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És akkor temetővé vált a Tisza New Yorkban is hódít  
a szegedi  

Antavo új fejlesztése

A szegedi Antavo termékét olyan világcégek képviselői 
próbálták ki egy New York-i szakmai kiállításon, mint 
a Disney vagy a H&M. 

Az NRF Retail Week Amerika legnagyobb kereskedelmi 
kiállítása, melyen a szegedi vállalkozás olyan világcégek 
mellett mutatkozhatott be, mint a Microsoft, a Google, az 
American Express vagy a Starbucks. Az Antavo fő terméke 
egy személyre szóló hűségprogramokat kínáló szoftver. 
Részletek az 5. oldalon

– Január 31-én azonnal ki-
mentek a munkatársaim Ro-
mániába, hogy mintát vegye-
nek a szennyezett vízből. Miu-
tán megkaptam az első méré-
si eredményt, nem hittem el, 
olyan mellbevágóan magas 
volt az érték. A cianidkoncent-
ráció a megengedett határér-
ték több százszorosát mutat-
ta. Ezért kértem a kollégái-
mat, menjenek ki újra Romá-
niába, és végezzenek újabb 
méréseket – idézte fel lapunk-
nak a húsz évvel ezelőtt tör-
ténteket Varga Pál vegyész-
mérnök, aki az elsők között 
értesült a ciánkatasztrófáról. 
Szegedre 2000. február 11-
én ért a méreghullám. A cián-
szennyezést rekordhosszúsá-
gú, majdnem nyárig tartó me-
leg árhullám követte.
Összeállításunk a 2. oldalon

Tápé, 2000. február 11. Gyorsan ölő méreg végzett a hatalmas süllőkkel, csukákkal és 
busákkal. 

Kívül-belül megújult a Gyík utcai bölcsőde
Az önkormányzati fejlesztési programban a Siha közi intézmény következik

A szegedi intézményfejlesztési program részeként szinte min-
den elemében megújult a közel negyvenéves Gyík utcai bölcső-
de. A felújított épületet már birtokba vették a gyerekek.

Az ünnepélyes átadásra zsúfolásig megtelt Felsővároson a 
felújított Gyík utcai bölcsőde; jöttek a szülők és a gyere-
kek, hogy megnézzék az intézményt. Volt mit nézni, hisz az 

1981-ben átadott épületben lévő mind a nyolc csoportszobát fel-
újították: új nyílászárókat kaptak a helyiségek, a régi lambériát újra 
cserélték, megújultak a vizesblokkok és a padló, valamint korszerű 
bútorok kerültek a szobákba. Emellett akadálymentesítették a be-
járatot, korszerűsítették a fűtési rendszert, szigetelték az épületet, 
és felújították a tetejét, amelyre napelemek kerültek. Ez utóbbinak 
köszönhetően sokkal olcsóbb lesz az épület fűtése, ami anyagi és 
környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos.

– Nagyon tetszik a felújított bölcsőde, örülünk, hogy végre visz-
szajöhettünk ide. Egy kicsit nehéz volt az a néhány hónap, míg 
máshová kellett vinni a kicsit, de megérte ez a kis kellemetlenség 
– mondta Bárkányiné Czétényi Orsolya, aki fiával együtt érkezett 
az ünnepségre.

– Először vagyunk itt, a fiam most kezd el ide járni. Nagyon tet-
szik, nagyon korszerű az épület, szépek a csoportszobák – mond-
ta Gila Anita, aki férjével és kisfiával, Zsomborral együtt jött el az 
átadó ünnepségre.

Botka László polgármester ünnepi köszöntőjében elmondta: ez 
az ötödik intézmény, amelyet az elmúlt két évben felújítottak, a 
hatodikban, a Siha köziben pedig hamarosan indul a munka. 
Folytatás a 4. oldalon

A gyerekek az első pillanattól fogva örültek újjászületett bölcsődéjüknek. A Gyík utcai az ötödik, amelyet két év 
alatt felújítottak. Fotó: Iványi Aurél

A Disney és a H&M képviselői is kipróbálták a szegedi 
újdonságot.
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ERŐS MONDAT. Evidencia, hogy nem bizniszelünk sem a NER-rel, sem annak komisszárjaival. (…) Bár kulturális vonalon a dilet-
táns kapkodás jellemzi leginkább, a NER valóban rendszer, cinizmusra és önzésre épül. Peer Krisztián költő (Magyar Narancs)Évforduló

És akkor temetővé vált a Tisza
A csernobili atomerőmű-baleset óta nem történt olyan súlyos környezeti katasztrófa, mint húsz éve

A csernobili atomerőmű-baleset 
óta nem történt olyan súlyos kör-
nyezeti katasztrófa, mint húsz éve. 
2000. január 30-án, vasárnap este 
10 órakor átszakadt Romániában a 
nagybányai bányavállalat zagytáro-
zójának töltése, s százezer köbmé-
ternyi cianiddal és nehézfémekkel 
szennyezett mérgező víz került a 
Láposba, majd onnan a Szamosba 
és a Tiszába. 

– Január 31-én, hétfőn a kora délutá-
ni órákban nem hivatalosan jelezték 
a román vízügyesek magyar kollégá-
iknak, hogy nagy a baj. A munkatár-
saim azonnal kimentek Romániába, 
és mintát vettek a szennyezett vízből. 
Miután megkaptam az első mérési 
eredményeket, nem hittem el, olyan 
mellbevágóan magas volt az érték, 
ezért kértem a kollégáimat, még az-
nap menjenek ki újra Romániába, és 
végezzenek újabb méréseket – idéz-
te fel a húsz évvel ezelőtt történteket 
Varga Pál vegyészmérnök, aki a víza-
nalitikai vizsgálatokkal kapcsolatos 
munkát irányította a ciánkatasztró-
fa idején a Környezetvédelmi Főfel-
ügyelőség helyettes vezetőjeként.

– Az újabb mérések adatai is 
azt mutatták, hogy a halálos méreg 
koncentrációja több százszorosa a 
megengedett határértéknek. Buka-
restből január 31-én, hétfőn 20 óra 
54 perckor érkezett a nemzetközi 
protokollnak megfelelő hivatalos ér-
tesítés Budapestre a környezeti ka-
tasztrófáról – mondta Varga Pál.

Kisköre volt  
a megoldás kulcsa

Február 1-jén, kedden délután lé-
pett a cianidhullám Magyarország 
területére. Az első vizsgálatok 32,6 

mg/literes koncentrációt mutattak ki 
Csengernél, ami meghaladta az ér-
vényben lévő határérték 320-szoro-
sát. A Szamos vize a cianid mellett 
jelentős koncentrációban tartalma-
zott komplex formában megkötött 
nehézfémeket, így rezet, cinket, ól-
mot és ezüstöt is. Február 2-án, szer-
dán a megmérgezett folyó vize Vá-
sárosnaménynál beleömlött a Tiszá-
ba. Egyértelművé vált: a kárenyhítés 
egyetlen érdemi lehetőségét a Ti-
sza-tó, pontosabban a Kiskörei Víz-
lépcső adja. A cselekvési terv kulcs-

fontosságú eleme a Kiskörei Vízlép-
cső rendkívüli üzemrendjének kidol-
gozása volt annak érdekében, hogy 
a cianidos vizet a Tisza-tavon belül a 
folyómederben tartsák, majd a táro-
zó medencéiből származó tiszta víz-
zel felhígítsák. Február 7-én, hétfőn 
az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató-
ságnál harmadfokú vízminőségi kár- 
elhárítási készültséget rendeltek el. 
A védelmi osztag számos hullámté-
ri csatornán hajtott végre mederelzá-
rást homokzsákok és helyi anyagok 
felhasználásával, hogy megakadá-
lyozza, hogy a szennyezés a hullám-
térbe jusson.

Harmincmázsányi haltetem 
Tápén

Február 9-én, szerdán Szolnoknál 
3,2 mg/literes koncentrációt mér-
tek, ami a megengedett határérték 
több mint harmincszorosa. Február 
11-én, pénteken Szegedre ért a ci-
anidhullám. A tápéi komp fölött hat 
hajóból álló uszályzárat hoztak lét-
re, ahonnan mintegy harmincmá- 
zsányi haltetemet – busákat, sül-
lőket, csukákat, harcsákat, amu-
rokat és keszegeket – szedtek ki. 
Február 12-én, szombaton a cia-
nidszennyezés elhagyta az ország 
területét.

A füzetbe kézzel írott  
adatokat kérték

– A katasztrófa után egy hónap-
pal, február 24–26-án a szennye-
zés helyszínétől 2000 kilométer-

re, a Duna-deltában nemzetközi 
szakértői bizottság részvételével 
vizsgálták a vízminőséget, és kriti-
kus, határérték körüli értéket mu-
tattak ki. Ez jól mutatja, hogy még 
a hígítások után is milyen brutáli-
san nagy volt a szennyezés. Feb-
ruár 28-án fogadtam azt a nem-
zetközi delegációt, amelyben töb-
bek között svéd, svájci, német és 
cseh vegyészek, környezetvédel-
mi szakértők, valamint az ENSZ 
szakosított szervezetének mun-
katársai voltak, akik végigkövetve 
a szennyezés útját, mintát vettek, 
saját felszereléseikkel mértek, 
utólagos vizsgálatot folytattak. 
Nyíregyházán a nemzetközi dele-
gáció svájci vegyésze azt kérte, 
mutassuk meg, hogyan mérünk, il-
letve adjuk át azokat az adatokat, 
amelyeket a katasztrófa bekövet-
keztekor mértünk. De nem a hiva-
talos dokumentumokra, hanem a 
laboráns kézzel írott füzetére volt 

kíváncsi. Azokra az adatokra, ami-
ket közel négy héttel korábban írt 
be a füzetébe. Azért voltak bizal-
matlanok, mert Romániából sok-
féle – fogalmazzunk úgy, ellent-
mondásos – adatot kaptak, s azt 
gondolták, nálunk is ilyen a hely-
zet. Megmutattuk nekik a méré-
si módszereinket, amelyek min-
denben megfeleltek a nemzetközi 
szabványnak, így meggyőződhet-
tek arról, hogy mi szabályosan, hi-
telesen mértünk – mondta Varga 
Pál.

2000-ben a Tisza magyarorszá-
gi szakaszán több mint 1200 ton-
na hal pusztult el.

(Forrás: az Ativizig és a Környe-
zetvédelmi Minisztérium adatai. 
A térképet a környezetvédelmi 
felügyelőségek adataiból az MTI 
sajtóadatbankja készítette. Fotók: 
wikipédia, Euronews)

Szabó C. Szilárd

Halivadékmentés a cián után
A ciánszennyezés levonulása után több száz mázsa halat telepítet-
tek a Tiszába, valamint halivadékmentő akciókat szerveztek. 2000 
júliusában Szegeden a Vesszősön túli kubikgödrökből mentették a 
menthetőt a halászok, horgászok és önkéntesek, köztük e sorok író-
ja. 2000-ben a nagy tavaszi árvíz visszavonultával megannyi haliva-
dék maradt a kubikokban. A nagyobb és okosabb halak – ponty, sül-
lő, szürke harcsa – 
ugyanis visszatértek 
a folyómederbe, csak 
a hasának paran-
csolni képtelen csu-
ka maradt kinn a ku-
bikban, meg az ikra-
zabáló törpeharcsa, 
amelynek már min-
den mindegy. A milli-
ónyi törpe, kárász és 
keszeg mellett szép 
számmal akadt csu-
ka-, süllő-, balin- és 
sügérivadék is. Csukából tepsis méretű, hetven-nyolcvan dekás is ke-
rült a hálóba. Az ivadékok mentésekor a szétválogatás során csak az 
őshonos tiszai fajok kerültek a lajtos kocsiba, onnan pedig a Tiszába.

Rekordhosszúságú meleg árhullám

Miután 2000 február közepén levonult a cianid- és nehézfémszeny-
nyezés a Tiszán, márciusban sűrűsödni kezdtek a baljós jelek. A 
2000-es árvíz többéves csapadékos időjárás után következett be. 
A Tisza és mellékfolyóinak vízgyűjtőjén március végén és április ele-
jén kialakult jelentős csapadék és a felmelegedéssel együtt járó 
hóolvadás következtében a Tiszán és valamennyi mellékfolyóján 
jelentős áradás indult meg. Ez azt jelentette, hogy 2000-ben 350 
kilométer hosszúságban a Tiszán – nem beszélve a mellékfolyók-
ról, ahol a Tisza visszaduzzasztó hatása miatt szintén rekordot dön-
tő vízszintek alakultak ki – soha nem észlelt magasságú víz ellen 
kellett védekezni. De nemcsak a magasság, hanem a tartósság is 
rendkívüli volt. Tokajnál még csak négy napig, míg Szolnoknál már 
tizennyolc napig volt magasabb a víz a korábbi rekordoknál. Bár 
a Közép-Tisza vidékén voltak a legmagasabb vízszintek, Szeged-
nél is nagyon magasan tetőzött a Tisza. Szakemberek szerint a re-
kordhosszúságú, majdnem nyárig tartó meleg árhullám nemcsak 
a medret mosta át a cián után, de biztosította a reprodukciót, az 
ívást, a szaporodást is az ártérben. Arra vonatkozóan nincsenek 
vagy nagyon hiányosak az adatok, hogy mennyi hal volt a cián előtt 
és után a Tiszában. Egy biológus elmondta: mint ahogy a ciánka-
tasztrófa előtt, úgy ma is nagyon hiányosak az adatok. Sajnos nin-
csenek pontos és minden igényt kielégítő információk az egyes élő-
lénycsoportokra vonatkozóan.

2000-ben több mint 1200 tonna hal pusztult el a ciánszennyeződés-
ben a Tisza magyarországi szakaszán el. Csak Szegednél harmincmá- 
zsányi haltetemet szedtek ki a Tiszából.

Halivadékokat mentenek 2000 júliusában 
halászok, horgászok és önkéntesek a 
vesszősi kubikokból Szegednél. 
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Hal-álom

Szegedet örökkön ölében dajkálta a Tisza. Szőke folyónk 
az elmúlt évszázadok alatt sokszor áldást, de néha pusz-
tulást is hozott a városra. Szeged azonban az itt élők pá-

ratlan összefogásának köszönhetően mindig főnixmadárként 
támadt fel haló poraiból.

Halászpapok Tápén

A Tisza közelmúltbéli históriájának leggyászosabb napjait húsz 
éve jegyezhettük fel, amikor a nagybányai aranymosó bánya-
vállalat zagytározójából kiszabadult százezer köbméternyi, ci-
aniddal és nehézfémekkel szennyezett méregfolyam végig-
hömpölygött a mi szeretett folyónkon. A BBC a csernobili atom-
erőmű-baleset óta történt legnagyobb ökológiai katasztrófának 
nevezte a tiszai ciánszennyezést.

Húsz éve ott voltam a tápéi kompnál, ahol hat hajóból álló 
uszályzárat hoztak létre, ahonnan harminc mázsányi haltete-
met emeltek ki. A kimúlt busák, süllők, csukák, amurok, jász-, 
bagoly-, dévérkeszegek és szürkeharcsák mellett úgy álltak az 
emberek, mint akik sohasem akarnak hazamenni.

Szótlanul ácsorogtak, nyelték a könnyüket, törölgették a 
szemüket, meglett férfiemberek úgy szipogtak, akár a gyere-
kek. Csak a halászok törték meg a csendet, amikor újabb és 
újabb, haláltusájukat vívó halakat hoztak a vízről. Olyanok vol-
tak a halászok, mint papok a temetésen.

Ma is előttem a kép: holt halak, kopoltyújukból szivárog a 
vér, melytől iszamós a beton. Akkoriban sokat álmodtam egy 
olyan hallal, amely nagyobb volt, mint én. Látszott, hogy na-
gyon beteg, én pedig segíteni szerettem volna rajta. A kezembe 
vettem, de kiszakadt a hasa. 

Micu újra vízre szállt

Tizenkét nap alatt vonult le a méregáradat a Tiszán. Több mint 
ezer tonna hal, valamint megszámlálhatatlanul sok madár és 
vízi növény pusztult el. Szeretett folyónk azonban magához tért 
a sokkból, a gyors pusztulást lassú gyógyulás követte.

Újra vízre szállt Halász Miklós újságíró – barátainak és kol-
légáinak csak Micu – és Kovács István ügyvéd, akiket sokan 
ismertek és szerettek a városban. Azért a múlt idő, mert saj-
nos már nincsenek köztünk. Mindketten imádták és ismerték 
a Tiszát és Szegedet, annak minden zegét és zugát. Úgy tudtak 
mesélni a folyóról és a számukra mindennél fontosabb, tökéle-
tes kikapcsolódást nyújtó evezésről, hogy élmény volt hallgatni 
őket.

De elmentek a nagy öregek, váratlanul, idő előtt.

Apró, de fontos lépések

A klímaváltozás viharában mindannyiunk közös felelőssége és 
kötelessége, hogy vigyázzuk és óvjuk a Tiszát, saját környeze-
tünket. Gondoljuk át, min tudunk változtatni annak érdekében, 
hogy zöldebb életvitelt folytassunk a fenntarthatóbb Szegedért. 
Apró, de fontos lépés például, hogy kevesebb műanyag csoma-
golóanyagot használjunk, vagy a leselejtezett dolgaink – ruha, 
bútor, egyebek – ne a szemétben végezzék, hanem valami új 
funkciót kapjanak, amivel csökkenthetjük a hulladék mennyi-
ségét. Autó helyett járjunk kerékpárral vagy gyalog, hiszen Sze-
geden nincsenek távolságok. Ez nem csupán a környezetünk-
re, de az egészségünkre is jó hatással van. Ha nem megold-
ható a bicikli, akkor használjunk tömegközlekedést. Csak olyan 
anyagokkal fűtsünk, amelyek nem szennyezik a levegőt.

A város igyekszik zöldebbé tenni Szegedet; ennek kulcsa 
a geotermikus távfűtési rendszer kiépítése, a kerékpáros és 
elektromos közösségi közlekedés további fejlesztése, a zöld 
területek bővítése és véderdők telepítése. A Tisza partján új, pi-
henésre, kikapcsolódásra és sportolásra is lehetőséget nyújtó 
közösségi tereket terveznek.

A nagy öregek nyomában járva szeressük a Tiszát, amely 
örökkön ölében dajkálja Szegedet.

Szabó C. Szilárd
szabo.szilard@szeged.eu

Aktuális

 VéleménySzeged az idegenforgalom városa
Adóbevételei alapján az élvonalba tartozik

A beszedett idegenforgal-
mi adó alapján állította 
össze a leglátogatottabb 
települések TOP 100-as lis-
táját a turizmus.com. Sze-
ged ez alapján a 15. helyen 
áll, csak hat budapesti ke-
rület és néhány nagy múltú 
fürdőváros előzi meg.

Szeged mellett egyet-
len Csongrád megyei 
település, Móraha-

lom szerepel (az 50. helyen) 
a KSH 2018-as adatai alap-
ján összeállított toplistán – 
írta meg a szeged.hu. 

A vendégforgalom és így 
az idegenforgalmi adó (IFA) 
koncentráltságára jellemző, 
hogy a tavalyelőtti, össze-
sen 15 milliárdos bevétel 
90 százaléka száz telepü-
lésről származott. Az össze-
állításból az is kiderül, hogy 

a legtöbb idegenforgalmi 
adóbevételt, több mint két-
milliárd forintot Budapest 
V. kerületében szedték be; 
a legkevesebbet, 18 millió 
forintot pedig a századik he-
lyen végzett Herceghalom 
mondhatja magáénak. 

Százmilliósok klubja

Összesen 27 olyan tele-
pülés vagy főváro-
si kerület volt 2018-
ban, amelynek a tu-
rizmusból szárma-
zó adóbevétele 100 
millió forint felett ala-
kult. 50 és 99 millió 
között 24 település 
található, 10 és 49 
millió között pedig 
49. A toplista első 
100 települése kö-
zött 14 budapesti ke-
rület van. Az első fő-
városon kívüli telepü-
lés Hévíz.

Szegeden az adó-
bevétel dinamikus 
növekedése nem 
véletlen, hiszen tíz 
év alatt 220 száza-
lékkal nőtt a városba 
látogató vendégek 
száma. Míg 2009-
ben 187 ezer, addig 
2018-ban már 413 

ezer éjszakát töltöttek a 
vendégek Szegeden, miköz-
ben a város folyamatosan a 

tíz leglátogatottabb turiszti-
kai célpont közé tartozott, 
megelőzve az idegenforgal-
mi adó toplistájának 18. he-
lyén álló Miskolcot, az utána 
következő Győrt (19.), Deb-
recent (24.) és Pécset (33.) 
is. 

Szeged az elmúlt évek-
ben olyan hagyományos 
turisztikai központokat is 
maga mögé utasított, mint 

Sopron, Visegrád vagy Har-
kány.

Fontos  
bevételi forrás

Országosan közel 15 milli-
árd forintot szedtek be a he-
lyi önkormányzatok 2018-
ban idegenforgalmi adóból, 
amely fontos bevételi for-
rás a jelentős vendégfor-
galommal rendelkező ha-
zai települések számára. A 
2003-ban bevezetett ide-
genforgalmi adó helyi adó, 
az önkormányzatok gazdál-
kodhatnak vele.

Szegeden a helyi rende-
let jelenleg 500 forintban 
határozza meg éjszakán-
ként az idegenforgalmi adó 
összegét, s a város ezzel a 
legnépszerűbb turisztikai 
célpontok között foglal he-

lyet.
A költségvetési 

törvény évente rögzíti, 
hogy az önkormányza-
tok az általuk besze-
dett idegenforgalmi 
adó után mekkora 
költségvetési támo-
gatásban részesülhet-
nek. Mára az állami 
hozzájárulás a koráb-
bi 1 forint 50 fillérről 
egy forintra csökkent 
miden beszedett fo-
rint után, ennek elle-
nére az önkormány-
zatok továbbra is 
komolyan érdekeltek 
az IFA-bevételek nö-
velésében.

Turisztikai  
fejlesztések

Évek óta vita folyik ar-
ról, hogy kötelezzék-e 

az önkormányzatokat arra, 
hogy az így befolyt bevéte-
leiket és az ahhoz kapcso-
lódó költségvetési támoga-
tásokat kizárólag turisztikai 
fejlesztésekre fordíthassák. 

Szeged hosszú évek óta 
nemcsak az IFA-bevételeit 
költi ilyen célra, hanem an-
nak sokszorosát. Az elmúlt 
években jelentős beruházá-
sok valósultak meg. A turis-
ták egyik kedvenc szegedi 
célpontja a vadaspark, ahol 
többek között elefántház 
épült; tavaly megfiatalodott 
a százéves Belvárosi mozi, 
és jelenleg is zajlik a Móra 
Ferenc Múzeum történeté-
nek legnagyobb szabású 
felújítása, amely másfél 
milliárd forintból teljesen 
látogatóbaráttá válik még 
ebben az évben. Készül a 
Tisza leghosszabb úszómű-
ve is, amely a nyár elejétől 
az újszegedi Partfürdőn fo-
gadja majd a vendégeket. A 
127 méter hosszú úszómű 
nemcsak kikötőként fog 
szolgálni a hajóval érkező 
vendégek számára, hanem 
úszó színpadán koncertek-
nek, előadásoknak és más 
rendezvényeknek is otthont 
ad majd a vízen.

Rafai Gábor

15 milliárd
2003-ban 639 önkormányzat élt az IFA kivetésének le-
hetőségével, mára ez a szám 768-ra nőtt. A 2018-as 
IFA-bevételek országosan közel 15 milliárd forintot tet-
tek ki, ez 2017-hez képest 9 százalékos, 2014 óta pe-
dig összesen 59 százalékos növekedést jelent.

Vendégéjszakák 
Szegeden

Év db
2009 187 469
2011 223 687
2013  252 442
2015 253 211
2016 313 327
2017  384 386
2018 413 500

Forrás: turizmus.com

Februári tavasz a korzón. Csoda, hogy Szeged a legnépszerűbb városok közé tartozik? 
Fotó: Szabó Luca

LEGLÁTOGATOTTABB TELEPÜLÉSEK 
AZ IDEGENFORGALMI ADÓBEVÉTELEK 

ALAPJÁN 2018-BAN

Több mint 1 milliárd forint
  1. Budapest V. kerület
  2. Budapest VII. kerület

Több mint fél milliárd forint
  3. Budapest VI. kerület
  4. Hévíz
  5. Hajdúszoboszló

250–500 millió forint
  6. Budapest I. kerület
  7. Budapest VIII. kerület
  8. Balatonfüred
  9. Siófok
10. Bük
11. Zalakaros

100–250 millió forint között
12. Eger
13. Sárvár
14. Budapest IX. kerület
15. SZEGED

Forrás: turizmus.com 
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Papírangyalkákkal díszí-
tett könyvkarácsony-
fa fogadta a Somo-

gyi-könyvtár látogatóit 
decemberben. A bibli-
otéka munkatársai így 
gyűjtöttek adományo-
kat. Minden eddiginél 
több, kétszázötvenezer 
forint gyűlt össze, ame-
lyet a Dr. Waltner Ká-
roly Otthon lakói kaptak 
a Csillag téri fiókkönyv-
tárban. Az intézmény 
többek között kézmű-
ves-foglalkozásokhoz 
vásárol alapanyagokat, 

de számítástechnikai eszkö-
zökre és edényekre is jut a tá-
mogatásból.

kon keresztül szeretnénk be-
mutatni azt a gondolkodás-
módot és hangulatot, amely 
annyira sajátja volt Szaba-
dos Árpádnak – mondta a 
kiállítás kurátora, Nátyi Ró-
bert művészettörténész a 
szeged.hu-nak. Sinkó Ist-
ván képzőművész, a kiállítás 
másik kurátora emlékezte-
tett arra, hogy Szabados Ár-
pád az idén lenne 75 éves, 
így akár emlékkiállításnak is 
felfoghatnánk a tárlatot; ám 
ez azért nem lenne helytálló, 
mert egy olyan élő kiállítás-
ról van szó, amelyet a művek 
párbeszéde jellemez.
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Új nevekkel bővült a Deja Vu Fesztivál
A korábban bejelentett nevek mellé újabb világsztárok csatlakoztak 

az ország egyetlen 3 napos nosztalgiabulijához, ami idén június 4-5-6-án 
várja az időutazókat az Újszegedi Partfürdőn.

A 90-es évek és az ezredforduló legőrületesebb buli-
jait idézi immár hetedik éve a Deja Vu fesztivál, ahol 
a korszak nagy ikonjai adják egymásnak a mikrofont, 
három napon át. Az eddig bejelentett világsztárok, mint  
Whigfield, Alice Dj, Danzel, Cascada, a Loft illetve 
a hazai sorban az Animal Cannibals, az UFO, Erős vs 
Spigiboy mellé megérkeztek az új nevek, akik szintén 
2020 júniusának elején a napfény városában repítenek 
minket vissza az időben.
A Deja Vu fesztiválon először lép fel az olasz Alexia, akit 
a Double You és Ice Mc dalok (Think About The Way, It’s 
A Rainy Day) vokálosaként ismerhettünk meg, de bizo-
nyára ismerős lesz az Uh La La La vagy a Hold on című 
sláger azok nak, akik a 90-es évek zenéit szeretik.
Visszatérő vendég az újszegedi partfürdőn a Masterboy & 

Beatrix Delgado. A Feel The Heat of The Night vagy az 
I Got To Give It Up slágerek előadói már 2017-ben is 
hatalmas bulit dörrentettek a Tisza partján. 
Dj Sterbinszky classic szettje már kötelező darabja a 
fesztiválnak, így ő idén is erősíti a magyar fellépők so-
rát. A hazai kedvencek közül Kasza Tibi, a Crystal volt 
frontembere először lép fel az eseményen, a Desperado 
pedig visszatérőként táncoltatja meg a szegedieket.

A szervezők hamarosan újabb neveket jelentenek be.
A VIP bérlet idén - Prémium bérletként - limitált szám- 
ban elérhető február 10-től. 
Akciós bérleteket 15.000 Ft helyett, 9.500 Ft-ért lehet 
vásárolni február 12-ig személyesen, az IH Rendezvény-
központban vagy online www.dejavufesztival.hu-n.

További információ: www.dejavufesztival.hu

Lét-közeli művészet a REÖK-ben
A Szegedről indult, Munká-
csy-díjas festő és grafikus, 
Szabados Árpád alkotásai 
március 22-éig láthatók a 
REÖK-ben, Lét-közeli művé-
szet címmel. 

– A tárlat kétszáz különféle 
műalkotás – többek között 
grafika, festmény, rézkarc, 
linómetszet és fotó – segít-
ségével igyekszik bemutatni 
Szabados Árpád fél évszá-
zados alkotói pályáját. Nem 
kronologikus vagy tematikus 
rendben követik egymást a 
termekben az alkotások, ha-
nem szellemi csomóponto-

Járványt modelleznek

Matematikusok dol-
goznak a Szegedi 
Tudományegyete-

men az új koronavírus ter-
jedésének modellezésén. A 
kutatócsapat folyamatosan 
elemzi a járvánnyal kapcso-
latos információkat: a meg-
betegedések számát, a be-
tegség megjelenését a Kí-
nán kívüli országokban, az 
utazási adatokat és a meg-
előzés érdekében bevezetett 

intézkedéseket. Röst Ger-
gely egyetemi docens a Sze-
ged Televíziónak elmondta: 
olyan kockázatbecslés ad-
ható a modelljükkel, hogy az 
egyes tényezők mekkora sze-
repet játszanak abban, hogy 
egy adott országban járvány 
tör ki. A kutatócsoport rövi-
desen elkészül az összetett 
matematikai modellel, ame-
lyet publikál, s így az egész 
világon elérhető lesz.

Sérülteknek gyűjtöttek  
adományokat a könyvtárosok

A kis ünnepség után Terhes Ka-
talin könyvtáros Saint-Exupéry 
A kis herceg című regényéről 
beszélgetett a Dr. Waltner Károly 
Otthon lakóival. Fotó: Szabó Luca

Folytatás az 1. oldalról

A bölcsődék mellett hat 
óvoda és hat iskola is 
megújult Szegeden, 

főleg uniós forrásból, de az 
önkormányzat saját költség-
vetéséből is jelentős össze-
get fordított a felújításokra.

– A Gyík utcai bölcső-
de felújítása összesen 380 
millió forintba került; ebből 
320 millió volt az uniós for-
rás, 60 milliót pedig a város 

biztosított – mondta a pol-
gármester, aki hozzátette:  
– Nemcsak polgármester-
ként, hanem szülőként is 
tudom, hogy egy közösség 
részéről a legfontosabb csa-
ládtámogatás, ha megfelelő, 
biztonságos és szép környe-
zetben, gondos kezek között 
vannak a gyermekeink.

Király Sándorné, a tizen-
öt szegedi önkormányzati 
bölcsőde vezetője elmondta: 

a felújítás ideje alatt a Gyík 
utcai intézményből a 94 kis-
gyermek a Cső utcai, a Siha 
közi, a Rókusi körúti, vala-
mint a Hajlat utcai bölcsődé-
be járt. – Szerencsére mind 
a szülők, mind a gyerekek 
jól érezték magukat ebben 
a négy intézményben, de ter-
mészetesen nagyon örülnek 
annak, hogy ismét birtokuk-
ba vehetik megújult bölcső-
déjüket – tette hozzá.

Urbán Tamás, a körzet 
képviselője nemcsak képvi-
selőként jött el a megnyitó-
ra, hanem édesapaként is. 
– Az épület minden részén 
látszik, hogy nagy odafigye-
léssel dolgozott a kivitelező, 
minden nagyon szép és eu-
rópai. Ez a felújított intéz-
mény megfelelő környezetet 
biztosít majd az idejáró gye-
rekeknek – mondta.

Vass Imre

Megújult a Gyík utcai bölcsőde
Az intézményfelújítási programban a Siha utcai következik

Az ünnepélyes átadáson Botka László megköszönte a családok türelmét. Tavasszal a Siha utcai bölcsődében kezdőd-
nek hasonló munkálatok. Fotó: Iványi Aurél 

Sinkó István kurátor el-
mondta: Szabados Árpád 
idén lenne 75 éves. Fotó: 
Szabó Luca

Száz ember dolgozik jelenleg a Mó-
ra-múzeum épületében. Felújítják a 
hátsó homlokzatot, odabent pedig 

festenek, fűtési rendszert szerelnek. Fogas 
Ottó múzeumigazgató a szeged.hu-nak el-
mondta, hogy megkezdődött a kiállítóter-
mek kialakítása; eltakarják az ablakokat, 
így könnyebb kiállításokat építeni, és job-
ban lehet védeni a műtárgyakat az UV su-
gárzástól, a hő- és páraingadozástól. Bod-
rogi Ferenc, a kivitelező Bodrogi Bau Kft. 
ügyvezető igazgatója hozzátette: előfordul-
tak váratlan események – a vár körül régé-
szeti leletekre bukkantak, és a közműtér-
képek sem voltak pontosak.

Cserélik a Móra-múzeum tetejét

Szokatlan látvány a kultúrpalota tetejéről.  
A teljes fejlesztés 899 milliós uniós és több mint 
500 milliós önkormányzati forrásból valósul 
meg.  Fotó: Iványi Aurél
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Sándornak és Viviennek önkormányzati 
bérlakást hozott a Jézuska

Megnyílt az első 
csomagolásmentes bolt 

Kosárral, vászonszatyorral 
és befőttesüveggel érde-
mes menni Szeged első 
csomagolásmentes boltjá-
ba, mely a Jósika utcában 
nyílt meg. A környezetbarát 
üzletben nagyjából kétszáz 
terméket kínálnak. Többsé-
gük Szegeden és környékén 
készül, helyi gazdaságok-
ban, így a szállítás is ke-
vésbé terheli a környezetet. 
Fotó: Rafai Gábor

New Yorkban is hódít  
a szegedi Antavo új fejlesztése

A szegedi startup cég, az 
Antavo termékét olyan vi-
lágcégek képviselői pró-
bálták ki egy New York-i 
szakmai kiállításon, mint a 
Disney vagy a H&M. 

Az NRF Retail Week 
Amerika legnagyobb 
kereskedelmi kiállítá-

sa, melyre meghívták a mar-
ketingszoftvereket fejlesztő 
szegedi Antavót is. Olyan vi-
lágcégek mellett mutatkoz-

hattak be, mint a Microsoft, 
a Google, az American Exp-
ress vagy a Starbucks.

Az Antavo fő terméke 
egy személyre szóló hűség-
programokat kínáló szoft-
ver. Ügyfeleik offline és 
online is elérik vásárlóikat 
hagyományos vagy digitá-
lis hűségkártyákkal vagy a 
webshopba épített hűség-
programmal. A szegedi fej-
lesztés azért egyedi, mert 
lehetővé teszi, hogy akkor is 

kapcsolatba lépjen a cég a 
vásárlóival, amikor az nem 
vásárol. 

Az Antavo eddig is szá-
mos elismerést gyűjtött be. 
Tavaly nyáron elnyerték a 
Drapers Digital fődíját a leg-
kiemelkedőbb online ügy-
félszerzési stratégia kate-
góriában. Ugyancsak tavaly 
szegedi irodájukat válasz-
tották a legjobbnak Az év 
irodája pályázat kisvállalati 
kategóriájában.

Kolbászokkal versenyeztek

A szakmai kiállításon többek között a Disney, a Lush és a H&M képviselői is kipróbálták 
a szegedi újdonságot, és hamarosan használják is egyes üzleteikben.

HETEDSZER RENDEZTÉK MEG A PETŐFITELEPI BÖLLÉRNAPOT, AMELYEN TIZENHÉT 
CSAPAT INDULT. Azt kellett eldönteni, ki készíti a legfinomabb kolbászt. A városrész azóta 
hagyománnyá vált rendezvényének ötletgazdája Szabó Sándor országgyűlési és Szénási Ró-
bert önkormányzati képviselő volt. Idén nemcsak helyből, hanem Szeged más városrészeiből 
is érkeztek csapatok. Botka László polgármester is megkóstolta a finomságokat, és beszél-
getett a kolbászkészítőkkel. A zsűrinek nehéz dolga volt, a végeredmény: 1. NagyfateRock 
csapata, 2. Kokó és Barátai, 3. Weiszenauer Péter. Fotó: Iványi Aurél

A 35 év alattiaknak legutol-
jára meghirdetett IKV-s bér-
lakások egyikét Papp Sán-
dor és Kószó Vivien kapta a 
Cserzy Mihály utcában. 

– Először pályáztunk, és rög-
tön nyertünk – mesélte mo-
solyogva a kulcsátadás előtt 
Papp Sándor a szeged.hu-
nak. A bolti eladóként dolgozó 
férfi párja is bolti dolgozó.

A mostani pályázatot há-
rom, fiataloknak fenntartott 
lakás bérleti jogára írta ki az 
IKV, a szokásos feltételekkel. 
Ezek közül a legfontosabb, 

hogy a jelentkező házas- vagy 
élettársak szegedi lakosok 
legyenek, rendelkezzenek 
munkahellyel és állandó jöve-
delemmel, és azt is vállalják, 
hogy egy előtakarékossági 
számlára havonta befizetnek 
közel 30 ezer forintot. 

A most megkapott lakás 
41 négyzetméteres, és havi 
16 ezer 632 forintot kell majd 
fizetniük bérleti díjként, egy pi-
aci albérlet árának töredékét. 

Joób Márton, az önkor-
mányzat család-, szociál-
politikai és sportért felelős 
tanácsnoka a lakás átadása-

kor arról beszélt, hogy az el-
múlt öt évben a város kétmil-
liárd forintot fordított üresen 
álló bérlakások felújítására. 
Ez idő alatt 53 fiatal pár ju-
tott olyan lakáshoz, amely-
nek bérleti díja meg sem kö-
zelíti az albérletekét. Csarnó 
Zsuzsa, az IKV megbízott 
vezetője egy kis ajándékkal 
indította útjára a fiatal párt, 
amely hamarosan megkezdi 
a beköltözést. A cégvezető 
elmondta, hogy az utóbbi 
hat évben 919 lakást adott 
bérbe az IKV, és ez a tenden-
cia folytatódni fog

Sándornak és Viviennek vannak már közös bútorai, amelyek rövidesen megérkeznek. Szeret-
nék minél otthonosabbá tenni az egy szoba plusz konyhás lakásukat. Fotó: Iványi Aurél
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Ünnepelt a Valahol Európában
A színház az a hely, ahol a zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el

A Valahol Európában című musical 
a Szegedi Nemzeti Színház elmúlt 
két évtizedének egyik legsikere-
sebb produkciója. A megható tör-
ténetet Szőcs Artúr negyven gyer-
mekszereplővel állította színpadra. 
Január 30-án tortával ünnepelték 
az ötvenedik előadást. Utoljára 
húsz évvel ezelőtt ért meg színda-
rab félszáznál is több előadást Sze-
geden.

A nagyszabású produkciót ko-
rábban, 2011-ben a Szegedi 
Szabadtéri Játékokon Béres 

Attila állította színpadra, 2018 de-
cemberében pedig visszatért Sze-
gedre a világhírű musical, immár a 
kőszínházba. Korábban a Dóm téren 
Szőcs Artúr nem rendezőként, ha-
nem színészként volt részese a pro-
dukciónak – akkor ő alakította Hosz-
szút.

A kőszínházi előadás olyan sike-
res lett, hogy már az első évad végé-
re 37 előadást ért meg, és több mint 
24 ezren látták; minden este telt ház 
előtt játszhatták a szereplők.

A sikerszéria az idei évadban is 

folytatódott: január 
30-án az alkotók elér-
tek az ötvenedik előa-
dáshoz – a nézőszám 
pedig 31 ezer 500-ra 
emelkedett.

Utoljára ilyen siker-
szériának 2001-ben és 
2002-ben örülhettek a 
szegedi művészek és 
a közönség. Akkor két 
továbbjátszás is rekor-
dot döntött: a Dzsungel 
könyve 66, míg a Gya-
log galopp 53 előadás-
sal futott nagy szériát.

A Valahol Európá-
ban 2018. december 
21-én debütált a Nagy-
színházban, s az elmúlt tizenhárom 
hónapban az előadások kezdete 
előtt néhány nappal már nem lehe-
tett jegyet kapni a musicalre.

A közönség hamar megszerette 
az előadást, s tavaly május végén 
három Dömötör-díjjal is jutalmazta. 
A Suhancot alakító Ágoston Kata-
lin a legjobb színésznő díját, Árvai 
György a legjobb látványtervező díját 

vehette át, a musical gyermeksze-
replői pedig kiérdemelték az évad 
legjobb művészeti teljesítményéért 
járó elismerést.

A történet hősei – többek között 
Hosszú, Suhanc, Ficsúr és Csóró – 
fedél nélkül maradt gyerekek, akik 
bandába verődve igyekeznek túlélni 
a háború borzalmait. Egy idős ze-
nész, Simon Péter befogadja őket, 
az ő romos kastélyában lelnek me-
nedéket.

A musicalt két szereposztásban 
láthatja a közönség.

A világhírű filmből készült mu-
sical dalai mára igazi slágerekké 
lettek. Január 30-án este a darab 
második felvonásában a két szerep- 
osztás összes szereplője és a né-
zők – közel ezren – együtt énekelték 
vagy dúdolták az egyik legismerteb-
bet, A zene az kell… című számot. Az 
előadás végén pedig hatalmas tortá-
val kedveskedtek az alkotóknak.

A színpadon Kozma József, a 
közgyűlés kulturális bizottságának 

elnöke köszöntötte az ötvenedik 
előadás résztvevőit. Kozma szerint 
két fő oka van a sikernek: nagyon jó 
az előadás, és nagyon jó a közönség.

– A színház olyan műfaj, ahol a 
színészek, az alkotók a közönséggel 
együtt hozzák létre azt a csodát, amit 
színházi élménynek nevezünk. Biz-
tos most is vannak itt olyanok, akik 
először járnak színházban, és olya-
nok is, akik már a szegedi teátrum 
professzionális nézői. Ezt a színhá-

zat Szeged közönsége 
és a produkciókat létre-
hozó művészek együtt 
tartják fenn. Az önkor-
mányzat csak az ehhez 
szükséges feltételeket 
biztosítja – mondta Koz-
ma József.

– Azért is nagy öröm 
ez a kerek szám, mert 
húsz évvel ezelőtt volt 
utoljára olyan bemuta-
tója a Szegedi Nemzeti 
Színháznak, amelyik 
ötven előadást ért meg 
– mondta Barnák Lász-
ló főigazgató a vastaps 
után a színpadon. – Eb-
ben a sikerben nagyon 

sok ember, alkotó munkája fekszik: 
azoké, akiket lát a színpadon a kö-
zönség, és azoké is, akik a háttérből 
segítik a produkciót. Mindazoké, 
akik estéről estére megteremtet-
ték ezt a csodát, mert a színház az 
a hely, ahol a zene az kell, és ahol 
megtörténhet az is, hogy ha valaki 
meghal, akkor integethetünk neki, 
mikor elmegy a mennyországba.

Rafai Gábor

A Valahol Európában gyermekszereplői. Fotó: Szabó Luca

A Valahol Európában felnőtt  
és gyermekszereplői

Pálfi Zoltán, Rácz Tibor, Károlyi Krisztián, Medveczky Balázs, Ágos-
ton Katalin, Csorba Kata, Rétfalvi Tamás, Varga-Huszti Máté, Fe-
rencz Nándor, Károlyi Krisztián, Borovics Tamás, Poroszlay Kristóf, 
Gömöri Krisztián, Kancsár József, Taletovics Milán, Rákai István, 
Büte László, Hrabovszky Bercel, Vajda Vince, Janó-Szegi Eszter 
Luca, Szügyi Boglárka, Balog Bertalan, Vály Boldizsár, Mari Domo-
kos, Szirmai Marcell, Nagy Fülöp Tamás, Zsögön Andor Kolos, Kan-
csár Ábel, Paillot Ábel, Magyar Fülöp Mihály és Biri Gábor.

Jubileumi torta a Valahol Európában szereplőinek. Fotó: Szabó Luca

Vastaps – mindkét szereposztásnak. Fotó: Szegedi Nemzeti Színház
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Vágvölgyi B. András: Olykor goebbelsi módon
A Magyar Narancs egykori főszerkesztője a Ságvári-gimiről, 

1989-ről, a sajtóviszonyokról, Orbán Viktorról és a kormányzati béljósokról

1989 a csodák éve volt Vágvölgyi 
B. András szerint, aki Szegeden 
mutatta be 1989 című regényé-
nek új kiadását. A Magyar Na-
rancs szegedi születésű egykori 
főszerkesztője díszőrséget állt 
Nagy Imre koporsójánál a mártír 
miniszterelnök újratemetésekor. 
Rossz véleménye van a Fidesz ál-
tal központosított sajtóról, amely 
szerinte olykor goebbelsi módon 
tolja a kormánypropagandát.

– 2009-ben jelent meg az 1989 
első kiadása, mely bővebb, több 
mint hatszáz oldalas dokumenta-
rista jellegű kötet volt. Miért szü-
letett meg az 1989?

– Az évfordulóknak van egyfajta 
mágiája Magyarországon. Az első 
kiadás 2009-ben, a rendszerváltás 
20. évfordulóján jelent meg, és arra 
számítottam, hogy lesz rá kereslet. 
És volt is. A pimasz cím nyilvánva-
lóan George Orwell 1984 című mű-
vére utal, persze fordított módon. A 
könyvemnek volt egy furcsa műfaji 
meghatározása – tűzijáték.  Ez há-
rom dolgot is jelentett: a pompőz 
tűzijátékot, párizsi örömünnepet 
– 1989-ben ünnepelték a francia 
forradalom kétszázadik évforduló-
ját –, a tűzzel való játékot – hiszen 
1989-ben még éles szituáció volt, 
nem tűnt elképzelhetetlennek, hogy 
megorrolnak ránk a szovjetek, és 
jönnek a keményvonalasok –, vala-
mint egyfajta erotikus akciót. 

– Nemrégiben jelent meg az 
1989 második kiadása. Miben kü-
lönbözik az új kiadás az elsőtől?

– 2009-ben dokumentumre-
gényként határozták meg a köny-
vemet. Akkor a dokumentumon, 

most viszont a regényen van a 
hangsúly. Mégpedig azért, mert 
azóta felnőtt egy olyan korosztály, 
amelynek már nincs semmilyen 
élménye az előző rendszerről, de 
még a rendszerváltás időszaká-
ról sem. A fiatalabbaknak jobban 

fekszik a regényes forma és a rö-
vidített tartalom. A történészhallga-
tóknak továbbra is az első kiadást 
ajánlom.

– 1989-et nevezte már a cso-
dák évének, de úgy is fogalmazott 
egy interjújában, hogy a remények 
elcsalásának időszaka volt. Har-
minc évvel a rendszerváltás után 
mit gondol 1989-ről?

– Ma is tartom, hogy 1989 a 
csodák éve volt, amely életem egyik 
legfontosabb élménye marad. A re-
mények elcsalása későbbi történet.

– Szeged benne van az 1989-
ben? Ezt azért kérdezem, mert bár 
hosszú ideje nem itt él, Szegeden 
született és nőtt fel.

– Szeged benne van az 1989 
szellemiségében. A szegedi szüle-
tésem adottság, mindig büszkén 
emlegetem. 

– Mit jelent önnek Szeged?
– Fiatalon úgy hívtuk Szegedet, 

hogy a mediterrán kisváros. Az én 
Szeged-képemben benne van a nap-
fény, a folyó, a déliség, az egyetem. 
A szüleim egyetemi emberek voltak, 
abban a körben szocializálódtam. 
Ilyeténképpen fontos volt nekem, 
csakúgy, mint a Ságvári-gimnázium, 
ahol végeztem. Szegeden már olvas-
tam szamizdatot, voltam a repülő 
egyetemen, ahol Szabó Miklós és 

mások előadását hallgattam. 1981 
óta azonban már nem Szegeden, 
hanem Budapesten, New Yorkban, 
Tokióban és Kolozsvárott élek, de az 
már egy másik történet. 

– Most milyennek látja Szege-
det?

– Nagyon büszke vagyok Sze-
gedre, melynek különleges vibrálá-
sa van ebben az egysíkúvá vált ma-
gyar életben. Ilyen vibrálás máshol 
ritkán érezhető az országban.

– A rendszerváltáskor egyike 
volt a Magyar Narancs alapítói-
nak, amelyet közel tíz évig, 1998-
ig főszerkesztőként irányított. Mit 
gondol a mai magyar sajtóviszo-
nyokról?

– Rosszat. Vannak jó netes 
portálok, de az egyneműsítést, a 
központosítást nagyon rossznak 
tartom. A centralizált sajtó a kor-
mánypropagandát sugározza, oly-
kor goebbelsi módon. Láttam a bu-
dapesti főpolgármesterrel készült 
interjút a köztelevízióban. Pokoli 
volt. Nem éltem a Rákosi-érában 
és az azt megelőző szerencsétlen 
rendszerekben, de úgy vélem, a 
Kádár-kori televízióba se fért vol-
na bele az, ami az M1 csatornáján 
történt. Egyetértek azzal a véle-
ménnyel, hogy bordélyház az évi 
százmilliárd forintot eltapsoló köz-
televízió. Az nyilván jelent valamit, 
hogy az Egyesült Államok kongresz-
szusa harminc évvel a rendszervál-
tás után újraindítja Magyarorszá-
gon a Szabad Európa Rádiót.

– Belevágna most egy lapala-
pításba?

– Nem feltétlenül print lapba 
vágnék bele, ha belevágnék, mert 
most a könyvírás és a filmcsinálás 
van az érdeklődési köröm köze-
pén. Ha igazi lehetőséget kapnék, 
belevágnék.

– A jelenlegi sajtóviszonyok 
közepette is?

– Pontosan azért, hiszen éppen 
ezeken a viszonyokon kellene vál-
toztatni. Elég sok problémám van 
azzal, amerre az ország megy. Na-
gyon remélem, hogy ez már nem 
tart sokáig.

– Már tíz éve élünk a NER-ben, 
de ön évtizedek óta ismeri a meg-
határozó fideszes politikusokat, 
hiszen a nyolcvanas évek végén, 
a kilencvenes évek legelején a 
Fidesz tagja, külpolitikai tanács-
adója, 1989-ben Nagy Imre újra-
temetésének sajtófőnöke volt. 
Mikor ismerte meg Orbán Viktort?

– 1988-ban. Éles eszű, gyors 
gondolkodású ember volt, ami ne-
kem akkoriban nagyon tetszett. 
Támogattam, hogy Nagy Imre újra-
temetésén Orbán Viktor legyen a 
Petőfi Sándor, aki huszonhat éve-
sen, szőrösen, fehér ingben, zakó-
ban mondta el a beszédét. Én Sze-
lényi Zsuzsával, Várdy Katalinnal és 

Fodor Gáborral álltam díszőrséget 
Nagy Imre koporsója mellett, ami-
kor Orbán a beszédét mondta. Ez 
akkor és ott meghatározó élmény 
volt számomra. Ugyanakkor ma 
már másképpen ítélem meg Orbán 
beszédét. Akkor is volt bennem 
egy furcsa érzés, ami az évtizedek 
alatt felerősödött, hogy Orbán ezt 
a beszédet alapvetően a personal 
branding és az egyéni marketing 
céljára használta ki. Az volt az 
egyik legfontosabb mondata, hogy 
olyan kormányt kell választanunk, 
amelyik haladéktalanul megkezdi 
a tárgyalásokat a szovjet csapatok 

kivonásáról. Ehhez képest akkor 
már a szovjetek megkezdték a csa-
patkivonásokat Magyarországról, 
hiszen az eldöntött tény volt. Erről 
hosszasan beszélgettem Németh 
Miklós akkori miniszterelnökkel, 
amit tavaly megírtam az Átlát-
szóra. 1989 júniusára már több 
hadosztályt, több tízezer szovjet 
katonát vontak ki az országból, és 
vagdosták át a vasfüggönyt. A mai 
történelemhamisítók, a terror házi-
asszonya és mások azonban úgy 
próbálják eladni a történetet, hogy 
Orbán Viktor fél kézzel zavarta ki 
az oroszokat, ami nem igaz. Inkább 
a fordítottja volna igaz most, hogy 
hívja vissza őket.

– Mi vethet véget a mostani 
rezsimnek?

– 2019 nagyon fontos év volt az 
elmúlt tíz év történetében. Először 
történt meg, hogy a kormánypárt 
olyan ütést kapott, amitől kicsit 
megroggyant, és rászámoltak. Azt 
gondolom, vissza kell térni a poli-
tikai érdekegyeztetésekhez, vissza 
kell térni ahhoz, hogy máshogy is el 
lehet képzelni a jövőt, mint ahogy 
azt a kormányzati béljósok megál-
modják.

– Érdekegyeztetni fog, aki ed-
dig erőből politizált?

– Rá lehet kényszeríteni. Ebből 
a fake newsos, igazság utáni világ-
ból vissza kell térni oda, hogy ér-
vek, nyilvános viták legyenek, ahol 
megismerhetők az álláspontok, az 
érdekkörök.

(Forrás: A Szeged Televízió Szem-
közt című műsora és a Belvárosi mo-
ziban tartott könyvbemutató.)

Szabó C. Szilárd

Suki Béla, 
a Ságvári 

legendás tanára

Vágvölgyi B. András a Kolo-
rádó Kid című filmjébe bele-
csempészte egykori gimnázi-
umi történelemtanára, Suki 
Béla alakját, akit Csányi Sán-
dor alakít a filmben. A legen-
da szerint Sukit 1956 után 
rövid időre börtönbe zárták, 
utána muzsikus cigány volt 
az Alföldön. A Ságvári-gimná-
ziumban 1962-től haláláig, 
1982-ig tanított.

Goebbels: Keress egy ellenségképet!
A náci propagandaminiszter, Joseph Goebbels tudományosan 
közelített a kérdéshez, behatóan tanulmányozta Edward Bernays 
1928-as könyvét is, és amellett hogy aktívan használta politikai 
eszközként, össze is foglalta a hatékony propaganda gyakorlatilag 
máig érvényes szabályait: 

1. Kerüld az elvont gondolatokat, és az érzelmeket vedd célba!
2. Kevés üzenetet küldj, de azokat folyamatosan sulykold!
3. Használj felszínes, általánosító véleményeket, sztereotípiákat!
4. Az érvelés legyen egyoldalú – soha ne árnyalj!
5. Folyamatosan kritizáld az ellenfeledet!
6. Keress egy ellenségképet, és folyamatosan rágalmazd!

Forrás: qubit.hu

2019 nagyon fontos 
év volt. Először tör-
tént meg az elmúlt 
tíz évben, hogy a 
kormánypárt olyan 
ütést kapott, amitől 
kicsit megroggyant, 
és rászámoltak.

Vágvölgyi B. András: Ma már másképpen ítélem meg Orbán beszédét. 
Fotó: Szabó Luca 
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Legszebb gyermekéveim  
a nagyszüleim kefegyárában

A mi családunkban nincse-
nek gazdag emberek. Az 
igaz, hogy édesapám apuká-

jának, Győry Gyulának volt Szege-
den egy kefegyára, amelyet hosszú 
évek alatt kefekötő inasként kezd-
ve maga hozott létre, de mire tőké-
vel rendelkező, adósság nélküli gyár 
lett, 1949-ben államosították.

A nagyszüleim lakása is a gyár te-
rületén volt. A lakás magasföldszinti 
része alatt, az alagsorban a kefekötő 
gépek üzemeltek. A földszinten, az 
utcafronton két szoba, az udvar felől 
Margit keresztmamám kis szobája, a 
belső részen a fürdőszoba és egy ab-
lak nélküli pici, átjáró szoba volt. Az 
előszobából a belső udvar felé egy 
kis ablakkal rendelkező, faborítású 
helyiség is nyílt, ahová nagyszüleim 
egy Jézuska-szobrot állítottak be a 
kérésemre. Ez volt az én templo-
mom. Az előszobából, a „templom” 
mellett, rövid lépcsősoron lehetett 
felmenni a félemeletre, az étkezőbe 
és onnan a konyhába. Innen két kes-
keny ablakon nézhettünk le a gyár 
udvarára. A félemelet alatt voltak az 
irodahelyiségek. Az étkező előteré-
ben, a jobb oldali fal mellett széles, 
puha hátú kanapé állt; henger alakú 
karfáinak végén oroszlánfej rézdom-
borítás díszlett. Az oroszlánok szájá-
ból rézkarika lógott. Amikor nagyszü-
leinknél ebédeltünk, a nagymama 
és a nagyapa ezen a kanapén ültek 
egymás mellett. Mi, unokák a kana-
pé előtti hosszú asztal másik olda-
lán foglaltunk helyet, ahol összesen 
négy gyerek fért el.

Az étkezés egyszerű volt. A tejle-
ves – amelyben cérnatészta úszkált 
– és a mákos guba mindenkinek íz-
lett. Uzsonnára a gyár udvarán lévő 
cseresznyefa gyümölcsét kaptuk. 
A nagymama megszámolta, hány 
szem cseresznyét tett a tányérunk-
ra, és leellenőrizte a kirakott magok 
számát. Késő délután, mielőtt még 
szüleink hazavittek volna, egy bögre 
jó meleg cikóriakávé-főzetet kellett 

meginnunk. A kávé fekete és kese-
rű volt.  Nekünk nem nagyon ízlett. 
Azonban nem volt apelláta. Nagy-
mama mosolyogva itta a kávét, és 
közben vidáman mondta: „Jaj, de 
finom, jaj, de jó!” Mi mindig hittünk 
a nagymamának, és biztatására, ha 
nehezen is, a mi bögrénk is kiürült.

Az étkezőhelyiség végében volt 
a konyha, ahol nagymama már ko-
rán begyújtott a sparheltba, hogy az 
étkező meleg legyen, és az ebéd is 
időre elkészüljön. A sparhelt szélén 
körben felerősített, meghajlított fém-
rúd védte a gyerekeket a tüzelőhely 
megközelítésétől. Ez a védőrúd csak 
kicsit melegedett fel, és amikor nát-
hásak voltunk, ide teregethettük fel 
a magunk által kimosott zsebken-
dőt. 

A gyár területén nekünk, unokák-
nak szabad mozgásunk volt. A hátsó 
udvari melléképület tele volt fűrész-
porral, ami a faecsetek nyelének 
és fejének faragásakor keletkezett. 
Nagyapánk a dolgozóknak adta a 

fareszeléket, a fűrészporos tüzelésű 
kályháik fűtésére. A melléképületek 
szomszédságában, hátul pulykákat 
tartottak a nagyszüleink. Szívesen 
társalogtunk az elkerített állatokkal, 
mert kurjongatásunkra felborzolt tol-
lal, vörös fejjel, rikácsolva válaszol-
tak, és ez tetszett nekünk.

A gyárépület padlásterében is 
szívesen tartózkodtunk. Nézegettük 
húgommal és öcsikémmel a régi Tol-
nai Világlapja című újság érdekes ké-
peit, és kivagdostuk a dobozokban 
tárolt levelezőlapok sarkában lévő 
városok képeit. A levelezőlapok alsó, 
bal oldali sarkára zöld színnel levele-
zőlaponként eltérő városok kis képe 
volt nyomtatva.  Legédesebb fogla-
latosságunk a karácsonyfa színes 
papírokba csomagolt csokidíszeinek 
bontogatása és kóstolgatása volt. 
Ezeknek a figuráknak sem a színe, 
sem az íze nem volt kifogástalan, 
mert több éven keresztül díszítették 
karácsonykor a fenyőfákat. Ennek 
ellenére a csokidíszeknek rövid időn 
belül csak a csomagolásuk maradt 
meg. Nagyszüleink nem haragudtak 
ránk. Lehet, hogy ők is úgy gondolták 
– ahogy mi, gyerekek –, hogy ideje 
változtatni a dekoráción. 

Amikor délután a munkások ha-
zamentek, boldogan vettük birtokba 
az áztatómedencét. Ez egy betonkád 
volt, amely az alapanyag áztatására 
szolgált. Az alapterülete nagy volt, 
de csekély mélységű. Nyáron a nagy 
melegben jó volt pancsolni a fedett 
térben lévő „uszodánkban”, amit a 
dolgozók mindig tiszta állapotban 
hagytak ott.

Nagyapánk megbecsülte a mun-
kásait. A tiszteletet irántuk tőlünk, 
unokáktól is megkövetelte. A tisztál-
kodásuk biztosítására az áztatókád 
fölötti emeleten szépen sorakoztak 

a tusolók. Az „uszodából” mi, gyere-
kek szívesen mentünk fel a tusoló-
ba, mert otthon a lakásunkban csak 
kád volt. Tetszett a zuhanyrózsából 
szóródó sok-sok vízcsepp – az élve-
zetnek sokszor a nagymama hívó 
szava vetett véget. 

A lakóépülettel egybeépített ke-
fegyár és melléképületei által körbe-
vett belső udvar egyik szélén a zöld-
re festett, faragott fakerítés mögött 
egy cseresznyefa és két törökeperfa 
között orgonabokrok és gyönyörű 
rózsák illatoztak. E rózsák színes 
sziromleveleit gyűjtöttük össze júni-

usban kis fonott kosarakba. Amikor 
nagymamánkkal Úrnapján a körme-
netbe mentünk, a sziromleveleket 
az oltáriszentség előtt hintettük szét 
a többi, fehér ruhába öltözött kislány-
nyal együtt.

A nagyszüleink gyakran hagytak 
magunkra minket, mert nagyapa be-
állt a munkagép mellé, ha egy dolgo-
zót helyettesíteni kellett, nagymama 
pedig keresztanyámmal együtt látta 
el a gyár könyvelési feladatait. Nagy-
apánk mindig munkaköpenyben 
volt. Készen állt bármilyen munkafá-
zisba bekapcsolódni, mert jól ismer-
te a kefekötés műveleteit.

Az a három év, amelyben lehető-
ségünk volt a szomszédságunkban 
élő nagyszüleinkhez átmenni, 1947 
és 1949 között, talán a legszebb 
gyermekéveim közé tartozik. A 
nagymama és nagyapa szeretetben 
éltek, és mi, unokák úgy éreztük, 
hogy nagyszüleink a dolgozókkal 
együtt alkotnak egy nagy családot, 
amelybe mi is beletartozunk. A gyár 
megközelítően 150 dolgozójának 
többsége lány volt. Ha valamelyi-
kük férjhez ment, nagyapánk kelen- 
gyével segítette az új élethez. A kis 
„templomomban” sokszor imádkoz-
tam, hogy dolgos, egyszerű életet élő 
nagyszüleim egészségben, sokáig 
éljenek, hogy jöhessünk hozzájuk a 
gyárba.

1949 tavaszán kilencéves vol-
tam, amikor a szomszédságunkban 
lévő gyár kapuján behatolva az ávó-
sok nagyapámat elhurcolták, és az 
egész családjukat kidobták a gyár-
ból, a lakásukból. Ezt sem akkor, 
gyermek-, sem pedig felnőtt ésszel 
azóta sem tudom felfogni, értelmez-
ni. Ez nem volt más, mint a másokért 
dolgozó emberek alkotásának és az-
zal együtt az életüknek a kegyetlen 
megsemmisítése!

Vagy mégsem?!
Nagyapám tudta, hogy az adója 

Szeged város fejlesztésére szolgál, 
ezért, hogy a legtöbbet adózó hat 
szegedi polgár között lehessen, ak-
kor is befizette a nagy összeget, ha 
a jövedelme ezt nem érte el.

Ha a dóm tornyait nézem, vagy 
a Tisza partján épült klinikákat, az 
egyetem épületeit – abban benne 
van a nagyszüleim élete, mint ahogy 
folytatódik bennünk és az ebben a 
szellemben élő unokáinkban is!

Dr. Berecz Árpádné

Családom 
története

Ha érdekesnek találja, írja 
meg a Szegedi Tükörnek 
családja történetét! Képe-
ket is szívesen fogadunk, 
ha előkerülnek régi, Szege-
den készült fotók a ládafiá-
ból. E-mail-címünk: szegedi-
tukor@szegedvaros.huA legtöbb adót fizető szegediek 

1940-ben
1. Wagner Jenő nagykereskedő 25036 pengő
2. Vitéz dr. Shvoy Kálmán altábornagy 23965 pengő
3. Wagner Ernő nagykereskedő 12518 pengő
4. Zöld Jenő dr. törvényszéki bíró 9786 pengő
5. Mihályi Adolf ht. 8054 pengő
6. GYŐRY GYULA kefegyáros 7660 pengő            
7. Székely Ferenc dr. ügyvéd 7534 pengő
8. Túróczy Mihály dr., ny. t. főügyész 7205 pengő
Győry Gyula 1929-ben a virilisták – a legtöbb adót fizető szegedi 
polgárok – között a 88. helyen állt, ecset-, meszelő- és mechanikai 
kefegyárában 65 munkást foglalkoztatott. 1934-ben kissé előrébb 
jutott, mert 2690 pengő adójával a 85. helyet foglalta el. 1940-
ben már az elsők közé került. Ebben az évben már 7660 pengő 
adót fizetett. (Forrás: Tamasi Mihály: A régi, szegedi, gazdasági elit)

A Győry Gyula és fiai Kefegyár dolgozói 1941-ben Szegeden, a gyár udvarán. Középen az ősz hajú férfi dr. Berecz Árpádné nagyapja, Győry Gyula. 
Forrás: dr. Berecz Árpádné 
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Egy kép,  
két mondat

Írásom címének forrása Ferenc pá-
pától ered. Hazánkban mégis hadilá-
bon állnak politikusaink a jó politiká-

val, ezáltal a béke szolgálatával. Kormá-
nyunk ugyanis állandó hadban áll, csak 
azt tudnám, hogy kivel és miért. Azt per-
sze tudom, hogy Brüsszellel, magával az 
Európai Unióval, az ellenzékkel, Soros-
sal, és így tovább – nem tudnak dűlő-
re jutni. De milyen igazi okból (kitaláció 
van rengeteg…) kellenek ezek a csaták, 
és miért nem hajlik a kormány a békés 
(kompromisszumon nyugvó) együttmű-
ködésre. Persze a nagyhangú „műfelhá-
borodások” – hogy finom legyek – sok-
szor hatásosabbak, de uram bocsá’, 
nem ellenségekről, hanem más vélemé-
nyen lévő emberekről van szó (az okos 
enged, a szamár szenved). Valamennyi-
en hazánk fiai és lányai vagyunk!

Barba non facit philosophum, azaz a 
szakáll még nem tesz filozófussá, a kor 
még nem jelent bölcsességet. E gondo-
latban rejlő igazságot inkább arra való 
utalásként használom, amellyel egy-
úttal kifejezem Szájer József EP-i kép-
viselőnek (Fidesz) a nemtetszésemet 
a Magyar Nemzetben a közelmúltban 
megjelent Ünnep ideológiák ködfüggö-
nyében című írásával kapcsolatosan. 
Bár koromnál fogva akár térdig érő 
szakállam is lehetne, de egy pillanat-
ra se jutott eszembe, hogy a szerzőnél 
okosabbnak, bölcsebbnek képzeljem 
magam. Csupán azt a jogomat gyakor-
lom az alábbiakban, ami bárkit megillet. 
(Hazánkban ugyan ez nem teljesen van 
így, mert a szerencsésebbek írhatnak 
bármit, míg az igazság nem mindig tet-
szik a regnáló hatalom egyes vezetői-
nek.)

Szájer József fent említett írása ak-
tuális időben, a magyar korszakváltás 
30 éves évfordulójához, az elmúlt há-
rom évtized eseményeihez kapcsolódik, 
aminek mondanivalójával kevésbé ér-
tek egyet. És bizonyára sokan mások is 
– ahogyan tapasztalom – vitatkoznának 
a leírtakkal.

Az írás tételes bírálatától eltekinte-
nék, inkább megpróbálom összefoglal-
ni, csokorba szedni azokat az esemé-
nyeket, történéseket, amelyek engem 
igazolnak.

Magyarországon sok helyen elegük 
lett már az embereknek a kormány 
agresszív, csörtető és központosító po-
litikájából, a média gyakori hazudozásá-
ból. Pedig hát kölcsönös tiszteletadás-
sal, őszinte együttműködési szándékkal 
többre vihetnénk. De nem, mert az erő 
nem alkuszik (értsd: nem ismer kompro-
misszumot), így aztán nem marad más, 
csak az erőpolitika; az ellenzéki (Orbán 
már ellenségnek is titulálta) oldal pedig 
küzd, mást úgysem tehet. Azért sem 
tehet, mert Magyarországon (bár van 
parlamenti épület) parlamentarizmus 
nincs! Csak az valósulhat meg (mel-
lőzve az ellenzéki javaslatok), amit a 
hatalom elképzel és akar. Persze meg-

van az oka a Fidesz agresszivitásának 
is, mert egyre többször érzik, hogy ők is 
legyőzhetők. Nemhiába szaporodnak 
a repedések Orbán rendszerén, amit 
aztán erőszakosabban kívánnak kom-
penzálni. Szerintem és mások szerint is 
szaporodó gyakorisággal – sikertelenül.

Ne feledjük, kormányunk tettei által 
emberek milliói sérülnek, válnak kiszol-
gáltatottakká, családokat, barátokat 
ugrasztanak egymásnak. Így aztán sok-
szor csúcsra jár az egymás iránti – kor-
mány vezényelte – gyűlölet- és hazugsá-
gáradat.

Miniszterelnökünk közlése szerint 
hazánkban sajtó- és szólásszabadság 
van, és nincs cenzúra. Máris monda-
nám: ezért aztán nincs szükség cenzú-
rahivatalra sem. Konkrétan a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Médiata-
nácsára gondolok, amely teljhatalom-
mal rendelkezik az ország teljes médiá-
ja fölött (tagjai csak fideszesek).

Még hogy nincs cenzúra! Nézzenek 
már széjjel, akár Szegeden is, hiszen az 
ország egyik legrégebbi újságja (Délma-
gyarország – 1910) már vagy egy éve 
abszolút nem fogad olvasói visszajel-
zést, különösen nem olvasói írásokat.

És mit csinál a Magyar Televízió? Azt 

sem vette észre, hogy nem is olyan ré-
gen volt egy önkormányzati választás, 
amikor is kiderült: a magyar emberek 
jelentős része már nem kér a hazug 
propagandából. Persze az MTVA nincs 
egyedül: bizonyos intézmények (ügyész-
ség, Állami Számvevőszék, adóhivatal, 
választási bizottság etc.) változatlanul 
a kormánypárti akarat feltétel nélküli 
támogatói. Sorolhatnám mindazon in-
tézményeket, amelyeknek fékként, el-
lensúlyként kellene viselkedniük, ezzel 
szemben csaknem tíz éve kiszolgálói a 
hatalomnak.

A Talmud szerint ha egy embert 
megmentesz, az egész világot mented 

meg. Nosza – jött az ötlet –, a hatalom 
gyermekei siettek egyet maguk közül 
megmenteni, azt remélve, ha az államfő 
többet vihet haza (az eddigi kereseté-
nek dupláját, több mint hárommilliót), 
akkor mindenki jobban jár. 

Áder János biztosan jobban is járt.
Sorolhatnám tovább azokat az oko-

kat, hogy miért ostorozzák Brüsszelben 
és egyre több helyen a világban a ma-
gyar kormány tagjainak ténykedését, 
de nem sok értelmét látnám az eddig 
leírtak alapján. Harminc évvel ezelőtt 
még huszonévesek voltak a mai veze-
tőink, ezáltal (épphogy kikerültek az is-
kolapadból) még igazi és tisztességes 
munkát sem végeztek. De benn a Parla-
mentben hirtelen minden politikus fene 
okosnak képzelte magát. Osztották is az 
észt! Látjuk, naponta tapasztaljuk, hová 
is jutott dicső országunk. Néhányan hir-
telen úgy lettek milliomosok, milliárdo-
sok, hogy nem szakadtak meg az eről-
ködésben. 

És akkor Szájer József azt írja, „Egy 
olyan világban, amelyből kivész az igaz-
ság, a másik ember tisztelete, a méltó-
ság, a lojalitás, a hűség, ott a szabadság 
sem tud fennmaradni.” Már bocsánat, 
de az iménti felsorolás hibáit a Fidesz vi-
selt dolgai idézték elő. Akkor meg miért 
az a nagy siránkozás? „Bennünk külö-
nös érzékenység van ezért a szabadság 
bármilyen korlátozására…” – írja, nyi-
latkozza Szájer máshol. Csodálkozom, 
hogy nincsenek tisztában azzal, hogy 
ott, ahol egy ország másik huszonhat 
országgal politikai (gazdasági?) közös-
ségben van, vannak kötelezően előírt 
szabályok, amelyeket minden tagor-
szágnak illik, sőt kötelessége betartani. 
Aki ezt nem érti meg, vagy mert az egy-
személyi irányítás híve, annak ebben a 
társaságban (az Európai Unióban) nincs 
helye, mint ahogy az ország irányítása 
sem való a kezébe.

Valamilyen módon mindenki függ 
mindenkitől. Tudom, a diktatúra nem 
szereti, ha belelátnak a dolgaiba. No 
de ilyen nincs! Más szavakkal szólva: 
a Fidesz–KDNP a viselt (nem vagy alig 
megbocsátható!) dolgai miatt régen és 
megbocsáthatatlanul eljátszotta a reno- 
méját.

A Fidesz–KDNP bevallása szerint 
kereszténydemokrata párt. S ha igen, 
akkor jó, ha az alábbiakat megszívlelik: 
nem elég Istent állandóan, lépten-nyo-
mon emlegetni, ha nem az ő igéi sze-
rint élik napjaikat… Mert akik Istenhez 
csak szájukkal közelednek, azok szíve 
távol marad tőle.

Kutnyik Pál
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Postabontás

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jo-
got arra, hogy az észrevételeket, 
olvasói leveleket rövidítve, szer-
kesztett formában adja közre.

Ajtó az ajtóban
 

Ha az utcán jövő-menő emberektől megkérdezné egy 
riporter, kinek mi jut eszébe Sir Isaac Newtonról, ak-
kor szerintem tíz megkérdezettből kilenc azt a bizo-

nyos almát említené, ami vagy ráesett Newton fejére, vagy 
nem, de a fáma szerint egy lehulló alma látványa vezette őt 
a tömegvonzás, a gravitáció elméletének későbbi kidolgozá-
sához.

Érdekes, az Édenkertben a fákról lepotyogó gyümölcsök 
láttán az első emberpár egyikének sem jutott eszébe sem-
mi, de még azután sem, hogy megkóstolták a mindentudás 
fájának gyümölcsét – igaz, nem sokkal utána ki lettek ebru-
dalva onnan. Van ez így. Egy tojás láttán sem gondol rögtön 
mindenki Amerika felfedezőjére. Mondjuk én mindig, de ez 
legyen az én bajom.

Pope angol költő kétsoros verse Newtonról: Természeten 
s törvényein az éj sötétje ült. / Isten szólt: Legyen Newton! S 
mindenre fény derült.

És ez nem túlzás, mert valóban hihetetlenül okos, in-
venciózus fazon volt, és természetesen kellőképpen lökött 
is. A dinamika három alaptörvényén túl felfedezte a diffe-
renciál- és az integrálszámítást, prizmájával a fehér fényt a 
szivárvány színeire bontotta, ő találta fel és készítette el a 
világ első tükrös távcsövét, amelynek a csodájára jártak, a 
pénzverde főfelügyelőjeként javaslatára recézték az érmék 
peremét, hogy ne lehessen körbenyírni azokat, továbbá val-
láskutató és alkimista volt egy személyben.

Mindezekből látható, hogy nemcsak elméleti, de cselek-
vő, kísérletező tudós is volt, aki még az élet legegyszerűbb 
problémáira is keresett és talált megoldást. A cicatulajdo-
nosok bizonyára szívükbe zárják, ugyanis ha nem tudnák, 
benne tisztelhetjük a macskabejáró megalkotóját. Ajtó az 
ajtóban.

Méhes János

A jó politika a békét szolgálja

A széncinege arra kíváncsi, mit tart a kezében Hügieia, a 
közegészségügy istennője. Olvasónk a Tisza Lajos körúton 
készítette a képet. Fotó: Méhes János

Magyarországon sok 
helyen elegük lett már 
az embereknek a kor-
mány agresszív, csör-
tető és központosító 
politikájából, a média 
gyakori hazudozásá-
ból. Pedig hát kölcsö-
nös tiszteletadással, 
őszinte együttműkö-
dési szándékkal több-
re vihetnénk. De nem, 
mert az erő nem alku-
szik (értsd: nem ismer 
kompromisszumot), így 
aztán nem marad más, 
csak az erőpolitika; az 
ellenzéki (Orbán már el-
lenségnek is titulálta) 
oldal pedig küzd, mást 
úgysem tehet.
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MAQUEDA: VESZPRÉM. Hi-
vatalosan is megerősítették, 
hogy Jorge Maqueda, a MOL-
Pick Szeged jobbátlövője a kö-
vetkező szezontól a Veszprém 
kézilabdacsapatát erősíti. A 
játékosnak az idény végén le-
jár a szerződése, így ingyen tá-
vozhat. A spanyolok friss Euró-
pa-bajnoka két évre kötelez-
te el magát. Mint megírtuk, 
az ellenkező irányban is lesz 
mozgás: Borut Mačkovšek, a 
szlovén válogatott balátlövő 
Veszprémből érkezik Szeged-
re. A Pick ma 18 órától hazai 
pályán folytatja BL-szereplé-
sét, az ellenfél a dán Aalborg 
lesz.
CSERÉLT A SZEDEÁK. A 
Naturtex-SZTE-Szedeák ko-
sárlabdacsapata szerződést 
bontott a szerb Miloš Milisavl-
jevićcsel, aki így elhagyta az 
együttest. Azt is bejelentet-
ték egyúttal, hogy szerződést 
kötöttek az amerikai Came-
ron Naylorral. A 25 éves, 201 
centi magas, 88 kilós játékos 
több amerikai egyetemi csa-
patban játszott, mielőtt 2016-
ban Európába igazolt. Először 
az osztrák Grazban, majd a 
romániai Temesvárban szere-
pelt. Az előző idényben Cipru-
son játszott, míg ebben a sze-
zonban az izraeli Elitzur Ironi 
Netanyában.
MARADT ESÉLY AZ ÉREM-
RE. Három meccsen egy 
győzelem és két szoros ve-
reség, három szerzett pont 
lett a Vidux Tisza Squash 
SE mérlege a férfi fallabda- 
csapatbajnokság második, 
egri fordulójában. A szege-
di együttes, amely a Sebők  
Benedek, Vas Máté, Kiss Dá-
niel, Takács Bence összeál-
lításban lépett pályára, az 
Etalon SE-t legyőzte, az Eger 
és a Victor-BLE ellen azon-
ban veszített. A harmadik, 
egyben zárókörben, február 
29-én Szegeden az éremért 
játszhatnak.
NAGY LÉPÉST TETTEK. A 
férfi tekecsapat BL negyed-
döntőjének első mérkőzésén 
a Zengő Alföld Szegedi TE 7 : 
1-re legyőzte a szlovák Podb-
rezovát, így nagy lépést tett a 
sorozat négyes döntőjébe ju-
tásáért. A visszavágót február 
15-én rendezik Szlovákiában.
BARTÓK SPANYOLOR-
SZÁGBAN. A Bidasoában 
folytatja pályafutását a sze-
gedi születésű válogatott ké-
zilabdázó, Bartók Donát, aki 
két és fél évre kötelezte el ma-
gát a spanyol élvonalban har-
madik helyen álló klubhoz. A 
jobbátlövő decemberben tá-
vozott a német Lemgótól.

Sport

Nem jutott érem 
a szegedieknek

A magyarok négy arany- 
és három ezüstérem-
mel zárták a rövid-

pályás gyorskorcsolya Eb-t 
a debreceni Főnix Csarnok-
ban. Az összes medált a férfi-
ak szerezték, egészen ponto-
san ketten: a Liu testvérek, 
Liu Shaolin Sándor és Liu 
Shaoang. A nőknél nem ju-
tott dobogós hely a Szegedi 
Korcsolyázó Egyesület klasz-
szisának, a 21 éves Jász- 
apáti Petrának, akit 500 mé-
teren a negyeddöntőben ki-
zártak, így 19. lett, 1000 mé-
teren a kilencedik, 1500-on 
a tizenegyedik, míg a tavaly 
bronzérmes 3000 méteres 
váltóval – amelyben a má-
sik szegedi, Kónya Zsófia is 
helyet kapott – a negyedik 
helyen zárt. A váltók döntői 
rosszul sikerültek: mindkét 
négyest kizárták szabályta-
lanság miatt, a címvédő férfit 
ráadásul úgy, hogy elsőként 
haladt át a célvonalon. 

– Petra ötszázon nagy-
szerűen versenyzett, formája 
alapján fináléba kellett volna 
jutnia, de sajnos kicsit eltak-
tikáztuk magunkat – értékelt 
az MTI-nek Bánhidi Ákos 
csapatvezető, aki úgy vélte, 
a nőknél is összejöhetett vol-
na az érem, elsősorban Jász- 
apátitól, de fejben követtek 
el olyan hibákat, amelyek 
meggátolták őket ebben.

vissza a korábbi világklasz-
szis jobbátlövő a glasgow-i 
döntésre. 

– A mostani Eb-n há-
rom-négy napra csoma-
goltunk ruhát, aztán kicsit 
túltoltuk – jelentette ki a 
svédországi tornáról az al-
elnök, aki szerint az össze-
tartó válogatott a kilencedik 
hellyel jelesre vizsgázott.

– A folytatásban lépcső-
fokról lépcsőfokra szeret-
nénk előrelépni, a nyomást 
kihívásnak kell tekinteni. 
Ahogy idén többször el-
mondtam a srácoknak, az 
Eb-n nem kell, hanem lehet 
jól játszani – fogalmazott 
Nagy, aki számít a magyar 
szurkolókra, ugyanis a druk-
kerek óriási erőt tudnak 
adni a csapatnak. Elmond-
ta: a következő két eszten-
dőben a játékosok fontos 
láncszemei lesznek az ese-
mény népszerűsítésének, s 
a szövetség részéről remé-
lik, hogy a csapat ugyano-
lyan jó és szerethető lesz, 
mint most volt. A 2022-es 
Európa-bajnokságot Sze-
ged mellett Budapesten, 
Debrecenben, Pozsonyban 
és Kassán rendezik, január 
13. és 30. között. Az elő-
döntőknek és a helyosztók-
nak a magyar főváros ad 
otthont.

Élménydús Eb-re készülünk
Szegeden is lesznek meccsek 2022-ben

A 2022-es, részben szegedi 
rendezésű férfi kézilabda 
Eb szervezőinek egyik fő 
célja, hogy az esemény-
re kilátogató szurkolók a 
mérkőzések mellett egyéb 
élményekkel is gazdagod-
janak a torna alatt. 

A két év múlva ese-
dékes magyar–szlo-
vák közös torna kam-

pányindító rendezvényén el-
hangzott: a találkozók mellé 
gasztronómiai és kulturális 
programok társulnak majd. 

– Kézilabda-fesztivált 
szeretnénk rendezni Szlo-
vákiával közösen – fogal-
mazott Bíró Szabolcs, a 
szervezőbizottság elnöke. 
Hozzátette: olyan eseményt 
szeretnének létrehozni, 
amely túlmutat a kézilab-
dán, és olyan nézőket is 
megnyerni a sportágnak, 
akik nem követik azt.

– Két szó, a megenged-
hetőség és a hozzáférhető-
ség köré szervezzük a via-
dalt: két kis közép-európai 
országban lesz az Eb, ahol 
arra fogjuk biztatni a szur-
kolókat, hogy ne ragadja-
nak le egy városban, hanem 
utazzanak, nézzenek más 
helyszínen is találkozókat – 
jelentette ki Bíró. Meglátása 
szerint az európai szövetség 

törekvéseivel egybecseng 
az elképzelésük, hogy minél 
több fiatalt mozgasson meg 
az esemény.

– Nagy hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy a színvona-
las sportesemény mellett 
pluszszolgáltatásokat is 
nyújtsunk. Ennek keretében 
egy igazi zenei fesztivált is 
szervezünk, A listás sztá-
rokkal. A klasszikus belé-
pőjegyek vásárlása mellett 
élménycsomagra is be le-
het majd fizetni – mondta 
a szervezőbizottság elnöke, 
hozzátéve, hogy októberben 
jelentik be a fellépők listáját. 

Nagy László, a Magyar 

Kézilabda Szövetség alelnö-
ke kijelentette: az idei konti-
nensviadal magyar szereplé-
se jó alapot ad nekik ahhoz, 
hogy sportszakmailag is si-
keres kontinensviadalt ren-
dezzenek két év múlva. 

– Az első, sportvezető-
ként elért nagy sikerem az 
volt, hogy a spanyolok és 
a franciák előtt elnyertük 
a következő Eb rendezési 
jogát. Nekem nem adatott 
meg hazai világversenyen 
pályára lépni, így amikor be-
jelentették a döntést, közel 
ugyanolyan érzés volt, mint 
Bajnokok Ligáját nyerni a 
Barcelonával – emlékezett 

Edzőtáborban a szegedi úszók
A Kanári-szigeteken készültek a 2020-as kihívásokra

Kiváló körülmények 
között zajlott a Sze-
gedi Úszó Egylet 

edzőtábora. A csapat fel-
nőtt sportolói ennyire talán 
még sosem várták a legke-
ményebb időszakot, hiszen 
a 2020-as kihívásokra a 
Kanári-szigeteken alapoz-
tak. Az egyesület válogatott 

sportolói, Olasz Anna, Fá-
bián Fanni, Vas Luca, Fábi-
án Bettina, Ulrich Botond és 
Fábián Milán a vezetőedző, 
Gellért Gábor irányításával 
Fuerteventurán gyűjtötték a 
kilométereket.

– Szuper körülmények 
között tudtunk edzeni, min-
den a legnagyobb rendben 

ment. Az első két napon 
kicsit hűvösebb volt, mint 
vártuk, de utána kiváló lett 
az idő. Három hét alatt na-
gyon sok hasznos munkát 
tudtunk elvégezni – számolt 
be a klub Facebook-oldalán 
a felkészülésről az Eb- és 
vb-ezüstérmes olimpikon, 
Olasz Anna. Különleges vendégek 

a jégpályán

Különleges vendégek jártak a Goodwill Pharma Szegedi 
Vízmű jégkorongcsapatánál: a Makray Fogyatékkal Élő 
Gyermekek Nappali Intézménye, annak nevelői és öt di-

ákja látogatott el a klubhoz, és próbálta ki a sportágat. Előbb 
körbenéztek a jégpályán, majd az egyesület edzői és az OB II.-
es csapat játékosai tartottak bemutatót nekik. A legnagyobb 
élményt az jelentette a gyermekek számára, amikor bevonták 
őket a feladatokba: kipróbálhatták a felszereléseket, ütőt ragad-
hattak, passzolgathattak, kapura lőhettek, gólt szerezhettek.

– A sport rendszeresen jelen van az életünkben: minden 
hónap utolsó hete sporthét, illetve a Napfény Kupán hét sze-
gedi intézmény sérült fiataljaival mozgunk együtt minden év-
ben. A gyerekek már napokkal előtte elkezdtek készülni erre 
a lehetőségre, csak rájuk kellett nézni, hogy lássuk, mekkora 
élmény volt ez nekik – mondta Major Szilvia gyógypedagógiai 
asszisztens.Pálmafák, napsütés. A körülményekre nem lehetett panasz. Fotó: Szegedi Úszó Egylet

Különleges élménnyel gazdagodtak a gyerekek. Fotó: 
Hemmertné Németh Annamária

A szegedi kötődésű Nagy László sokat vár a 2022-es ese-
ménytől. Fotó: MKSZ/Kovács Anikó
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Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? 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 ha-
táridő: február 12. 
A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük! Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztő-
ségünk 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: Jászapáti Petra világkupagyőztes korcsolyázó. A nyertes: Kolozsi Emese. Gratulálunk!

Programajánló

      Programok

TÉRFALÓK
Időpont: február 10., hétfő, 
19 óra.
Helyszín: Szegedi Nemzeti 
Színház.
Az ember életét, mint a boly-
gón élő minden életformáét, 
a növekedés-gyarapodás-fej-
lődés igéje hajtja. Ennek a 
folyamatnak egyértelmű el-
szenvedője az őt körbefogó 
tér, amelyet folyamatos hódí-
tás árán saját uralma, szük-

ségletei alá rendel. Többet, 
jobbat, nagyobbat, szeret-
hetőbbet akarunk, ezzel pe-
dig terünket, időnket, életün-
ket faljuk fel. Táncosok: Har- 
gitai Mariann, Horváth Adri-
enn, Nyeste Adrienn, Szilvá-
si Anna, Dabóczi Dávid, Ungi 
Krisztián.

A MAJMOK KIRÁLYA 
Időpont: február 11., kedd, 
19 óra.
Helyszín: IH Rendezvény-
központ.
Vajon ki a legokosabb em-
ber a világon? Mennyivel 
okosabb, mint a legbutább? 
A majmok és a varjak ször-
nyen okosak. A delfinekről 
ódákat zengenek. De vajon 
a legokosabb majom IQ-pon-
tokban lepipálja a legbutább 
szomszédodat? Mi lesz ve-
lünk, ha megérkezik a való-
di mesterséges intelligen-

cia? Ha fellázad ellenünk a 
mobiltelefonunk, és követel-
ni kezdi rajtunk a jogait? Ha 
az okosautó beköp a rendőr-
ségen gyorshajtásért? Ha az 
okoshűtő leszid, mert későn 
értünk haza? Elgondolkodta-
tó kérdések, amelyekre Fel-
méri Péter ad választ. Lehet, 
hogy nem olyan informatí-
van, mint a Mindentudás 
Egyetemén, de mindenképp 
viccesebben.

THE DOORS  
Időpont: február 12., szer-
da, 18.30 óra.
Helyszín: Belvárosi mozi.
Díjnyertes koncert-doku-
mentumfilm, amely a The 
Doors még élő tagjai, John 

Densmore és Robby Krieger 
által szervezett 2016-os Los 
Angeles-i Ray Manzarek-em-
lékkoncert felvételeit, a ze-
nekartagok és pályatársak 
visszaemlékezéseit és ritka 
archív felvételeket, korabeli 
interjúkat felvonultatva tisz-
teleg a The Doors 2013-ban 
elhunyt legendás billentyűse 
előtt. A film világszerte csak 
egyetlen napon, február 12-
én – Ray Manzarek szüle-
tésnapján – látható a mozik-
ban.

TÉLBÚCSÚZTATÓ Idő-
pont: február 15., szombat, 
9–20 óra.
Helyszín: Szent István tér.
Délelőtt kézművesvásár 

és -foglalkozás, Sajtkukac 
Duó-koncert és farsangi fánk- 
evő verseny lesz, délután  
fellép a Drugovi busócso-
port, a Bánát Szerb Nép-
tánccsoport és Pasenkó bo-
hóc. Fél 6-kor indul a Dugo-
nics térről a télbúcsúztató 
menet a Kender Zenekarral, 
a Délikert Napsugár Tánc-
együttessel és a Drugovi 
busókkal a Szent István tér-
re, ahol elégetik a kiszebá-
bot.Felméri Péter

LEGENDÁS LEMEZEK
Időpont: február 15., szom-
bat, 10–14 óra.
Helyszín: Szent-Györgyi Al-
bert Agóra.
Lemezbörze az Agórában. 
A törzsközönségnek nem 
kell bemutatni, de aki még 
nem ismeri, az jó, ha tud-
ja, hogy a Legendás leme-
zek Dél-Magyarország leg-
nagyobb lemezbörzéje, ahol 
több ezer bakelitlemezből le-
het válogatni.
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT  ja-
nuár 25-én: Batki Árpád Balázs és Zádori 
Fanni, Sándor Róbert Attila és Prágai Niko-
letta.
SZEGEDEN 
S Z Ü L E T -
TEK:  Szűcs 
Á r p á d n a k 
és Horváth 
D ó r á n a k 
2020. 01. 
15-én Zara, 
T o m b á c z 
Á r p á d n a k 
és Elekes 
K r i s z t i n á -
nak 2020. 
01. 19-én 
Timót, Papp 
C s a b á n a k 

és Kócsó Diánának 2020. 01. 16-án Letícia 
Hanna nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

FELVÉTELÜNKÖN OLAJKUTAT FÚRNAK MÓRAVÁROSON, 1974-BEN. A móravárosi mezőt két évvel korábban fedez-
ték fel, majd néhány év múlva megkezdték a kitermelést. 1976-ban már azt írta a korabeli sajtó, hogy „az idén hat olajkutat 
vonnak be a termelésbe Móravároson. Folytatják az itteni végleges gyűjtőállomás és üzemi utak építését. Az előzetes tervek 
szerint a móravárosi területről a jövő évben már 200 ezer tonna olajat kívánnak kitermelni.” Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

KOS (III. 21–IV. 20.)  
A magánéletében po- 
zitív változások várha- 

tók a héten. Ez pedig 
megnöveli a munkakedvét 
is, úgyhogy főnökei minden 
bizonnyal meg lesznek 
elégedve a teljesítményével. 

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
A következő napokban 
előfordulhat, hogy nem 

lesz képes egyedül meg- 
oldani a problémáit. De ne 
csüggedjen, barátai bizto- 
san nem fogják megtagadni 
öntől a segítséget!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Ha érdekes ötletek fo- 
galmazódtak meg ön- 

ben, itt a remek alka- 
lom, hogy ezeket meg is 
valósítsa. Ne habozzon hát, 
és bátran lásson hozzá a 
megvalósításukhoz!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Az élete több területén 
is változások várhatók 
ezen a héten. De ne ke- 

serítse el, ha eleinte nem 
úgy alakulnak a dolgok, aho- 
gyan ön szeretné. Ne ha- 
bozzon hát, hiszen bátraké 
a szerencse!

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) A következő 
néhány napban remek 
lehetőségei kínálkoz- 

hatnak az üzleti élet te- 
rületén. A magánéletében 
igyekezzék megőrizni a sta- 
bilitást, s kerülje el a 
konfliktusokat

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  Az érzéki örömök 
meghatározóak lesz- 
nek majd az életében 

ezen a héten. Ne fe- 
ledje azonban, hogy a mér- 
téktelenség gyakran káros 
következményekkel járhat!

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Bármilyen munka- 
helyi gondja van, 
ezen a héten jó esély 

van a megoldásukra. 
Ám előtte mindenképpen 
konzultáljon az önhöz leg- 
közelebb állókkal!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) A következő 
napok során, ha teheti, 

próbálja meg elkerülni 
az önt valamiért bosszantó 
munkatársait. Ez azért fontos, 
hogy kapcsolatuk ne romoljon 
meg végérvényesen, hiszen 
bármikor szükségük lehet 
egymás segítségére!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Ha valamilyen 
vállalkozás beindítá- 
sán törte volna a fejét, 

kicsit még várjon vele.   
Ne siesse el a dolgokat. 
Összpontosítson inkább az 
érzelmi életére, ott biztos 
több örömben lesz része! 

BAK (XII. 22–I. 20.) 
A magánéletében nem 
 várható negatív válto- 
zás a héten. Ráadásul 

az esetleges munkahelyi 
gondjaira is gyorsan meg- 
találhatja a megoldást part- 
nere segítségével! Együtt  
minden nehézség könnyeb- 
ben legyőzhető!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Hihetetlen mennyisé- 
gű energiát érez majd 
magában a következő 

napok során! Itt van te- 
hát az alkalom arra, hogy 
régóta dédelgetett terveit 
kivitelezze.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
A most következő 
héten mindenképpen 
próbáljon meg ural- 

kodni az indulatain! 
Ez különösen igaz a ma- 
gánéleti gondjai kezelésé- 
re, különben szerettei hosz- 
szabb időre elfordulhatnak 
öntől.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre: esős idő
Február 8.
szombat

Február 9.
vasárnap

Február 10.
hétfő

Február 11.
kedd

Február 12.
szerda

Február 13.
csütörtök

Február 14.
péntek

5/–2
 Aranka

6/–2

Abigél, 
Alex

9/–1
 Elvira

8/1
Bertold, 
Marietta

8/2
 Lídia, 
Lívia

9/2
Ella, 
Linda

10/2
Bálint, 

Valentin

Képviselői fogadóóra

FEBRUÁR 10., HÉTFŐ
Ménesi  Imre: 16.00 (Rókusi 
fiókkönyvtár, Vértói út 5.)
FEBRUÁR 11., KEDD
Szénási 
Róbert: 
1 6 . 3 0 
–17.30 
(Szege-
di SZC 
J ó z s e f 
A t t i l a 
Ált. Iskolája és Szakiskolája  
Balatoni utcai telephely, Ba-
latoni u. 11.)
FEBRUÁR 12., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 
16.00 – 17.00 (Móra utcai fi-
ókkönyvtár, Móra u. 21.)      
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 
14.00 – 15.00 (30/963-

8137, Virág cukrászda, Kla-
uzál tér)   
Szénási Róbert: 16.30 
– 17.30  (Nádas presszó, 
Tölgyfa u. 12.)
Nagy Sándor: 16.00 – 17.00 
(Kemes utcai óvoda, Kemes 
u. 6.)
Avramov András: 16.30 – 
17.30 (Polgármesteri Hivatal
Szőregi Kirendeltség, Szerb 
u. 21.)
FEBRUÁR 13., CSÜTÖR-
TÖK
Mihálffy Béla: 16.30 – 
17.30 (Polgármesteri Hivatal 
Kiskundorozsmai Kirendelt-
ség, Negyvennyolcas u. 12.)
FEBRUÁR 8., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–
12.00 (Csongor tér 12. )

Anyakönyvi hírek

Tarka-barka

FORGÓSZÍNPAD – SZÍN-
HÁZI MAGAZIN
Február 11., kedd, 19.55
Székesfehérvár, Békéscsa-
ba, Zalaegerszeg, Debrecen 
– négy színház, négy előa-
dás.

PICK-MECCS – KÖZVETÍ-
TÉS FELVÉTELRŐL
Február 11., kedd, 21.25
Itthon játszik bajnoki mérkő-
zést a MOL-Pick Szeged. Az 
ellenfél a Budakalász csa-
pata.

SZEMKÖZT – HÍRHÁTTÉR 
MAGAZIN
Február 12., szerda,  19.25
Két újságíró, egy eset – a hét 
emberét a hét témájáról kér-
dezi a két újságíró.

SZABAD SZÁJ – VÉLE-
MÉNYMŰSOR
Február 14., péntek, 19.25 
Hárman három témáról, le-
het, hogy háromféleképpen.
De a hír szent, a vélemény 
szabad!


