gyula, illetve egy kishúga, Kornélia. Be
is azonosították a lakóhelyüket, ami a Zrínyi utca 17.
alatt volt, és már csak a helye található meg a Hősök
kapuja közelében. Kornélia
skarlátban halt meg, Lajos a
kor egyik legjobb sakkozója,
Gyula pedig bridzsjátékosa
volt. Jenő bámulatos memóriájáról volt híres.
Testvéreivel ellentétben
Jenő érettségit sem tett,
kimaradt az iskolából, és
hamar eldöntötte, hogy író
lesz. Kamaszkorában verseket írt, később színitanodát

végzett a 195 centi magas,
kisportolt fiatalember, de
nem érzett elég tehetséget
magában a színpadhoz. A
Rejtő írói névre viszonylag
hamar rátalált az 1927 és
1930 között Nyugat-Európa
több országában csatangoló fiatalember. Ausztria,
Csehország, Németország
és Franciaország mellett
eljutott az utóbbi észak-afrikai gyarmataira is, így nem
meglepő, hogy későbbi irodalmi alapanyagának jelentős részét onnan hozta
haza.
Nehezen érvényesült. Költőnek csapnivalóan rossz
volt, színésznek talán közepes, majd hazaérkezése
után bulvárlapot alapított
másodmagával Nagykörút
névvel, ami egyetlen szám
után befuccsolt. Rejtő ezután kezdett kabaréjeleneteket írni, ám sokoldalúságát
jelzi, hogy operettekhez is
vállalt
szövegkönyveket.
Ezek közül a Gróf Figarót és
a Tatjánát Szegeden is bemutatták.
Az igazi áttörést azonban
a filléres regénysorozatokban megjelent írásai hozták
meg, alapvetően azzal, hogy
humoros kalandtörténetekkel jelentkezett, amikkel
megteremtette a kalandregények paródiáját. Öt év

Vesztegzár
a Grand Hotelben
– Van alibije?
A terménykereskedő rémülten
hebegett.
– A feleségem csomagolt... Úgyhogy nem tudom, hozott-e... ilyesmit...
*
– És ha... fizetést ajánlanék, hogy
dolgozzon?
– Engem nem lehet megvesztegetni.

Thuróczy Gergely szerint Rejtő kiadója nem bízott abban a műfajban, amelyet az író maga alkotott meg.
Fotó: Szabó Luca
alatt tizennégy könyvet írt.
Thuróczy Gergely azt mondta, nagyjából száz szerző
ontotta az 1930-as évek közepén és végén a kalandsorozatokat, de közülük egyedül P. Howard, alias Rejtő
Jenő neve maradt fenn.

Betegen
munkaszolgálatra
1942-ben az Egyedül Vagyunk címen megjelenő szélsőjobboldali lap leplezte le
P. Howardot, hogy e mögött
az angol név mögött is a zsi-

dó Rejtő Jenő áll. Azt is nehezményezték, hogy az író
továbbra is a Japán kávéházban dolgozhat, ahelyett
hogy munkaszolgálatos lenne. Gyilkos újságcikk volt,
feljelentéssel ért fel, és Rejtőt nem sokkal később valóban munkaszolgálatra vitték. Már betegen került a
Don-kanyarba; a túlhajszolt
élet, az állandó éjszakázás,
az erőltetett ütemű írás megviselte idegrendszerét. És
az is aláásta az egészségét,
hogy gyaníthatóan fiatalkora
óta bipoláris depresszióval

küzdött, és rendszeresen fogyasztott stimulálószereket.
Valószínűleg 1943. január
1-jén halt meg, de mind a
mai napig eltűntként tartják
nyilván.

véházakban és éttermekben
soha nem fizetett kézirataival. Hihetetlenül gondosan
bánt azokkal, és bár igaz,
hogy művei jelentős részét a
Liszt Ferenc térhez közeli Ja-

Rejtő-idézetek
Piszkos Fred, a kapitány
– Az ön környezetében mit mondanak például, ha
valaki olyasmit tesz, ami nem tetszik.
– Szó nélkül fejbe ütik az illetőt. Ez határozott ros�szallást jelent.
*
Rájöttem, hogy uralkodni nem is nehéz, csak trónhoz jusson az ember ebbe a tolongásba. Mer az egész
világ olyan mint egy nagy tolongás: hol elől van az ember, hol hátul.
A szőke ciklon
– Feltűnő ismertetőjele nincsen?
– Nagyon erős alkoholillatot lehelt rám.
– Sajnos, ez errefelé egyáltalában nem feltűnő.
*
Az életünk olyan, mint egy nyári ruha mellénye:
rövid és céltalan.

József Attilával
sakkozott

Rejtő Jenő halála után a feketepiacon csak aranyáron lehetett hozzájutni a könyveihez. 1956 után kezdték újra kiadni
műveit.

Rejtő Jenő életében is sokat
harcolt a kiadójával, mert a
szövegeiből rendre jelentős
részeket kihúztak. Később
sem volt ez másként, a rendszerváltás után a népszerű
Albatrosz-sorozatban jelent
meg, igaz, csonka fejezetekkel, megváltoztatott nevekkel, átírt jelenetekkel. Az irodalomtörténész egy legendát is eloszlatott: Rejtő ká-

pán kávéházban írta, soha
nem írásaival egyenlítette ki
a számláit. A kávéházban –
amely ma az Írók Könyvesboltja – gyakran sakkozott
az ugyancsak 1905-ös születésű József Attilával. Kétszer házasodott, s mindkétszer a gépírónőjét vette feleségül – ám nem volt férjnek
való, mert ugyan sokat keresett, ám életmódja és játékszenvedélye miatt a pénzt
gyorsan el is szórta.
Bod Péter
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Boncz Gézáról mindenkinek van egy jó sztorija
Sokat tudnak mesélni azok, akik egykoron a Szeged bárban, a Búbosban vagy a Régi Hungáriában zenéltek
Háry Ferenc muzsikált
olyan hajón, amelyik majdnem elsüllyedt. Polgár
Gyula nyugatnémet fürdőhelyeken szórakoztatta a
közönséget. Ács György a
Kanári-szigeteken játszott,
Csepregi József pedig 1978
óta Franciaországban zenél. Világjáró szegedi zenészek mesélnek életükről,
pályájukról az Idősek Akadémiáján, a Senior Centerben.

H

áry Ferenc muzsikált
olyan hajón, amelyik majdnem elsül�lyedt, játszott szanatóriumi közönségnek, miközben
huszonnégy dalt szerzett,
kiadott egy CD-t Németországban, és magyar dokumentumfilmekhez is kom-

Ma azonban már
kevesebbet járnak külföldre zenélni. Nemcsak
azért, mert már
nyugdíjasok, és
jobban meggondolják, elvállaljanak-e egy hos�szabb munkát,
hanem azért is,
mert mostanság
a zenész keresi
a munkát.
ponált kísérőzenét. Finnország volt számára a legélhetőbb ország, amelynek
lakói nem csupán a rokonságunkra büszkék, de hűvös vérmérsékletükre rácá-

Polgár Gyula is csatlakozik
zenésztársa véleményéhez,
ugyanakkor hozzáteszi, a finn
rendkívül tehetséges nép, és
ez igaz az élet szinte minden
területére, így a zenére is.

Szeged bár, Búbos,
Régi Hungária
A magyar muzsikusokat mindig szívesen látták külföldön. Hihetetlenül hangzik,
de az előző évtizedekben
mintegy kétezer magyar zenész kereste a kenyerét Nyugaton, főleg a skandináv országokban, Németországban és Svájcban.
A fénykor persze a szocializmus idején volt, Polgár
Gyula például még az NDKban kezdett játszani, aztán
jött az egyesítés, és később a
nyugatnémet fürdőhelyeken
szórakoztatta a közönséget.
Csepregi József 1978 óta
él Franciaországban, ő csak
látogatóba szokott hazatérni
– most például azért, mert
olykor a szegedi Casablanca bárban lép föl. Azok, akik
valaha a Szeged bárban, a
Búbosban, esetleg a Régi
Hungáriában zenéltek, sokat
tudnának mesélni a törzsközönség viselt dolgairól, de
ezek a történetek szűk körben maradnak, hiszen a zenész valahol bizalmi ember
is a szórakozóhelyen.

Háry Ferenc, Ács György, Csepregi József és Polgár Gyula felidézte, milyen volt a hőskor, amikor külföldi és hazai vendéglátóhelyek versengtek a muzsikusokért. Fotó: Szabó Luca

A legendás Búbos a Mérey utcában működött, és a benne álló kemencéről kapta a nevét.

Boncz Géza
és Máté Péter
Boncz Gézáról azonban szinte mindenkinek van egy jó

morista a Kristály együttes
tagjaként maga is aktív részese volt ennek a zárt világnak. Boncz Géza persze

Csepregi József fotókat is mutatott a fellépéseiről. Franciaországban él, de mindig örül,
ha hazajöhet és nosztalgiázhat.
folva tudnak mulatni, és bizony a magyarokhoz hasonlóan ők sem vetik meg az
alkoholt.

sztorija, mert amikor például
Ács György zongorázott különböző szegedi vendéglátó-ipari egységekben, a hu-

akkor is mindenkit megnevettetett, elsütve a legújabb
poénjait. Ács György egy másik nagy magyar klasszikust

is említ: amikor Máté Pétert
hallotta zongorázni és énekelni, tudta, hogy ösztönös
zseni, és hogy a pályája fiatalon fog véget érni, mert a
tehetsége, az érzékenysége a végzete. Az olyan zenészekről, akik rövidebb vagy
hosszabb ideig külföldön keresték a kenyerüket, általában a füstös bárok, szűk levegőjű mulatók, esetleg lakodalmak jutnak eszünkbe,
ahol a vendéglátós muzsikusok estéről estére előadják
azt a néhány slágert, amelyet megtanultak.
Ács György elmesélte,
egyszer Norvégiában egy
dzsesszklubban
Molnár
Gyula odalépett egy neves
dzsesszzenekar tagjaihoz,
hogy beszállhatna-e a klarinétjával a muzsikálásba, de
azok először nem akartak
belemenni. Aztán engedtek
a kérésnek, és leesett az
álluk, amikor meghallották,
hogy milyen magas szinten
zenél a Molnár Dixieland

Band frontembere. Sokszor
kellett klasszikus zenét is
játszaniuk külföldön, főleg a német fürdővárosokban. A legemlékezetesebb
fellépések természetesen
különleges helyszínekhez
kötődnek. Polgár Gyula például a zord Lappföldön és
a napfényes Madeira szigetén bűvölte a billentyűket,
Ács György pedig a Kanári-szigeteken és olaszországi városokban játszott sokáig.

Versengtek
a muzsikusokért
Ma azonban már kevesebbet
járnak külföldre zenélni. Nemcsak azért, mert nyugdíjasok,
és jobban meggondolják, elvállaljanak-e egy hosszabb
munkát, hanem azért is, mert
mostanság a zenész keresi a
munkát – nem úgy, mint 1520 éve, amikor még versengtek a jó muzsikusokért a külföldi munkaadók.
Szincsok György

Gyere, ülj kedves mellém!
Január 29-én zenés nosztalgiasorozat indul az Idősek
Akadémiáján, a Senior Centerben.
Január 29.: Csepregi József – egy szegedi Párizsban.
Beszélgetőtárs: Antal Anikó.
Február 12.: Ács György és vendégei – a Lappföldtől a
Kanári-szigetekig. Beszélgetőtárs: Antal Anikó.
Február 26.: Háry Ferenc – zene három műszakban.
Beszélgetőtárs: Kiss Ernő.
Március 11.: Polgár Gyula. Beszélgetőtárs: Sári Zsuzsa.
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Sipos Jenő 25 éve szóvivő,
a legrégebb óta állja a sarat
A szavak mestere olykor újságíró, olykor pszichológus és csibész is
Az ismert szóvivőkről gyakorlatilag semmit nem
tudunk. Látjuk őket rendszeresen komoran nyilatkozni a tévében, rádióban,
de – Győrfi Pál kivételével
– a bulvármédiában nem
szerepelnek. Úgy tűnik, karót nyelt figurák, ám egy új
könyvből kiderül: ők is emberből vannak.

megérkezett a kazetta, és a
fél nyolcas híradóban már
benne voltunk. Aznap este
a parancsnok, a kollégák, a
családjuk, a barátaik látták,
és büszkék lehettek rájuk.
Annak az időszaknak köszönhetem az ismertségemet, gyakran berángattak a
Kék Fénybe, a Kriminálisba.
Sipos Jenő mindig szívesen jön Szegedre, rengeteg
emlék köti a városhoz és a

S

ipos Jenő, az országos vámparancsnokság (VPOP) korábbi szóvivője jelenleg a Magyar Labdarúgó Szövetség
(MLSZ) kötelékében viszi a
szót. Ő a legrégebben folyamatosan dolgozó szóvivő;
Sógor Zsolt pedig az első hazai sajtóosztály alapítója, s
nem is akárhol szolgált, hanem a Budapesti Rendőr-főkapitányságon (BRFK). Jelenleg ügyvéd.

Bányász Rezső volt
az első
Szabó Gabi Mici Szóvivők
című könyvéből azt is megtudhatjuk, az első szóvivő,
egyben kormányszóvivő Bányász Rezső volt 1986-ban.
Ő alapozta meg a tevékenység formáját. Tőle származik
a mondás is: „Ne lőjetek szóvivőre!” A következő szervezet, amely a szükségét érezte ennek a tevékenységnek,
a Budapesti Rendőr-főkapitányság volt; Sógor Zsolt
szervezte meg az első sajtóosztályt. 1982-ben csat-

Kutya
nehéz
hazudni

Sógor Zsolt alapította az első hazai sajtóosztályt, Sipos Jenő már 25 éve állja a sarat. A két szóvivőt Szabó Gabi Mici
kérdezte Szegeden, a városházi sajtószobában. Fotók: Szabó Luca
szakdolgozatomat, és mert
ki lehetett menni külföldre,
eljutottam az FBI akadémiájára, Quanticóba, egy sajtókurzusra. Akkor már írtam a
Magyar Rendőr című lapnak,
amelyet később átalakítottunk Zsaru Magazinná – idézi fel a kezdeteket Sógor
Zsolt. Szegedről (szakmai ártalom) elsőként a bűnügyek
jutnak eszébe. – 1991-ben,
emlékszem, a rendszerváltás utáni első emberrablás,
a Farkas Helga-ügy szólított
Szegedre; már dolgozott az
akkori Nemzeti Nyomozó
Iroda. A 18 éves lány apját
megzsarolták, hogy elárulják, hol van a lánya, ha fizet

Mint a balett
„A szóvivőség olyan, mint a balett: háromméterest ugrani csak sok gyakorlás után lehet”
– véli Hardy Mihály, a Tesco, majd a Budapest Airport egykori szóvivője. Mottóját a Brian élete
című filmből választotta: „Always look on the bright
side of life!” (azaz Mindig nézd az élet napos oldalát!)

lakozott a rendőrséghez, végigjárta a különleges szolgálattól a közlekedésrendészetig, dolgozott személyi
biztosítóként, helyszínelőként, bűnügyi nyomozóként,
kerületi rendőrjárőrként.
– 1991-ben végeztem a
jogi karon. Abban az időben
már Juhász Judit korábbi
rádiós újságíró dolgozott
kormányszóvivőként, nagy
példaképem. A bűnüldözés
a médiában címmel írtam a

3 milliót. A Dóm téren, az
akkor zajló szabadtéri nagy
színpadja alatt akarták lebonyolítani a cserét. Kergetőztünk egy ideig a zsarolókkal,
mire kiderült, hogy nem tudnak semmit, csak nyerészkedni akartak.
– Sok cifraság előfordult annak idején. Például
amikor oroszok lövöldöztek
Pesten, a Pók utcai lakótelepen. Azt a stratégiát követtük, hogy a szóvivő kiállt, és

Aki először
megszólal
„A munkám sikerét
azon mértem le, hogy
nem jöttek a forró telefonok egy-egy nyilatkozat után” – jegyezte meg Sógor Zsolt.
Mottója: „Aki először
megszólal, annak van
igaza.”

próbált az addigi információkból tényállást összerakni.
Amikor aztán felderítettük
az ügyet, az egyik főnököm
elmesélte a siker történetét
– mosolyog Sógor Zsolt.

Rendőrló
a kupadöntőn
– Focipályán is jártam szóvivőként, mégpedig a Honvéd–
Fradi kupadöntőn, 1994ben. Elszabadult egy rendőrló, és bevágtatott a pályára.
Nem örültek neki sem a szurkolók, sem a játékosok, és
olyan tömegverekedés tört
ki, hogy még kardlapozás,
letartóztatás is előfordult.
Azt is meg kellett magyaráznom – teszi hozzá. Az interjúkötetből, amelyben ös�szesen tizenegy ismert szóvivő szerepel, az is kiderül
a rendőrségi sajtósról, hogy
amikor eltűnt a kamerák kereszttüzéből, békefenntartónak állt. Amúgy rajong az
operáért, sőt majdnem énekes lett, de vonzódott a vi-

zes sportokhoz is. – A nagy
váltás? Pintér úrral egy szép
napon véleménykülönbség
alakult ki közöttünk, ő vezérőrnagy volt, én százados,
egyértelmű volt, kinek van
igaza. Emiatt kedden megkért, hogy pénteken legyek
rajta a New York-i gépen. Így
kerültem az ENSZ békefenntartó főosztályára, majd onnan átkértem magam a Nyugat-Szaharába, Marokkóba,
Mauritánia, Algériába, és így
tovább – nevet a történteken
Sógor Zsolt.

Vonat repítette a hírt
Sipos Jenő 1980-ban focistaként került a vám- és pénzügyőrség csapatába, ahol
14 évet játszott. A pályafutása végéhez közeledve gondolkozott el rajta, hogyan tovább. Akkoriban a Pénzügyőr
focistái dolgoztak is a vámhivataloknál. Tanfolyamok-

nek, majd első szóvivőnek
osztották be. Izgalmas része
volt ez az életének.
– Körbe voltunk zárva
határokkal, mindig történt
valami, és a vezetők elvárták, hogy a fontosabb események bekerüljenek az esti
híradóba, illetve a másnapi
újságba. Míg a rendőrségnek naponta hullottak ölébe a rablások, balesetek,
gyilkosságok, nekünk kevesebből kellett minőséget
előállítanunk. Akkoriban a
„húzóágazat” az olajhamisítás, a kábítószer-, cigarettaés műkincscsempészet volt.
Ma el sem tudjuk képzelni,
mennyivel másabb világ volt
az – meséli Sipos Jenő. – Internet és mobiltelefon híján
friss hírt úgy lehetett küldeni, hogy a kollégák mondjuk
Röszkén készítettek egy felvételt VHS-kazettára a kábítószerfogásról, elszaladtak
vele a legközelebbi vasútál-

Készüljünk a legrosszabbra!
„Tudomásul kell venni, hogy nem a csillogás
jelenti a szóvivőséget, hanem a sok háttérmunka” – vallja Győrfi Pál, aki 19 éve az
Országos Mentőszolgálat szóvivője. Mottója:
„Reménykedjünk a legjobbakban, és készüljünk a legrosszabbra!”

ra járt, lediplomázott, újságírást is tanult. 1994-ben alakult meg a sajtóosztály, és
az egyik vezető megkérdezte tőle, lenne-e kedve kipróbálni magát. Előbb helyettes-

lomásra, a mozdonyvezető
elvitte a Nyugatiig; közben
én elmentem a Magyar Televízió Szabadság téri székházába, a lépcsőjén leadtam a nyilatkozatot. Közben

„A jó szóvivő olykor
újságíró, olykor sajtós,
olykor pszichológus és
egy kicsit csibész is”
– fogalmazott a munkájukról Sipos Jenő.
Mottója egy Esterházy
Péter-idézet: „Kutya
nehéz úgy hazudni,
hogy az ember nem
ösmeri az igazságot.”

közeli
határátkelőhelyekhez. – Tegyük hozzá, hiába
álltam én a kamerák elé,
ha mögöttem nem lett volna
olyan helyi kolléga, mint például a jelenleg a NAV szegedi sajtófelelőseként dolgozó
Némedi Varga Éva – elevenítette fel a kezdeteket. Megjegyezte, manapság talán
még nehezebb a helyzete
a labdarúgó-szövetségben,
mert a focihoz mindenki ért,
ráadásul a magyar foci nem
a legfényesebb napjait éli.
De ezt is vállalni kell.
Azt mindkét szóvivő megerősítette: ha kellemetlen
ügyei voltak a szervezeteknek (korrupció a rendőrségnél vagy a határőrségnél),
azokat is el kellett magyarázni. Jó taktikának bizonyult,
ha nem az elsőszámú vezető
nyilatkozott elsőként, mert
ha később másként alakult
az ügy, ráfoghatták, hogy a
szóvivő még nem volt minden információ birtokában,
a vezető meg igen, tehát
ő korrigálhat, fordítva ros�szabbul nézett volna ki. Úgy
fogalmaztak, aki vállalja ezt
a szép, ugyanakkor felelősségteljes kihívást, az nehezen tervezhet munkaidőt,
hétvégét, szabadságot.
Dombai Tünde
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Haladjunk a korral!

M

ég a régebbi időkben, amikor a főiskolán
oktattam,
dolgozatíratással kezdtem a
gyakorlati foglalkozásokat. A
kérdéseket otthon állítottam
össze, írógépen lepötyögtem, majd az iskolában több
példányban lemásoltattam,
a hallgatók pedig azokat
kézhez kapva azonnal nekiláthattak a kitöltéshez.
Erika írógépemen a bonyolultabb képletek beírása sok nehézséget okozott,
a betűütés eltévesztése, a
rossz betű lefestése, javítása időveszteséget jelentett.
Amikor fiam rávett a
komputer használatára, és
a rövid használati utasítások után magamra hagyott a
géppel, nos, akkor a kezdeti
nehézségek bizony elkese-

rítettek. A szövegírásban a
szövegmező elhelyezése, átmásolása, törlése nem mindig volt sikeres. Volt olyan
eset, hogy a dolgozatíráshoz
nehezen összeállított kérdéssor hirtelen eltűnt. Az
iskolában kénytelen voltam
lediktálni a feladatokat.
Kedves kollégáim megnyugtattak, hogy az írás ott
van valahol a gépben, csak
meg kell találni.
Most már könnyebben
megy a komputer használata, sok mindenre magunktól, próbálkozás útján is rájöhetünk. Nincs is lehetőség
arra, hogy folyton a gyerekek, unokák segítségét kérjük, mert a fiataloknak mindig kevés az idejük. Amit ők
gyorsan megmagyaráznak
és egyszerűnek tartanak,

A Nagy Testvér figyel

N

aná, hát miért is van
ez a nagy centralizáció hazánkban, ha
nem azért, hogy egy kézben
legyen a gyeplő?
A sok egyéb probléma
mellett csak az a nagy baj,
hogy ez a „tesó” azt hiszi
magáról, hogy tévedhetetlen. Pedig ebbe más is belebukott már! Ne is tiltakozz,
Nagy Testvér, mert jelen állításommal szemben minden
más csak smafu. Persze talán még nem akkora a baj,
hogy ne lehetne visszatérni
a jó útra, hiszen a mondás is
úgy szól: ami késik, az nem
múlik. Nem bizony, hiszen
lassan már levegőt sem vehet a nép, ha a Nagy Testvér
nem adott rá engedélyt. Így
pedig élni (főleg a csúcson
trónolni) gyalázatos tett. De
ahogy a tót (szlovák) mondja: nekem secko jedno…!
George Orwell angol író
az 1984 című művében egy
embertelen társadalmat mu-

tat be látnoki erővel. Az író
elképzelt világában a Nagy
Testvér mindent figyel (jó,
ez hazámban is így van!), és
– nem mellesleg – gondolatrendőrség is létezik már…
Bizonyára a Tisztelt Olvasó is eljátszott már a gondolattal: mi lenne akkor, akár
napjainkban is, ha valakik
csak úgy belátnának mások
vagy a mi gondolatainkba?
Magyarán: a fejünkből olvasnák ki legnagyobb titkainkat is? A mai világban
sokan örülnének e különleges (egyelőre reménytelen)
adottságnak, de merem
állítani, nem volna egy nyugodt perce sem az emberek
tisztességesebb felének. A
megismert sok gond és baj
kikezdené mindenki idegét.
Mások meg, az emberiség
jóval kisebb része, örülne a
Nagy Testvérrel. Milyen jó is,
hogy mindez még nem a teljes valóság, s remélhetően
nem is lesz egyhamar (elte-

azok az idősebbeknek még
fejtörést okozhatnak. De ne
adjuk fel, mert a korszerű
technika valóban megkön�nyíti a mindennapjainkat,
és segít a mérhetetlenül
sok információ között eligazodni.
A buszon megcsodáltam
a mellettem ülő idős, ősz
hajú nénit, ahogy a kezében
lévő érintőképernyős táblagépét söprögette.
– Kedveském, tudja, milyen jó ez a tablet PC! – szólt
hozzám közvetlenül. – Még
abban is segít, ha a városban szeretnék megtalálni
egy áruházat.
Tablet? PC? Tablet PC?
Miket tud ez a néni!?
Bizony még van mit tanulnom…
Dr. Berecz Árpádné

kintve az ilyen vagy olyan
technikai, netán mentális
trükköktől). Egy jó ember
még a lehetőség gondolatába is beleborzong.
Orwell regénye 1949-ben
jelent meg. Abban az időben
Magyarországon is látni lehetett már, hogy a sztálini
birodalom részeként merre
is tart az ország. Hetven év
elmúltával körülnézve a világunkban és visszatekintve
megint csak nem egyszerű
elfogadható érveket találni
ahhoz, hogy optimisták maradhassunk a jövőnket illetően.
Mostanában itthon és
szerte a világban olyan hírek
is napvilágot láttak pl. Kínáról, hogy – bár hatalmas
nyersanyagforrásokkal, bőséges munkaerő-kínálattal
és óriási devizatartalékkal
rendelkezik – a növekedési
és fejlődési mánia ott is csak
hitelekből finanszírozható.
Magyarországon a valós
adósságot úgy „hallgatják
el”, hogy az ország GDP-hez

Postabontás

Mese az egyes találatról

H

osszú évtizedek óta
állandó számokkal
játszom az ötös lottón. Az idejét sem tudnám
megmondani, hogy mikor
volt utoljára két találatom,
egy is inkább hébe, mint
hóba. Így aztán erősen mínuszban vagyok, már ami
az anyagiakat illeti. Milyen
jó lenne, ha az egy találatot
elért fogadók visszakaphatnák a „nyertes” szelvényük
árát gyógyír gyanánt, ábrándozom néha.
Nem ismerem az arra vonatkozó statisztikákat, hogy
a Szerencsejáték Zrt. hetente mekkora nyereményt fizet
ki, és azt mekkora bevételből. De gyanítom, „kaszálnak” rendesen, úgyhogy szerintem nem vágná földhöz
őket az az összeg, amelyet
az egy találatot elért fogadóknak kellene visszafizetni.
Ráadásul az ötlet sem új,
például a kaparós sorsjeggyel
esetenként visszanyerhető az
ára. Mi több, állítólag hajdanában-danában a nulla találatos totószelvény árát visszakapta a szerencsés nyeretlen,
ugyanis nulla találatot a totón
legalább olyan nehéz elérni,
mint telitalálatot.
Állítom, hogy az a párt
tuti befutó lenne a követke-

viszonyított arányszámítását
prezentálják. Így tesznek a
nyugdíjak „emelésével” is,
mert leginkább átlagnövekedést közölnek, ami ös�szességében még szépen is
mutathat, de azt a szégyenfoltot nem takarja el, hogy
a nyugdíjasok legalább harmada filléreket kap. Nem
elhanyagolható azonban az
a tekintélyes réteg, amely
csak pár ezres emeléshez
jut, de az sem, amelyiknek
több tízezerrel nő a nyugdíja.
Ezt úgy lehet kozmetikázni,
ha örökösen „átlagnyugdíjasokról” papolnak.
Az Európai Parlament
múlt évben tartott választása az egyik legfontosabb
politikai esemény volt Európában. A választási eredmények az érintettek sokaságának visszaadták a reményt.
Abban bíznak – talán nem
hiába –, hogy a közös problémákat (menekültválság,
klímaváltozás etc.) sikerrel
végrehajtják Ugyanakkor az
örökös hátrálással, a naci-

ző parlamenti választáson,
amelyik megígérné, hogy
győzelme esetén kötelezővé teszi az egy találatos
lottószelvények árának vis�szatérítését. Ez szerintem
nagyobb húzás lenne, mint
a rezsicsökkentés!
Lelki szemeimmel már
látom is a választásra ser-

kentő, lelkesítő plakátokat. Hatalmas, felfelé ívelő
számsor, alatta a felirat: A
magyar ember egyre megy!
Csak azon csodálkozom,
hogy ez eddig még egyetlen
párt tanácsadójának sem
jutott az eszébe. Több mint
furcsa.
Méhes János

onalistáknak tett újabb és
újabb engedményekkel felhagynak…
Azt beszélik, Ursula von
der Leyen, az Európai Bizottság elnöke máris kiállította
önmagáról az alkalmatlansági bizonyítványt azzal,
hogy a bővítési és szomszédságpolitikai „tárcát” a magyarokra bízta. Ciki, nem?!
Miniszterelnökünk
is
„előre ivott a medve bőrére”,
mert egy bakui értekezleten,
még az elmúlt év októberében azt igérte: „Ha sikerül
ezt a portfóliót megszereznünk (megszereztük!), akkor örömmel állunk az önök
(Azerbajdzsán és Törökország, mindkét országban
erős diktatúra van uralmon)
rendelkezésére.”
De ki hatalmazta fel Or-

bánt a hatáskörén túli ígérgetésekre? Szerintem senki.
A valóság az, hogy az
EPP politikusai is csak szónokolnak a jogállamiságról,
közben meg újabb és újabb
„próbaidőt” adnak a Fidesznek. Az EB elnökasszonyát
meg mintha elfejtették volna
tájékoztatni, hogy a magyar
kormányfő mennyi ostobaságot hintett el Bakuban,
miközben a biztosoknak az
őket delegáló kormányoktól
függetlenül kell majd dolgozniuk. El tudja valaki is
képzelni, hogy ezt Orbán el
is fogja viselni? Aligha!
Mert a kormányfő, azaz a
Nagy Testvér mindent figyel,
mindent lát, és semmi sem
történhet a tudta nélkül.
Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az
észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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ZAVARKÓ-ARANY, SZEGEDI BRONZ. Zavarkó Vilmos,
a KK Neumarkt vajdasági játékosa nyerte a Szegeden rendezett BB Mentor-kupa WNBA-NBC nemzetközi A kategóriás férfi egyéni tekeversenyt,
amelyen a házigazda Zengő
Alföld Szegedi TE sportolója,
Szél Tibor bronzérmet szerzett. A második helyen a KK
Neumarkt magyar légiósa,
Kiss Tamás zárt. A Szegedi TE
többi indulója közül Loncsárevity Adrián és Kiss Norbert
az 5–8., Danóczy Richárd és
Karsai László pedig a 9–16.
helyen zárt. A legjobb amatőr
Karsai Ferenc (Szegedi TE), a
legjobb szenior Zelenyák Ferenc (SK Göc), a legjobb utánpótlás-versenyző Karsai Dániel (Szegedi TE) lett.
ELKÜLDTE LÉGIÓSÁT A
SZEDEÁK. A Naturtex-SZTESzedeák férfi-kosárlabdacsapata közös megegyezéssel
szerződést bontott Stefan Balmazovićcsal. A szerb légiós a
nyáron a bajnok Falcótól igazolt a Szegedhez, ahol 14
meccsen lépett pályára, s ezalatt 15,8 pontot, 4,2 lepattanót és 2,4 gólpasszt átlagolt.
A Szedeák jövő szombaton
Jászberényben játszik, majd
február 7-én, pénteken 18
órától a Körmendet fogadja.
JÓL KEZDTE AZ ÉVET
MÁRTON ANITA. A világbajnok szegedi súlylökő,
Márton Anita kiválóan kezdte 2020-at: a Győri AC által szervezett versenyen
18,03 méterrel győzött Weiland Violetta (Maximus SE,
15,22) és Losonczi Blanka
(SZVSE, 12,86) előtt. Márton
kemény év elején jár, hiszen
fedett pályás vb lesz Nankingban, olimpia Tokióban
és szabadtéri Eb Párizsban.
A sportoló azt nyilatkozta, bizakodó, fizikálisan minden
rendben nála, és ha a technikát is „összerakják”, idén
sem lehet akadálya a jó szereplésnek.
JÉGKORONGOS KAJAKOSOK. A negyedik helyen végzett az NKM Szeged VE csapata a Séra Miklós kajak-kenus jégkorongbajnokságon.
Csamangó Attila tanítványai
nagyszerűen helytálltak a
jégen. A 2007-ben elhunyt,
legendás Séra Miklós emlékére harmadik alkalommal rendeztek tornát a fővárosban. A szegedi csapatban Fülöp Levente, Ozsgyani
Bence, Kupecz Kristóf, Dobronoky Zalán, Pap Máté, Révész Péter és Kardos Levente kapott helyet.
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Veszprémből igazolt átlövőt a Pick
Borut Mačkovšek két évre írt alá

Mačkovšek a veszprémit Pick-mezre cseréli. Fotó: MTI
A nagy rivális Veszprémtől igazolt a MOL-Pick Szeged kézilabdacsapata: a szlovén válogatott balátlövő, Borut Mačkovšek két idényre írt alá. A 27 éves játékos eddig 243
gólt szerzett a Bajnokok Ligájában.

B

orut Mačkovšek, a
Veszprém szlovén válogatott
balátlövője

nyártól a MOL-Pick Szegedet
erősíti. A klub a honlapján jelentette be a 27 éves játékos

szerződtetését. A megállapodás két idényre szól.
Mačkovšek 1992. szeptember 11-én született,
Koperben. A helyi együttesben, az Izolában ismerkedett meg a sportággal, majd
Celjében lett profi játékos.

Szerepelt a Maribor, a Hannover, a Dinamo Minszk, a
Montpellier és az Eisenach
csapatában. A Veszprém
2018 nyarán, Ljubomir Vranjes vezetőedző kérésére igazolta le.
A szlovén játékos 2009ben mutatkozott be a Bajnokok Ligájában, amelyben
eddig kilenc szezont húzott
le; ezalatt összesen 243 gólt
szerzett. A KEK-ben és az
EHF-kupában két-két idényben szerepelt.
Luka Žvižej, Dean Bombač, Matej Gaber, Mario
Šoštarič, Urh Kastelič és Nik
Henigman után Mačkovšek
lesz a szegedi csapat történetének hetedik szlovén légiósa. A játékos nem érkezik
ismeretlen közegbe, hiszen
gyerekkora óta szoros barátságot ápol Dean Bombačcsal, a két család együtt
szokott nyaralni is.

Klasszisként tündökölt Mikler és Bánhidi
Mindenkit meglepett a magyar válogatott az Eb-n

A

z esélytelenek nyugalmával utazott el a
magyar férfi-kézilabdaválogatott az Európa-bajnokságra; a szövetség és az
edzői stáb nem is fogalmazott meg konkrét célkitűzést
a fiatal csapattal szemben,
ám a gárda az egész torna
egyik legnagyobb meglepetését okozta játékával. Bár
a kedd esti lapzárta előtt

24 : 18-ra kikaptunk a társrendező svédektől, továbbra
is versenyben voltunk az elődöntőért és az olimpiai selejtezőtornára jutásért. Most
zajlik a stockholmi döntő hétvége, ahol az elődöntőket, a
döntőt, a bronzmeccset és
az 5. helyért kiírt összecsapást rendezik – amikor ezeket a sorokat írjuk, még csak
remélhetjük, hogy magyar

részvétellel. Az Eb-t az oroszok elleni sikerrel kezdtük
(26 : 25), ikszeltünk a dánokkal (24 : 24), majd a csoportkör zárásán legyőztük Izlandot
(24 : 18). A középdöntőben a
norvégok jobbnak bizonyultak (29 : 36), a szlovéneket legyőztük (29 : 28), majd jött a
svédek elleni meccs. Az Eb-n
extraklasszis
teljesítményt
nyújtott a MOL-Pick Szeged

két sztárja, Mikler Roland és
Bánhidi Bence. Előbbi vitán
felül a torna legjobb kapusainak egyike, utóbbi a szlovének ellen 9, az izlandiak elleni
8 gólt szerzett. A szegedi klub
harmadik játékosa, ifj. Rosta
Miklós a norvégok ellen volt a
legjobb, akkor három gólt lőtt.
Az Eb végeredményét és a torna értékelését következő számunkban olvashatják.

Jól szerepelt
Bíró Hanna

H

uszonhárom versenyző képviselte Magyarországot a szerdán véget ért III. téli ifjúsági
olimpián. Köztük volt a szegedi gyorskorcsolyázó, Bíró
Hanna is (képünkön, fotó:
MOKSZ), aki előbb zászlóvivőként vállalt szerepet, majd
négy számban állt rajthoz. A
Tornádó Team 16 éves sportolója a vegyes csapatok versenyében dél-koreai, kazah
és orosz társával hatodik lett,
1500 méteren a 16., 500-on
a 18. helyen zárt, míg a tömegrajtos versenyben az elődöntőben búcsúzott.
– Életem legnehezebb
ezerötszáz métere volt. A
verseny előtt nem észleltük,
hogy fúj a szél, a futamok
alatt ráadásul feltámadt.
Elégedett voltam az ötszázas
futásommal is, de ezzel még
inkább – nyilatkozta Hanna
a szövetség oldalának.
A téli ifjúsági olimpián
nyolc sportág 81 számában
avattak bajnokot. A versenyen részt vett Jászapáti
Péter, a Szegedi Korcsolyázó
Egyesület rövidpályás gyorskorcsolyázója is, az ő számait lapzártánk után rendezték.

Felépült sérüléséből Vas Máté
Újabb meccseket játszik a szegedi fallabdacsapat
A Vidux Tisza Squash SE fallabdacsapata ma Egerben
folytatja a bajnokságot: a
második körben a házigazda mellett az Etalon SE és
a Victor-BLE ellen lépnek
pályára. Műtéte után újra
pályára lép Vas Máté is.

J

ól kezdte az első osztályú fallabda-csapatbajnokságot a szegedi Vidux Tisza Squash SE. A kétszeres bajnok (2013, 2015)
együttes a november végi
első körben két győzelemmel
rajtolt a Budapest Squash
Akadémiával és a Top Challenge
Sportegyesülettel
szemben, majd a harmadik
találkozón, a Csé-Team SE
ellen is volt esélyük, de csak
addig, amíg Vas Máté súlyos

sérülést nem szenvedett. Mivel fel kellett adnia a találkozóját, az ellenfél nyert.
– A bal térdem sérült
meg, egy porc okozta a problémát, ki sem tudtam nyújtani a lábamat. Még december elején megoperáltak,
artroszkópos beavatkozással tisztították meg a sérült
részt, azóta a rehabilitációmat végzem, a hét minden
napján gyógytornázom. Szerencsére jobban haladtam
a vártnál – mesélte a 29
éves fallabdázó. Hozzátette:
a hétköznapokon gyógytornász segítette a felépülését,
hétvégente pedig 11 hónapos kislánya, Zoé, aki mindig
önként jelentkezett a „lábsúly” szerepére.
– A sérülés után még úgy

tűnt, ki kell hagynom a januárt, mostanra azonban sokat
változott a helyzet. Egerben
még biztosan nem leszek
százszázalékos állapotban,
de megpróbálkozom a játékkal. A február végi harmadik
körre pedig teljesen felépülök – nyilatkozta.
A szegedi csapat az Etalon SE, az Eger ESSE-Boros
és a Victor-BLE ellen lép
pályára, és egyik találkozón
sem számít esélyesnek.
– Riválisaink jegyzett légiósokkal erősítettek, szóval
bravúr lenne, ha bármelyik
ellenfelünket le tudnánk
győzni – tette hozzá Vas
Máté, aki mellett várhatóan
Sebők Benedek, Kiss Dániel,
Takács Bence és Vas Márton
alkotja a keretet.

Mentorprogram
sportoló lányoknak
A Szegedi Tisza Squash SE
Aktív Lányok elnevezéssel a
7–15 éves lányok sportolásának támogatására indított
mentorprogramot 2019-ben.
A hat hónapos együttműködés
során egy tapasztalt sportolónő, mint mentor, és egy fiatal
sportolólány, mint mentorált
között alakult ki szakmai
kapcsolat. A program szegedi
résztvevői az ATSK, az SZVTK
és a Tisza Squash SE sportolói közül kerültek ki. A programban arra építettek, hogy a
lányok motivációja nem csak

edzőktől, testnevelőktől és
szülőktől származhat. A saját sportágukban már sikert
elért, tapasztaltabb sportolóktól való tanácsok, bátorítások sokszor többet érnek,
mint a megszokott személyek
szavai. A mentorpárok együtt
fogalmaztak meg célokat, melyeket írásban rögzítettek. A
felek aktívan kommunikáltak,
megbeszélték a sikereket,
problémákat, majd a program
végén záró beszámolót írtak, s
így képet kaptak a befektetett
munka eredményeiről.

JOGI NYILATKOZAT. Ez a cikk az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A cikk tartalmáért teljes mértékben a
Tisza Squash SE vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és/vagy az
Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.
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KONTAKTTÁNC-KURZUS
Időpont: január 25., szombat, 10 óra 30 perc.
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra.
A kurzus lehetőséget teremt
a résztvevőknek, hogy a kontakt tánc alapjaival megismerkedhessenek. A műhelymunkán a kontakt improvizáció olyan elemeit használják, mint a gördülés,
emelés, talajjal való munka, vezetés-követés, támasztás. A páros gyakorlatoknál
az emelés folyamatát tanul-

ják, a lendület és az erő hatékony használatát az improvizációban.
ÚJÉVI OPERETTGÁLA –
ÜNNEPI KONCERT
Időpont: január 26., vasárnap, 19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
Megújulva érkezik vissza
Szegedre az operettgála
több száz látványos jelmezzel, kitűnő énekhangokkal,
élő zenekarral. Sztárvendég:
Fodor Zsóka. Szereplők: Kol-

lár Péter Erik, Sipos Marianna, Árvai Dániel, Gats Éva és
sokan mások.
MATYI CSONGOR: BOLDOGSÁGUNK
SZABOTÁLÁSA, AVAGY AZ ÖNSORSRONTÁS PSZICHOLÓGIÁJA
Időpont: január 27., hétfő,
18 óra 30 perc.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
A legtöbben törekszünk rá,
hogy egészséges, harmonikus, kiegyensúlyozott életet
éljünk. Ennek ellenére sajnos sokaknak mégsem sikerül úgy élni az életüket,

ahogy arra valóban vágynak.
Talán nem is gondolnák,
hogy sokszor ők maguk az
álmaik legnagyobb ellenségei. Gyakran előfordul, hogy
döntéseikkel, cselekedeteikkel ellentmondanak a józan
észnek, és ahelyett, hogy
számukra kedvező döntéseket hoznának, szabotálják
önmagukat.
DR. LADÓCZKI MÁRIA:
HOLA ESPAÑA!
Időpont: január 29., szerda,
18 óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont, Maros terem.
„Napfény, olívabogyó, siesta,

feria, flamenco, paella, churros, tengerpart és még sok
minden más. Spanyolország
már nagyon régóta az egyik
kedvenc országom. Imádom. Mindig olyan, mintha hazamennék. Andalúziában jártam a legtöbbet, mely
Spanyolország európai részének legdélebbi tájegysége és autonóm közössége.
Világszerte ismerik gyönyörű városairól, mecsetjeiről,
a bikaviadalokról, pompás
lovairól” – vallja magáról az
előadó.
PÉLY BARNA SZÓLÓ
Időpont: január 30., csütörtök, 19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
2018-ban megjelent Improvised Destiny című szólólemezén összefoglalta addigi
munkásságát. 2019 januárjában jelent meg második nagylemeze, Blue Heart
címmel. Ezen az estén egy
gitár, egy stomp box és egy

looper segítségével egyszemélyes zenekarrá válik a
színpadon.
SZÍNHÁZI BESTIÁK
Időpont: január 28., kedd és
29., szerda, 19 óra.
Helyszín: Kisszínház.
April de Angelis, kortárs angol írónő műve az 1600-as
évek színházi forradalmát
mutatja be, amikor II. Károly először engedélyezte,
hogy nők játszhassanak a
színházban. A mű valós történelmi személyeket ábrázol, különleges humorral
és érzékenységgel. Az első
hivatásos színésznők élete fájdalmasan kiszolgáltatott és küzdelmes volt. A
kor közönsége úgy tekintett rájuk, mint különleges
képességű prostituáltakra,
akiktől az előadások után
is kívánhatnak szolgáltatásokat. Szereplők: Fekete
Gizi, Csorba Kata, Szilágyi
Annamária, Borsos Beáta,
Molnár Erika.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az IH Rendezvényközpontba, a Régi zongoristák klubjának február 5-én 18 órakor kezdődő koncertjére? 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: január 29. 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: Balla József olimpiai ezüstérmes birkózó volt. A nyertes: Garamvölgyi Bence. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Sok feszültséget okozhat azzal a héten, ha
túlságosan ragaszkodik
a saját álláspontjához. Hallgassa meg az önhöz közel állók véleményét, mielőtt végleges döntését
meghozza.
BIKA (IV. 21–V. 20.) Ha
nem tudja megfékezni
az indulatait, igen sok
kellemetlenség vár önre
ezekben a napokban. Különösen a munkahelyi konfliktusai kezelése során legyen
körültekintő..
IKREK (V. 21–VI. 21.)
A most következő napokban nagyon ügyeljen arra, hogy mindent
a megszokott ritmusban
tegyen. A kapkodásnak csak
negatív következményei lehetnek, főleg a munkahelyén!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Ezen a héten rendkívül
fontos, hogy próbálja
megérteni mások szempontjait, egyébként törés
következhet be a kapcsolataiban. Ez főleg a családi
problémái kezelésére vonatkozik!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Ha bármilyen gondja van a munkahelyén, akkor azt
ezen a héten feltétlenül
próbálja meg megoldani. Természetesen ne ajtóstul
rontson a házba – megfontoltan cselekedjen!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) A magánéletében
pozitív változások várhatóak a héten – például a partnere és ön
közötti esetleges ellentétek is könnyűszerrel orvosolhatók. Hallgasson a szívére!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Ez a hét nagyon
alkalmas arra, hogy
meglépjen egy már
igencsak régóta tervezett
változtatást. Bár nem lesz
könnyű
a
kivitelezése,
hosszú távon mindenképp
az ön javát szolgálja majd.
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) A kreativitás
ezen a héten minden
másnál jellemzőbb lesz
önre. Használja ki az
alkalmat, és kettőzött erővel
próbálja meg megvalósítani
az ötleteit!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Az önre igencsak
jellemző igazságérzet
révén nehéz problémákat oldhat meg a
következő napokban. Ne
habozzon, hanem amikor
eljött az ideje, cselekedjen!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Számos olyan tervébe
belekezdhet ezen a
héten, amelynek megvalósítását már régóta
fontolgatja. De előtte mindenképpen kérje ki azoknak
a tanácsát, akik fontosak az
ön számára.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Nagyszerű élményekben kivételesen gazdag hét előtt áll!
Igyekezzen ezeket minél
alaposabban elraktározni,
hogy a kevésbé verőfényes
napokon is legyen miből
táplálkoznia!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Ha bármilyen magánéleti problémái vannak, azok megoldását
ne halogassa tovább!
Ám lehetséges, hogy átmenetileg le kell mondania
néhány ön által kedvelt
ember társaságáról.

AGYKONTROLL

Szeged régen

TANFOLYAM
MEGSZÜLETETT
ÖCSI – EZT A CÍMET ADHATNÁNK
A HATVAN ESZTENDEJE KÉSZÜLT
FÉNYKÉPNEK,
AMELYET
OLVASÓNK, BÁCSKAI
ÉVA
GYŰJTEMÉNYÉBŐL
MUTATUNK. A fotó a Somogyi utcában készült,
1955-ben.
Ami mindjárt szembetűnhet a belvárosi
utcában, az az, hogy
egyetlen autót sem
látni, csak békésen
sétálgató gyalogosokat. A házak is megfiatalodva, de állnak,
kivéve a szemközti,
Kocsis Műbútor feliratú épületet, melynek helyén ma szálloda, továbblépve
a Somogyi-könyvtár
magasodik.

2020. február
22-23.,29.-március 1.
Novotel Hotel
6721 Szeged,
Maros u. 1.
Oktató: Domján Áron

Jegyértékesítés: Natura Bolt, 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 9. (62/555-882)

ONLINE jegyvásárlás: www.domjanaron.hu

ARÉNA – SPORTMAGAZIN
Jauár 27., hétfő, 19.25
Szeged sportéletének magazinja a hétvége eseményeivel,
eredményeivel jelentkezik.
FÓKUSZBAN
Jauár 28., kedd, 19.25
Nem lesz médiaóra, de még
képzik a tanárokat; várakozások az ingatlanok terén 2020ra.

SZEMKÖZT – HÍRHÁTTÉR
MAGAZIN
Január 29., szerda, 19.25
Két újságíró, egy eset – a hét
emberét a hét témájáról kérdezi a két újságíró.
EGY NAP A VILÁG – ÚTI
FILM
Február 1., szombat, 20.00
Minden részben a világ más
pontján ébredünk fel. Útikalauzunk egy ott élő magyar,
aki megmutatja, mit érdemes
megnézni, megkóstolni.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: több napsütés
Január 25.
szombat

Január 26.
vasárnap

Január 27.
hétfő

Január 28.
kedd

Január 29.
szerda

Január 30.
csütörtök

Január 31.
péntek

6/–1
Pál, Henrik

8/1
Vanda

8/1
Angéla

10/2
Károly

9/2
Adél

8/1
Martina

8/1
Marcella

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT január 11-én:
Rozgonyi Tibor Balázs és Kovács Éva Irén, Kolompár Gábor és Jankovics Margit, Halász Dénes és Kiss Vivien Mária, Magyar Gábor és Vőneki
Tímea, Holecska Gyula és Kovács Eszter, Szabó Sándor és
Farkas Diána, Mészáros Péter és Gulyás Vera, Kis Dániel Márk és Meskó Mercédesz,
Gallai Gábor és Kovács Fanni,
Lupsa Tamás és Bitó Anita Erika, Bagi Zsolt és Petri Anna,
Czibere Zoltán és Czene Éva
Alexandra.
SZEGEDEN
SZÜLETTEK:
Vajda Viktornak és Varga
Krisztinának 2019. 12. 04-én

Franciska, Kolompár Józsefnek és Murzsa Dzsenifernek
2020. 01. 05-én Dzsenifer
Noémi, Koós Gábor Mátyásnak és Benkő Henriettának
2020. 01. 06-án Gréta Jázmin, Szaszák Dávidnak és Bálint Krisztinának 2020. 01.
09-én Vince Dávid, Pintér Máténak és Turuc Brigittának
2020. 01. 09-én Regina, Flaisz Péternek és Rékasi Anettnak 2020. 01. 10-én Levente,
Hotorán Ferencnek és Hegedűs Évának 2020. 01. 10-én
Anna Éva, Máriás Istvánnak
és Burkus Anitának 2020. 01.
10-én Júlia nevű gyermeke
született.
GRATULÁLUNK!
Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
Nyomás: Mediaworks Zrt.

Képviselői fogadóóra
JANUÁR 28., KEDD
Dr. Kozma József: 16.00 (Bonifert Domonkos
Általános Iskola, Ortutay u. 3.)
JANUÁR 29., SZERDA
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–15.00
(30/963-8137, Virág cukrászda, Klauzál tér)
JANUÁR 30., CSÜTÖRTÖK
Urbán Tamás: 17.00–18.00 óra (Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tabán
u. 17.)
FEBRUÁR 1., SZOMBAT
Dr. Simon-Fiala Donát: 10.00 (Szentmihály,
művelődési ház, Kapisztrán u. 50.), 15 óra (Gyálarét, művelődési ház, Koszorú u. 39.) 17 óra
(Klebersberg-telep, Összefogás Háza, Zentai u.
31.) Mindhárom helyen fórumot tart a képviselő a mezőőrség felállításának szükségességéről.
Kothencz János: 10.00–12.00 (fogadóórai
ügyelet, Csongor tér 12. )
ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

