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Az állami szervek nem parkolhatnak többet ingyen,
így 250 millió forint plusz jut a közösségi közlekedésre

S

zegeden
jelenleg
mintegy kétezer fizetős
parkolóhely
van. Ezen túl mintegy 400at használnak ingyen az állami hivatalok. Mihálik Edvin, a Momentum frakcióvezetője azt javasolja a
közgyűlésnek, vonják vis�sza a különböző állami és
önkormányzati szervek, intézmények számára fenntartott parkolóhelyek ingyenes használatának lehetőségét. Sajtótájékoztatóján
hangsúlyozta, ne legyen
különbség autótulajdonos
és autótulajdonos között,
mindenki fizessen a parkolásért. A Momentum nemcsak az ingyenes parkolóhelyeket, hanem az ingyenes parkolási bérletek
rendszerét is megszüntetné. A Momentum javaslatáról már február 21-én dönthet a közgyűlés.
Bővebben az 5. oldalon

Mihálik Edvin, a Momentum frakcióvezetője a kormányhivatal Rákóczi téri épülete előtt. A kormányhivatalnak 40 ingyenes parkoló áll a rendelkezésére. Már a február 21-i közgyűlésen dönthetnek a Momentum javaslatáról. Fotó: Iványi Aurél

Gizi néni nem hiszi el, hogy 100 éves,
sokkal fiatalabbnak érzi magát

Tihanyi Zoltánné Venczel Gizella február 4-én ünnepelte a századik születésnapját.
Gizi néni nagyon szeret olvasni, azt mondja, a rendszeres olvasással tartja fenn szellemi frissességét. A klasszikusoktól a kortárs irodalomig mindent szívesen olvas. Fotó: Iványi Aurél
Írásunk a 4. oldalon

Jól haladnak
az új uszoda
építésével

A

tervek szerint halad az
új uszoda építése az
Etelka soron. Csanádi
Zoltán, a Szeged Pólus Nkft.
ügyvezető igazgatója elmondta, március elején elkezdődik
az építkezés leglátványosabb
eleme, az 52 méter fesztávolságú tetőgerendák beemelése, április végéig pedig elkészülhet az uszoda teljes tetőborítása. Utána jöhetnek a
szakipari munkák. A jelenlegi elképzelések szerint ősszel
megkezdődhet a műszaki átadás-átvétel. Az Etelka sori fedett uszoda nettó alapterülete több mint 13 ezer négyzetméter lesz, nem csupán a versenyúszásra, de a szabadidő
eltöltésére is lehetőséget
nyújt majd.
Cikkünk az 5. oldalon

A vagyonukról vallottak

N

em hisznek a szegediek a miniszterelnöknek, derült ki a
szeged.hu online szavazásából. A portál az után kérdezte meg olvasóit, hogy
kiderült, Orbán Viktornak
egyetlen fillér megtakarítása sincs vagyonnyilatkoza-

ta szerint. Ezzel szemben
az Orbán család ügyvédje,
a fideszes Bajkai István az
egyik leggazdagabb és legjobban kereső országgyűlési képviselő. Megnéztük a
szegedi politikusok vagyonbevallását is.
Részletek a 2. oldalon
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ERŐS MONDAT. Számára a gyerek is és a tanár is csak arra kell, hogy kioktassa,
számonkérje, megalázza. Dragomán György író az új NAT-ról, Index
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Orbán Viktornak egyetlen fillér megtakarítása sincs
B. Nagy László (Fidesz) tavaly 26 millióért vásárolt részvényeket, Szabó Sándor (MSZP) törlesztette a hiteleit
Jó évet zárt B. Nagy László (Fidesz), aki tavaly csak a földbérbeadásból havi 1 milliót kas�szírozott. A szegedi fideszes
országgyűlési képviselő 2019ben 26 millió forintért vásárolt a
Mészáros Lőrinchez köthető Opus
cég részvényeiből. Szabó Sándor
(MSZP) tavaly 2,5 millió forint
értékben törlesztette autó- és lakáshitelét.

S

zegednek két országgyűlési
képviselője van, a fideszes
B. Nagy László és a szocialista Szabó Sándor. Megnéztük
friss vagyonnyilatkozatukat.
B. Nagy László (Fidesz) ingatlanportfóliója nagyon átalakult
2018-hoz képest. A legújabb vagyonnyilatkozatában a korábbi
14-gyel szemben csak 8 ingatlan

szerepel. A 120 négyzetméteres,
szegedi családi ház maradt meg a
főbb lakóingatlanok közül, a 135
négyzetméteres, szegedi társasházi lakástól megvált. Ugyancsak
megvált a 0,9 hektáros röszkei
szántótól és gyeptől is. Szintén hiányzik vagyonnyilatkozatából a korábbiban még szereplő 8,1 hektáros, 5,3 hektáros és 0,8 hektáros
röszkei szántóföld, valamint a 0,5
hektáros röszkei gyep is. Ugyanakkor megvan még a 7,6, a 3,9, a 2,6
hektáros és az 1396 négyzetméteres délegyházi bányatelek és az
5747 négyzetméteres bányatelek,
rajta a 80 négyzetméteres tanyaépülettel, a 8065 négyzetméternyi út és a 4634 négyzetméteres
délegyházi szántó is. Megtartotta
2018-ban vásárolt Volkswagen
Passatját is. B. Nagynak 2018-ban
Orbán Viktornak vagyonnyilatkozata szerint nincs semmi megtakarítása. A miniszterelnök veje, Tiborcz
István tavaly első alakommal került be a száz leggazdagabb magyar közé – és rögtön a 32. helyet érte el 35
milliárd forintos vagyonával. Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Botka Lászlónál nincs változás
Botka László polgármester (Összefogás Szegedért Egyesület) az
önkormányzati választás után tavaly novemberben, illetve most
januárban leadott vagyonnyilatkozata teljesen megegyezik. Az ingatlanértékesítésből befolyt 46,5 és 49,5 millió forintot lekötötte,
emellett 2,5 millió forint készpénz szerepel a bevallásában. Felerészben tulajdonosa 166 négyzetméteres, szegedi lakóházának és
a Szuha-Mátraalmáson található, 2007-ben vásárolt üdülőjének
is. Továbbra is teljes egészében az övé a szüleitől ajándékba kapott 48 négyzetméteres angyalföldi lakás.

Jó biznisz a föld. A fideszes B. Nagy Lászlónak (képünkön) tavaly havi
1 millió forint folyt be föld- és ingatlan-bérbeadásból. Forrás: moranettv.hu

3500 darab Humet és 281 darab
Philaxia részvénye volt, amelyektől
megvált, és 35 darab Nutex (1676
forint/darab) és 281 darab Opus
részvényt vett 95 652 forintos darabáron (azaz összesen több mint

Orbánnak nincs semennyi megtakarítása,
ügyvédjének viszont mesés a vagyona
Egyetlen forint megtakarítást sem tüntetett fel Orbán Viktor friss
vagyonnyilatkozatában. A miniszterelnök bevallásából eltűnt a
2018-as 1 395 000 forintnyi készpénz, de csökkent hiteltartozása
is 3,5 millióról 2 199 000 forintra. Ingatlant sem szerzett Orbán,
akinek egy XII. kerületi ingatlana és egy felcsúti háza van. A miniszterelnöknek nincs se megtakarítása, se autója, se drága ingósága.
Az Index cikke szerint az egyik leggazdagabb és legjobban kereső
országgyűlési képviselő az Orbán család ügyvédje, a fideszes Bajkai István, aki már 2018-ban is 14,8 millió forintot keresett egy átlagos hónapban. Bajkai tavalyi vagyonnyilatkozata mesés vagyonról, sőt vagyonosodásról árulkodott, az idei pedig tovább erősítheti
ezt a képet. Például továbbra is 42 millió forint értékű nemesfémmel rendelkezik, a közbeszerzési eljárásokon sztár ügyvédi irodája pedig 2019-ben is hatalmas – noha a megelőző évhez képest
feleannyi – osztalékot fizetett neki, csaknem 78 millió forintot.
2020 elejére Bajkai 14 millió forintnyi készpénzzel, több mint 67
millió forintos bankszámlával és 113 millió forint „más szerződés
alapján fennálló pénzkövetelés” címén jegyzett megtakarítással is
rendelkezik. Azaz tovább spórolt, hiszen a fideszes képviselőnek
2019 elején 11 millió forintnyi készpénze, mintegy 45 millió forintos banki megtakarítása, továbbá 108,5 millió forint „más szerződés alapján fennálló pénzkövetelése” volt.

Szabó Sándor tavaly törlesztette
2 millió forintos autóhitelét és
lakáshitelének egy részét
26 millió forintért). Az Opus Mészáros Lőrinc egyik legfontosabb
cége. B. Nagy is tudja, milyen jó
hozama van a csak szuperállampapírnak becézett MÁK Plusznak,
20 350 000 forintot kötött le itt.
Erste befektetési alapja 5 millió
forint értékű, míg önkéntes nyugdíjpénztára 7,2 millió forintos érté-

ket képvisel. Valószínűleg ezekben
a befektetésekben kötött ki az eladott ingatlanokért kapott pénz,
illetve megtakarításai.
B. Nagy Lászlónak 930 ezer
forintja van a bankban, és 8 millió forinttal tartoznak neki „más
szerződés alapján”. Havi bruttó
jövedelme 1 385 000 forint. Földés ingatlan-bérbeadásból havonta 1 millió forint folyt be tavaly B.
Nagyék családi kasszájába.
Szabó Sándor (MSZP) vagyonnyilatkozatából az látható, hogy
megtartotta 118 négyzetméteres,
szegedi házát, amelyet tavalyelőtt
vásárolt, más ingatlana nincs. Azt
a 2017-es Ford Mondeót hajtja,
amelyet tavalyelőtt vásárolt. 2018-

Gyurcsány Ferenc
225 milliós foglalója
Gyurcsány Ferencnek, a
DK elnöknek 659 millióról
734 millióra nőtt az értékpapíralapú megtakarítása
vagyonbevallása szerint. A
számláján is több pénz van,
mint 2018-ban volt, az akkori 2,2 millióról mostanra
3,7 millió forintra gyarapodott. Valaki tartozik Gyurcsánynak 12 millióval, és
megjelent a vagyonnyilatkozatában egy 225 milliós
követelés is „lakásvásárlás
foglaló és előleg” címén.

tól eltérően most 2 millió forinttal
tartoznak neki „más szerződés
alapján”. Kifizette 158 ezer forintos lakásilleték-köztartozását, rendezte 1 995 000 forintos autóhitelét. A korábbi 2 071 000 forintos
lakáshiteléből tavaly közel négyszázezer forintot törlesztett, így az
most 1 693 000 forint.
C. S. Z.

Rogán Antal tavaly
összespórolt 770 milliót
Rogán Antal (Fidesz) propagandaminiszter tavaly januárban 39,3
millió forintot tartott takarékbetétben vagyonnyilatkozata szerint.
Ez ugrott fel idén 809 405 000 forintra. Érthetetlen a gyarapodás,
mivel a Mobilsign Kft.-n keresztül egy digitális aláírással kapcsolatos találmánya 2019-ben már fialt 197 milliót. Ugyanez a tétel
2017-ben 25 milliót, 2018-ban 42 milliót hozott a konyhára. Érdekesség továbbá, hogy 2017 óta szerepel vagyonbevallásában
egy 18,2 millió forintos tartozás, amelyből még egy fillért sem törlesztett.
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Tiltakoznak a tanárok
az új NAT ellen

Vélemény

Závada Pál: Rémes és rettenetes a magyar irodalomtanítás jövője

Nincs bocsánat

F

Felháborító, hogy a kortárs magyar
irodalom kimarad a jövőben a középiskolai irodalomoktatásából, nyilatkozta a szeged.hu-nak Závada Pál
Kossuth-díjas író az új, módosított
NAT kapcsán.

H

atalmas felháborodást váltott
ki a tanárok körében a Nemzeti alaptanterv új, módosított változata, amely a Magyartanárok Egyesülete szerint például „mélyen gyerekellenes, és olyan súlyosan veszélyezteti a nemzet egységét, a nemzeti
kultúrát, a diákok fejlődését, a tanári munka szakmaiságát, annyira mérgezi a közgondolkodást, hogy azonnal vissza kell vonni”. Egyetemi oktatók is megütközésüket és felháborodásukat fejezték ki, nyílt levélben tiltakoztak, amelyet szegedi oktatók is aláírtak.
Tiltakozóakciót szervezett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is, amelynek az egyik része az, hogy
a tervezettel egyet nem érő tanárok
tiltakozófotóit posztolják a PDSZ Facebook-oldalán.
Závada Pál író szerint felháborító,
hogy a kortárs magyar irodalom kimarad a jövőben a középiskolai irodalomoktatásából.
– Avítt, korszerűtlen a középiskolai
irodalomtanítás egész szemlélete és
módszere. Nagyon beleillik a jelenlegi
kormány eddigi oktatás- és kultúrpolitikájába – nyilatkozta a Kossuth-díjas
író a szeged.hu-nak. Závada szerint
viszolyogtató az egész koncepciót átható ideológia.
– A leginkább elkötelezett tanárok
meg fogják találni a módját, hogy az
osztályaikban a tanítványok hozzájussanak valamennyi szükséges ismerethez az irodalomórákon. Ám a legtöbb
tanár erre képtelen lesz. Így pedig az
irodalomtanítás érdektelenségbe fullad, és olyan gyerekek kerülnek ki az
iskolapadokból, akik nem olvasnak,
nem gondolkoznak. Ez a jövőkép rémes és rettenetes – fogalmazott a
Kossuth-díjas író.
– A diákok a Nyugat klasszikus
nemzedéke utáni alkotókról lényegé-

ben alig kapnak valami kézzelfoghatót
az iskolában. Óriási hiány, hatalmas
lyuk keletkezik így – mondta Závada,
aki szerint így halott lesz az irodalomoktatás, és múzeumi kultúrszörnyként fog megjelenni a diákok előtt.
Szerinte az irodalomtanítás az egyik
legfontosabb értelmét fogja elveszteni hamarosan, mert nem kínál fogódzót a diákoknak, akik számára
a kortárs irodalom könnyebben
befogadható, mint a régi korok irodalma.
– Ez azért is különösen nagy gond,
mert a tanítás nem csinál kedvet az olvasásához, ezáltal nem nevel olvasót
a fiatalokból. A kortárs irodalom kikapcsolása azért is káros, mert így képtelenség lesz összekapcsolni a múltat a
jelennel – mondta Závada Pál.
A kormány szellemi holdudvarához
tartozó Takaró Mihály, a Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesületének elnöke a köztévében arra a
kérdésre, miért nem szerepelnek kortárs írók a középiskolai irodalomoktatásban, azt válaszolta, még nem tisztázódott le életművük értékelése.
Závada szerint Takaró mondott
már ennél durvábbakat is. Például
azt, hogy Esterházy Péter egész életműve káros.
Vagy a legkiválóbb
magyar irodalmi
folyóiratról, a
Nyugatról úgy
vélekedett, az
„egy zsidó lapocska” volt.
Wass Albert,
Nyírő József
és Tormay Cécile lelkes híve
korábban kétségbe vonta
a Nobel-díjas
Kertész Imre
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magyarságát, Spiró Györgynek pedig
az emberi mivoltát.
– A tanárelit kritikus, szerveződik
és tiltakozik, de ez kevés. Nagyon

Az óráról nem fogja elvinni az ÁVO a tanárt,
de nagyon ismerősek a
módszerek abban az értelemben, hogy most is
politikai hergelés és gyűlöletkeltés folyik.

Závada Pál
Kossuth-díjas író
hiányzik, hogy a diákok szülei tömegesen tiltakozzanak ebben a helyzetben – fogalmazott az író, aki szerint
ez az irodalomtanítás visszacsúszás
a Kádár-korszak első felének durva
oktatáspolitikájába, sőt a Rákosi-korszakéba.
– Igaz, az óráról nem fogja elvinni
az ÁVO a tanárt, de nagyon ismerősek
a módszerek abban az értelemben,
hogy most is politikai hergelés és
gyűlöletkeltés folyik, és egész alkotói
életműveket neveznek és minősítenek
károsnak. Tömeges szülői tiltakozásra
van szükség ebben a helyzetben – vélekedett Závada Pál.
Bod Péter

élremagyarázták a szavait – így reagált a DK-s Niedermüller Péter az ellene szervezett kormánypárti
tüntetés hírére. Azzal érvelt, hogy egy ideológiáról
és nem emberekről beszélt, az ideológiától pedig nem tud
és nem is akar bocsánatot kérni. Saját pártja kiállt mellette, a Fidesz szerint viszont nincs helye a közéletben. Niedermüller egy tévéműsorban a kormánypárt kommunikációjáról beszélt, és arról, hogy a központi propaganda a gyűlöletkeltésre épít. A politikus úgy folytatta, hogy ha lehántjuk róla az olyan populista témákat, mint „a nem magyarok,
a mások, a migránsok, a romák, akkor ott marad egy rémisztő képződmény, ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak, és nők is
vannak közöttük, ez a
Nincs valóság. Csak
családelképzelés”. Pár
az, amit a kormányolnapra rá a rasszizmus
dal szajkóz. Minden
és a kirekesztés ellen
tüntetést
szerveztek más hazugság. És már
a kormánypárti Bayer nincs jelentősége anZsolték, ahol az ötös nak, melyik oldal mit
számú Fidesz-tagkönyv vág a másik fejéhez.
birtokosa is fellépett.
Forrtak az indulatok, fröcsögött a gyűlölet, újságírókat támadtak meg. Ha abszurd komédiában látom, talán nevetek
is rajta. De így rémisztő volt nézni.
Ugye, azért nem csodálkozunk ezen? Rövid az emlékezetünk, ám az biztosan rémlik, hogy az elmúlt hetekben a
legdurvább és legrasszistább kormánypropaganda harsogott az ingyenélőnek beállított gyöngyöspatai cigányokról
és a semmirekellő elítéltekről, illetve a rajtuk gazdagodó
ügyvédekről.
Aztán jött a DK-s politikus szerencsétlen megjegyzése.
És most ne hasonlítsuk össze akár csak Bayer Zsolt megnyilvánulásaival, például, hogy a cigányok állatok, vagy
hogy a civileket a taknyukon és vérükön rángatná ki a parlamentből, és szanaszét verné a pofájukat. Azért se állítsuk
párhuzamba egyiket a másikkal, mert nem igazolja, nem
igazolhatja egyik durvaság a másikat.
És bár végighallgatva Niedermüllert, egyértelmű a szövegkörnyezetből, hogy nem arra gondolt, amit belemagyaráznak, kérhetett volna bocsánatot a félreérthető megfogalmazásért. Ehelyett mit csinál? Csak azért sem kér
bocsánatot. Hasonlóan a Párbeszéd politikusához, Jávor
Benedekhez, aki unga-bunga partitól félti az ilyen szexorgiákról elhíresült Berlusconival kezet rázó Novák Katalint.
A fideszes családügyi államtitkár annak rendje-módja szerint ki is kéri magának a közösségi médiában, és felszólítja
az új budapesti főpolgármestert, vonja vissza párttársát
Brüsszelből, ha az így képviseli a fővárost. És ez az ellenzéki politikus sem kér bocsánatot.
Egy ideje azt is érteni vélem, hogy miért nem. Mert a tapasztalata azt mutatja, hogy a sajátjai anélkül is felmentik,
az ellenfelei pedig, bármit is tesz, nem. Mert nincs bocsánat. Az egy normális országban lehetőség, nem itt nálunk.
A kormánypárti hangulatkeltés ugyanis már rég nem erről
a két ellenzéki politikusról szól. Rajtuk keresztül uszítanak
pártjuk és a múlt ősszel több nagyvárosban győztes összefogás ellen.
És ha már erről a jelenségről írok, gondoltam, megfelelő cím lesz, hogy „Nincs bocsánat”. Ebben benne foglaltatik a lényeg. De pár napja Sík Endre szociológus nálamnál
sokkal jobban megfogalmazta a dolgok velejét: „Nincs valóság.” Csak az, amit a kormányoldal szajkóz. Minden más
hazugság. És már nincs jelentősége annak, melyik oldal
mit vág a másik fejéhez. Az a fontos, amit a miniszterelnök
kinyilatkoztat, és hogy azt hányszor halljuk, milyen szavakat használ. És mert rengetegen kiszolgáltatottak a hazugságoknak, azok rombolnak és életveszélyesek, hiszen
tönkreteszik az emberek egymás közti viszonyát és a valóságba vetett hitét. És erre tényleg nincs bocsánat.
Dombai Tünde
dombai.tunde@szeged.eu
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Gizi néni nem hiszi el, hogy 100 éves,
sokkal fiatalabbnak érzi magát

A legszebben beszélő
szegedi diák
Nagy Benedek, a Tisza-parti Általános Iskola 8. c osztályos diákja képviseli Csongrád megyét a Szép magyar
beszéd verseny országos döntőjében.

A

Tisza-parti Általános
Iskola 8. c osztályos
diákja a Szép magyar
beszéd verseny megyei, területi fordulójában a 7–8.
évfolyamos diákok között
bizonyult a legjobbnak, így
bejutott az országos döntőbe, ahol egész Csongrád
megyét képviseli. Benedek
az SZTE gyakorló gimnázium (ismertebb nevén Ságvári-gimnázium) humán tagozatán szeretne továbbtanulni. Felkészítő tanára, Ceglédi Anna fontosnak
tartja a kortárs magyar iro-

dalom népszerűsítését, ami
a szívügye. Tavaly Háy János egyik esszéjével másodikok lettek, idén Vitéz Ferenc Hajnali bohóc című írásával megnyerték a területi
versenyt.
A magyartanár szerint
nagyban segítette a közös
munkát Benedek zenéhez
fűződő viszonya, hiszen gyermekkora óta hegedül. Ceglédi Anna szerint tanítványa
kiválóan érzi a mondatok,
szavak ritmusát. Az országos
döntőt áprilisban rendezik
meg Kisújszálláson.

A város nevében Mészáros Tamás önkormányzati képviselő és Farkas Katalin, a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte a százéves Tihanyi Zoltánné Venczel Gizellát. Fotó: Iványi Aurél
Esténként természetfilmeket néz és klasszikus vagy kortárs irodalmat olvas a százéves Venczel Gizella Anna.

V

enczel Gizella 1920.
február 4-én született
Veszprémben. Iskoláit
Devecserben végezte, majd
18 éves korában Budapestre költözött. Többek között a
Korda könyvesboltban és a
Főpostán dolgozott. Itt ismerkedett meg későbbi férjével,
akivel 52 évig éltek együtt.

Három gyermekük született.
1954-ben költöztek Szegedre. Férje halála után, 76 éves
korában ismerkedett meg
későbbi párjával, akivel 17
évig élt együtt.
Gizi néninek három gyermeke, hat unokája és hét
dédunokája van. Mindig
örül, ha meglátogatják, szí-

vesen mesél nekik a múltról. Nagyon szeret olvasni,
a klasszikusoktól a kortárs
irodalomig minden könyvet
szívesen olvas. Esténként
természetfilmeket
szeret
nézni a televízióban.
Mivel már nehezen mozog, a kisebbik lánya és József unokája gondozza, segíti. Nagyon örül, hogy megérte
a kerek évfordulót, de ahogy
mondani szokta, „nem hiszi

Rekordszámú nevezés
a szegedi filmfesztiválra

R

ekordszámú nevezés érkezett a 4. Zsigmond Vilmos
Nemzetközi Filmfesztiválra, amelyet május 26–30.
között rendeznek meg a felújított Belvárosi Moziban.
Idén 67 nagyjátékfilmet, 430 kisjátékfilmet és 41 kísérleti filmet neveztek az alkotók. A legtöbb nevezés Spanyolországból, Mexikóból, Amerikából, Belgiumból, Németországból, Oroszországból és Magyarországról érkezett. A Kossuth-,
diák Oscar- és Balázs Béla-díjas operatőrökből, rendezőkből
álló zsűri megkezdte munkáját, március 18-án teszik közzé
a versenybe került filmek listáját.

FELHÍVÁS!
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
várja azon szegedi állandó lakóhellyel rendelkező,
nyugdíjas pedagógusok jelentkezését, akik

A férjével 52 évig
élt együtt. A férje
halála után, 76
éves korában ismerkedett meg
későbbi párjával,
akivel
tizenhét
évig élt együtt.
el, hogy ő ennyi idős, hiszen
sokkal fiatalabbnak érzi magát”.

Mester és tanítványa. Ceglédi Anna magyartanár és a nyolcadikos Nagy Benedek

Képek a családi fotóalbumból
Szegedi fotóritkaságok a piarista gimnáziumban

Boncz Gézát és Bornai Tibort is láthatják kisgyermekként
azon a fotókiállításon, amely február 23-ig tekinthető meg
a piarista gimnáziumban. A szegedi családok fotóalbumaiból előkerült képek igazi fotóritkaságok.

A

z összesen mintegy
harmincezer követővel rendelkező Szeged régi fotói és Szegedi emlékkereső Facebook-csoport
alapítója és adminisztrátora,
Farkas Árpád lapunknak elmondta, már évek óta „nyúzza” a csoporttagokat, hogy
küldjenek neki Szegeddel

kapcsolatos, régi, családi fotókat. Ezekből a ritkaságokból nyílt kiállítás a Dugonics
András Piarista Gimnázium
AMI aulájában (Bálint Sándor
u. 14.). Mintegy száz fotó került fel a falra.
Farkas Árpád szerint, ha
beírjuk a Google képkeresőjébe, hogy régi szegedi fo-

50, 60, 65, 70 vagy 75 évvel ezelőtt kapták
óvónői, tanítói, tanári oklevelüket.
A jelentkezés határideje:
2019. március 20.
Az érintettek a díszoklevél adományozásával kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek:
SZMJV Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda művelődési osztály
Szeged, Széchenyi tér 10.; tel.: 62/564-179
www.szegedvaros.hu
Első elemisták a rókusi iskolában 1961-ben

tók, rengeteg felvételt dob ki
a gép, de nem a kiállításon
látható fotókat.
– Mivel ezeket nem profi
fotósok készítették, nem
profi gépekkel, nem mindig
tökéletes a minőség, de a

A kiállított fotók közül a legrégebbi szegedi családi fotó az
1800-as évek végén,
a legfiatalabb pedig
az 1990-es években
készült.
képek várostörténeti értéke
vitathatatlan, ezért is különleges a kiállítás, amely február 23-ig látható a gimnázium
aulájában. A tárlatot ingyen
nézhetik meg az érdeklődők
– közölte Farkas Árpád. Elmondta, negyven éve foglalkozik vendéglátással, a régi
szegedi képek és történetek
gyűjtése csak a hobbija. Hozzátette, nem ez az első ré-

Bornai Tibor – a KFT zenekar énekese, billentyűse
– pancsol a Széchenyi téri
ivókútnál az 1960-as évek
elején.
gifotó-kiállítása. Nosztalgiasétákat, valamint negyedévente Nosztalgia talkshow
címmel beszélgetéseket is
szokott szervezni.
A most kiállított fotók
közül a legrégebbi szegedi
családi fotó az 1800-as évek
végén, a legfiatalabb pedig
az 1990-es években készült.
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Az állami szervek nem parkolhatnak többet ingyen,
így 250 millió forint plusz jut a közösségi közlekedésre
Igazságosabbá tenné a parkolási rendszert a Momentum. A párt frakcióvezetője, Mihálik Edvin a február 21-i
közgyűlés elé terjeszti javaslatát, amely arra vonatkozik,
hogy szűnjenek meg a különböző állami és önkormányzati
szervek és intézmények számára fenntartott, ingyenesen
használható parkolóhelyek.
– Tegyünk rendet a szegedi parkolásban! Szeged belvárosában több mint 400
olyan, állami és önkormányzati intézményeknek fenntartott parkolóhely van, amelyek használatáért nem fizetnek, kizárólag az adott intézmény parkolási engedélyével
lehet ott parkolni. A Momen-

tum azt javasolja, vegyük
vissza ezeket a parkolóhelyeket! – mondta a Rákóczi
téren, a kormányhivatal előtti VIP-parkolóban megtartott
sajtótájékoztatóján Mihálik
Edvin. A Momentum frakcióvezetője elmondta, most valamivel több mint kétezer fizető parkolóhely van a város-

Feketesas utca. Az önkormányzatnak fenntartott helyek is
fizetősek lehetnek

Stefánia, ügyészség. Itt huszonnyolc méterrel bővülhet a
belvárosi fizetőövezet. Fotók: Szabó Luca
ban, azaz ha javaslatát elfogadja a közgyűlés, számuk
közel húsz százalékkal növekedne a belvárosban.
– Egy parkolóhely egy
év alatt átlagosan 560 ezer
forint bevételt jelent Szegednek, azaz közel 250 millió
forintos pluszbevétele lesz
a városnak. Ezt a bevételt
szigorúan a közösségi közlekedés fejlesztésére, a város
zöldítésére kellene fordítania Szegednek, például új

Áthangolják a közlekedési lámpákat

F

őként a tömegközlekedés folyamatosabbá tétele érdekében hangolják át a közlekedési lámpákat több fontos csomópontban a közeljövőben, döntött a közgyűlés pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsága.
Elhangzott, a Szegedi Közlekedési Társaság és a Dél-alföldi Közlekedési Központ sofőrjeinek és közlekedésirányítóinak észrevételei
alapján igyekeznek folyamatosabbá tenni a
városi forgalmat.

A húsz helyszín között szerepel a Mikszáth Kálmán utca és a Mars tér kereszteződése, a Fonógyári és a Dorozsmai út, a
Kossuth Lajos sugárút és a Párizsi körút kereszteződése, valamint a Tisza Lajos körút
több pontja. Tervezik, hogy a Belvárosi híd
újszegedi hídfőjénél is áthangolják a lámpákat, hogy a Torontál téri parkolóból gyorsabb és biztonságosabb legyen a kihajtás
a főútra.

elektromos buszok vásárlására – közölte Mihálik Edvin.
A Momentum közgyűlési
frakciójának vezetője hangsúlyozta, minden állami és
önkormányzati hivatalnok
ugyanolyan
feltételekkel
parkolhasson a városban,
mint bármelyik szegedi polgár.
– Ne tegyünk különbséget Szegeden parkoló és
parkoló között. Fizetni kellene ezután a parkolásért

Rerrich Béla tér. Októbertől itt is megszűnhetnek a fenntartott helyek
a bírósági, az ügyészségi,
a kormányhivatali, az államkincstári autók után, az
egyetemi, most még fenntartott parkolóhelyeken, de
ugyanígy
megszűnnének
az önkormányzat számára
fenntartott
parkolóhelyek
is. Fizetniük kellene a parkolásért az önkormányzati
képviselőknek, az országgyűlési képviselőknek és a
díszpolgároknak is. Szeged
parkolási rendszere egysé-

gessé, igazságossá válhatna
– mondta a Momentum közgyűlési frakcióvezetője.
Szeged az előterjesztés
értelmében
visszavonná
azokat a megállapodásokat,
amelyek biztosítják e parkolóhelyek ingyenes használatát. Amennyiben elfogadja
a közgyűlés a Momentum
javaslatát, az októbertől léphet életbe.
Garai Szakács László

Több mint százan dolgoznak
A tervek szerint halad az új uszoda építése

Madártávlatból az új uszoda az Etelka soron. Fotó: Iványi Aurél
A tervek szerint halad az új uszoda építése az Etelka soron.
Áprilisra tető alá kerülhet az épület, utána megkezdődnek
a szakipari munkák. A kivitelező szeptemberre ígéri, hogy
elkészül. Ha így lesz, akár már decemberben megnyílhat
az új uszoda Felsővároson.
– Ez a bemelegítőmedence,
25 méter hosszú, 1,8 méter
mély és hatsávos a medencetest. Ez a versenyek alkalmával a sportolók bemelegítését szolgálja – mutatta
meg az új sportuszoda építkezésének előrehaladását a
Szeged Televíziónak Csanádi Zoltán, a városi beruházásokat koordináló Szeged
Pólus Nkft. ügyvezető igazgatója.

Összesen 100–120 ember dolgozik hétfőtől szombatig az Etelka sori területen.
A kis medence födémszerkezete már elkészült, most
a látogatórészek betonozása zajlik. Már áll az északi
bástya, amely a tetőre vezet
majd ki. Áprilisra elkészülhet
a teljes tetőborítás.
– A szerkezetépítés 98
százaléka addigra elkészül.
Nyilván bent is vannak még

esetleg válaszfalak, amelyek elkészítése a szerkezetépítéshez tartozik. Utána
jönnek a szakipari munkák,
a gipszkartonozástól a légtechnikán át az uszodagépészetig. Ezek előkészítő
munkái már elég előrehaladott állapotban vannak
a pinceszinten – mondta
Csanádi Zoltán. Ha minden a tervek szerint halad,
már ősszel elkezdhetik a
műszaki átadás-átvételt. A
használatbavételi engedélyek megszerzése és a próbaüzem után előreláthatóan
karácsonykor nyithatja meg
kapuit az új uszoda.
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Egyre kevesebbet ér a forint, drágul az életünk
A nagy pénzügyi befektetőknek és a külkereskedőknek jó
Tudja, miért ért egy éve 320 forintot egy euró, és miért fizetünk ma
ugyanezért 339 forintot? Kapkodjuk a fejünket, megijedünk, mert
bő egy éve tartós lejtmenetben
látjuk a forintot az euróhoz képest.
Ezzel párhuzamosan nemzeti fizetőeszközünk veszít értékéből az
olyan valutákkal szemben is, mint
az amerikai dollár, az angol font és
a svájci frank.

T

avaly tizenkét hónap alatt ös�szesen kilenc forinttal gyengült a forint az euróhoz képest,
amit semmiképpen sem lehet drámai tempójú változásnak nevezni. Az
idén azonban a folyamat felgyorsult.
Most alig valamivel több mint egy hónap alatt már 8 forinttal ér kevesebbet a forint az euróhoz viszonyítva.

Semmi baj?
Kell-e valamilyen drámai pénzügyi
eseménytől tartani? Ilyenkor már feltehető ez a kérdés, még akkor is, ha
a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és Pillanatkép a kiskörúton. Egy euróért múlt pénteken 339 forintot kértek a kiskörúti valutaváltók. Fotó: Iványi Aurél
mellette a független pénzpiaci szereplők is azzal nyugtatnak: nincs munikálja, nincs inflációs célja, ami a mosógép vagy épvásárolnak, amiből
köznapi nyelvre lefordítva azt jelen- pen a bútor. A magyar
semmi baj.
játszva kifizetik a
Egy gazdaságban a bajt több jel- ti, nincs ellenére a forint gyengülé- gazdaság nemcsak kiforinthoz járuló hiből lehet kiolvasni. Ha egy országnak se. Nem avatkozik be a folyamatok- csi és nyitott, de több
telt. A ma slágernek
Rövid piaci körképük tapasztalatai alapján nem vagy
látványosan csökken a GDP-je, az ba, bár megtehetné. Forintfelvásár- árut ad el külföldön,
számító állampapíalig változott a forintot euróra váltók száma és vele az
állam kiadásai jelentősen megha- lással ugyanis erősíthetné nemzeti mint amennyit onnan
rok közé tartozik a
átváltott pénz mennyisége. A pénzváltók nem csodálladják a bevételeit, rekordokat dön- fizetőeszközünket, ám amiért nem behoz. Innen érthető
mexikói, a cseh és a
koznak ezen (és persze örülnek ennek), mert mint töbtöget a munkanélküliségi mutató, a teszi, annak leginkább külkereske- meg, hogy makroszinnorvég.
ben megfogalmazták: a külföldre utazók számára kikülső adósság visszafizetése gon- delmi okai lehetnek. Az országban ten az infláció inkább
Vagyis nyereségkerülhetetlen, hogy eurót, mellette angol fontot, amedokat okoz, akkor ezek csalhatatlan megtermelt áruk a forintgyengü- kedvező, mint kedveként jelenik meg a
rikai dollárt vagy éppen svájci frankot váltsanak. Ők a
jelei a gazdaság gyengélkedésének. lés miatt olcsóbbá, és ami ennek zőtlen hatású. Persze
nagy pénzügyi betöbbletköltségeket már eleve belekalkulálták az utaEz pedig visszahat a nemzeti fizető- nagyon fontos következménye: el- a kijelentés mellé kell
fektetőknél az e házással kapcsolatban felmerülő kiadásokba. Az euró
eszköz értékállóságára. Azaz – ese- adhatóbbá válnak a külpiacokon. tenni a legfontosabbat:
rom állampapír után
iránti kereslet az elmúlt hetekben némileg még emeltünkben – a forint ilyenkor biztosan Más megfogalmazásban: a forint- nem mindegy, kinek és
kapott kamat és a
kedett is, mert sokan – Ausztria, Olaszország és Franveszítene az értékéből. Ez az infláció gyengülés önmagában növeli a ma- mi lesz olcsóbb vagy
forinthitel kamat köciaország mellett vagy helyett – Szlovákiába járnak
gyar gazdaság versenyképességét. drágább.
jelensége.
zötti különbözete. Az
síelni. Északi szomszédunknál pedig 2009 óta az euró
Magyarországon – és ez jó hír – Természetesen csak bizonyos hatáa tény, hogy sokan
Szintén
nem
a
a fizetőeszköz.
egyik fenti jelenséget sem érhetjük rok között.
veszik a forintot, ármagyarok
helyzetét
Hátulütője a nemzeti fize- könnyíti meg a forinttetten. A GDP 2019-ben közel öt
lehajtó hatású, vagyszázalékkal nőtt, a munkanélkülisé- tőeszköz gyengülésének, hogy gyengülés akkor, ha
is ezáltal gyengül
gi mutató nagyon alacsony, az inflá- minden külföldről behozott áru, külföldre akarnak utazni, mert szerepet játszik abban, hogy miért a forint. Fontos, hogy forintbőség
ció, bár az utóbf o r i n t u n k é r t ért tavaly januárban egy euró 320 van a pénzpiacon, mert nem érdebi hónapokban
egyre kevesebb forintot, és miért jár lapzártánkkor mes bankban fialtatni nemzeti fizefelgyorsult, még
eurót,
dollárt, az árfolyama 339 forint magassá- tőeszközünket.
A forint romlása érzékenyen érinti a külföldre utazókat, mert az elnem lépte át a
Száz szónak is egy a vége: a Mafontot és svájci gában.
számolás – a kontinensen belül leginkább – euróban történik. Már
Az MNB irányadó kamata 0,9 gyar Nemzeti Bank egy ideig még
három százaléfrankot kapnak.
a tavalyi ausztriai, olasz-, görög- és spanyolországi nyaralások alkos küszöböt.
Minderről azok százalék. Nagyon alacsony. Nem hagyja gyengülni a forintot, mert ez
kalmával is tapasztalhatták a magyarok, hogy a gyengülő forint miA folyó fizetési
tudnának sokat ösztönöz megtakarításra. Itt lép növeli a magyar áruk és szolgáltatáatt minden – a szállás, az étkezés, az üzemanyag-vásárlás, a szolmérleg hiánya
mesélni,
akik képbe a nemzetközi pénzvilág. Az in- sok versenyképességét. Ráadásul
gáltatások – drágább külföldön. Még rosszabbul jártak és járnak
– vagyis a közezekben a hóna- tézményi befektetők óriási összege- a külföldi cégek úgy tudnak maazok, akik idén voltak vagy mennek síelni, mert nemzeti fizetőeszponti költségvepokban voltak ket mozgatva azzal keresnek pénzt, gyarországi gyáraikban bért emelni,
közünk tovább veszített értékéből. Egy elnagyolt számítást alapul
tés kiadásainak
vagy készülnek hogy olyan nemzeti fizetőeszközö- hogy az számukra nem jár együtt
véve, ha valaki 400 ezer forintot váltott át tavaly év elején euróra,
és bevételeinek
példának oká- ket keresnek – ilyen most a forint –, többletköltséggel. Másfelől, amíg a
hozzávetőlegesen 1277 eurót kapott érte, ugyanez az átváltás ma
összesítése –
ért síelni. Nekik amelyeknek alacsony a kamata, és kamatkülönbözet miatt a pénzügyi
100 euróval kevesebbet érne.
nem
haladja
drágul az utazás ebből jelentős hitelt vesznek fel. Ezt befektetőknek megéri olcsó forintot
meg a GDP háés a kint tartóz- az összeget áthelyezik olyan másik magas hozamú külföldi állampapírrom százalékát.
kodás. De már a valutába, amelynek a kamatszintje ra váltani, addig nem szűnik meg a
amelyért euróval vagy más vi- tavalyi külföldi nyaralások is drá- lényegesen magasabb.
forint iránti kereslet. Azzal azonban
Az ügylet valójában pofonegy- mindenki tisztában van, hogy a foAkkor mégis miért gyengül lágvalutával kell fizetnünk, drá- gábbak voltak.
szerű,
csak komoly indulótőke kell rintgyengülés sokáig már nem tartgábbá
válik.
Ezt
egy
tábla
Milka
a forint?
hozzá. A forintban felvett hitelt ható állapot. A magyar gazdaság
csoki áremelkedésén ugyanúgy
Valami más is van
Legalább két ok miatt, amelyek vél- tapasztalni lehet, ahogyan az
egy másik valutába fektetik, ahol versenyképességének problémáját
hetően felerősítik egymást. Egyfe- olyan tartós fogyasztási cikkek A Magyar Nemzeti Bank pénzpoliti- jelentős kamathoz jutnak azzal, pedig csak ideig-óráig oldja meg.
lől az MNB folyamatosan azt kom- vásárlásakor, amilyen az autó, kája mellett valami más is komoly hogy magas hozamú állampapírt
Bod Péter

Bekalkulálták
a pluszköltséget

Borsos a nyaralás, a síelés
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Amikor cigányútra megy az aranytojást tojó tyúk
A gondolkodással takarékoskodunk, amikor sztereotípiákat gyártunk
A legtöbb előre gyártott nyelvi klisénk népcsoportok rovására született. Ezeket azért használjuk a
beszédünkben, hogy a gondolkodással spóroljunk. Ez nem magyar
sajátosság, sőt van is a sztereotípiáknak igazságmagja, ám minden
egyes megnyilvánulásunknál érdemes szem előtt tartanunk, hogy a
tolerancia a híd két igazság között
– hallottuk Forgács Tamás szegedi
nyelvésztől a Mentorháló és a Somogyi-könyvtár közös sorozatában.

A

zt az etnosztereotíp klisét szőtte előadása címébe Forgács
Tamás, a szegedi egyetem magyar nyelvészeti tanszékének vezetője, hogy „cigányútra megy”. Ezzel a pejoratív kifejezéssel illusztrálta, hogy a
sztereotípiák zöme negatív. De léteznek pozitívak, mint például ha a németeken azt mondják, „svéd függöny
mögött ül”, vagyis börtönben van. Ez
a népre nézve dicséret, hiszen a svéd
függöny a minőségi svéd acélra utal.

Mi az előítélet?
Gordon W. Allport amerikai szociológus úgy fogalmazta meg, hogy az előítélet valamely személlyel szemben
érzett ellenséges attitűd, amelynek
alapja pusztán annyiban áll, hogy az
illető személy egy adott csoporthoz
tartozik, és ennek következtében feltételezzük róla, hogy a csoportnak tulajdonított negatív tulajdonságokkal ő
is rendelkezik. Ezt annyival pontosítot-

a mamahotel előnyeit élvezik”. És viszont: a fiatalok azt mondják az öregekről, hogy „szenilisek”, „mogorvák” és
„túlságosan konzervatívak”. A legtöbb
előítélet azonban inkább etnikai, mint
például hogy a cigányok – és az utóbbi
időben a migránsok – hajlamosak a bűnözésre – hangsúlyozta az előadó.
Allport szerint az etnikai előítélet
hibás és rugalmatlan általánosításon alapuló ellenszenv, ami megmaradhat az érzések szintjén, de
kifejezésre juthat a viselkedésben is.
Irányulhat egy csoport egésze vagy
csak egyetlen tagja ellen is. Mondjuk,
a szomszédunkban lakó cigány vagy
menekült család ellen. Az előítéletben jelen kell lennie egy kedvező vagy
kedvezőtlen megnyilvánulásnak, ami
egy túláltalánosított, ezért általában
téves nézethez kapcsolódik. Ilyen típusú előítélet, hogy „ki nem állhatom
a cigányokat” vagy „nem szeretném,
ha a házunkban kínaiak laknának”.
Ugyanakkor nézet típusú, hogy „a cigányok dologkerülők és piszkosak”,
vagy hogy „a kínaiak ravasz és ügyes
kereskedők”.
Viselkedésben is kifejezhetjük
előítéletünket. Ezt a szociálpszichológia öt fokozatra osztja. Az első, amikor
egy csoport rovására tréfálkozunk,
akár zsidóviccek, akár szőke nős viccek formájában. A második, amikor
elkerüljük őket a buszon, a boltban. A
harmadik a hátrányos megkülönböztetés, mint amilyen a cigány gyerekek
elkülönítése volt a gyöngyöspatai iskolában. A negyedik a testi erőszak, a

– Előítéletek azért születnek, mert a világ túl bonyolult, nem ismerhetünk meg mindent – mondta Forgács
Tamás. Fotó: Iványi Aurél
Mi a sztereotípiák fő funkciója?
Leginkább, hogy gazdaságosabbá tegyék a gondolkodást, segítsenek tájékozódni, például „Made in Germany,
az jó”, „Made in China, az gagyi”. A
védekezés is a funkciói közé tartozik,
hiszen ha megtámadnak bennünket,
csípőből agresszívan válaszoljuk az
illetőnek, hogy „piszkos cigány”, holott elképzelhető, hogy nem is cigány.
A nyelvtudományban is vizsgálták a
sztereotípiákat, és úgy írták le, hogy
csoportokra vagy ezek tagjaira vonatkozó nézetek verbális kifejezése,

„labanc” (ami lobogó parókájukra
utalt), a „náci”. A cigányokra a „dakota”, az „etnikum”, a „dádé”, a „füstös”, a „Gazsi”. A zsidókra is több létezik, a „biboldó”, a „bibsi”, a „Kohn
és Grün”, a „másvallású” vagy az
„idegenszívű”. Több szóból álló klisé
a „cigányútra ment”, a „szerecsent
mosdat”, az „angolosan távozik”, a
„kínaiul van”, a „csehül áll” vagy a
„tót zefír” (ami szellentést jelent), illetve hogy „becsületes ember, ha zsidó
nem volna”. Szóláshasonlatok: „megszokta, mint cigány a füstöt”, „speku-

ami logikailag ítéletként jelentkezik,
nyelvészetileg pedig mondatként. Ez
akár lehet egyetlen szó is, tette hozzá
Forgács Tamás, például amikor mi a
németeket lesvábozzuk, a svábbogárra utalunk.
Vannak a beszéd szintjén létező
sztereotípiák, és a nyelv szintjén megkövesedettek. Beszéd szintjén jelenik
meg „a zsidók uralják a bankszakmát”. Az „adj a tótnak szállást, kiver
a házadból” vagy a „cigányútra ment”
már ismert közmondás, nyelvi klisé.
Forgács Tamás több csoportját
mutatta be az etnosztereotípiáknak.
Egyszavas a németekre a „sváb”, a

lál, mint zsidó az üres boltban”. Mondatformájú klisék: „Nem kell a cigányt
lopásra tanítani”, „Csata után okos a
magyar”, Magyar tűz – szalmaláng”,
„Magyarnak nyelvén a szíve.”
Bettelheim és Janowitz száz éve
Amerikában gyűjtötte össze, milyen
sztereotípiák léteznek a négerekről.
Ezek szerint nekik alacsonyabb rendű
a gondolkodásuk, babonásak, gyorsan szaporodnak, lusták, hangosak,
szeretik a rikító öltözéket, hajlamosak
a késelésre, túlzottan magabiztosak,
viszont jó zenészek, jó a mozgásuk. A
zsidókról azt találták, hogy pénzsóvárak, ravaszak, kapzsiak, törekvők, de

értelmesek, családszeretők, kitartók,
nagyon vallásosak.

Mit mondanak rólunk?
Ha jobban belegondolunk, mi, magyarok a négerekről felsoroltakat gondoljuk a cigányokról. A kutatópáros felhívja a figyelmet, hogy a két népcsoport
egyike fejezi ki ösztönénünk negatív
vonásait, a másik felettes énünkéit.
Vagyis kivetítjük a négerre vagy nálunk a cigányra, hogy lusták vagyunk,
és agresszívak. Másrészt viszont szé-

Ki ne ismerné a férfiak és a nők egymásról terjesztett kliséit?
ta a nyelvész, hogy ez lehet pozitív attitűd is, bár ez sokkal ritkább. Ilyen például az, amikor sógorokként, azaz közeli rokonainkként emlegetjük az osztrákokat.
– Az előítéletek keletkezésének
egyik oka a túláltalánosítás, merthogy
a világ túl bonyolult, túl sok minden
kavarog körülöttünk, nem ismerhetünk
meg mindent, ehelyett elővesszük tanult előítéleteinket. Ezek nemcsak népcsoportokra vonatkozhatnak, hanem
különböző szociális csoportokra is. Például az idősek előítéletei a fiatalokkal
szemben, hogy „nem szeretnek dolgozni”, „tiszteletlenek” és „inkább csak

lincselések, a pogromok. Az ötödik, a
legsúlyosabb fokozat a népirtás.

Akkor mi a sztereotípia?
Az előítélettel közeli rokonságban áll
a sztereotípia fogalma. Walter Lippmann száz éve úgy írta le a jelenséget, hogy az adott kultúrkör által előre gyártott koncepció, amely segítségével az egyes ember értelmezi a világot. Később szűkült ez az értelmezés,
egy szociális csoportról alkotott szöveges vagy képi elképzelésre. Ilyen a
férfiaknak a nők agyáról terjesztett elképzelése és fordítva.

gyelljük magunkat, amiért mindenáron érvényesülni vágyunk, ezért ezt
meg a zsidókra vetítjük ki.
Az etnosztereotípiák igazságtartalmáról a nyelvész elmondta, Lippmann
szerint mind hibás, mert általánosítás. Mások azt mondják, van igazságmagjuk. És az is megjegyzendő,
hogy nemcsak azokról árulkodnak,
akikről mondják, hanem azokról is,
akik mondják. Az északi népeket kukáknak tartjuk, mert mi a hangosabb
kifejezésmódot szoktuk meg, ők meg
bennünket agresszívnak tartanak.
Dombai Tünde
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Pataki Ferenc színművész: Szeged
mindig ékszerdoboz marad a szívemben
Két évtizedet töltött a szegedi deszkákon, több mint hetven
szerepet játszott, a közönség a
tenyerén hordta, negyvenegy évesen mégis úgy döntött, továbblép.
Jelenleg Orlai Tibor társulatában
játszik a legtöbbet, filmez, szinkronizál, és mindig szívesen jön
vissza Szegedre.
– Remélem, néhány embernek továbbra is én vagyok itt, Szegeden
a Pataki Feri, de igazából már nem
szegedi színész vagyok. Debrecenben születtem, és a színművészeti főiskola elvégzése után Korognai
Károlynak, a színház akkori igazgatójának hívására jöttem Szegedre. Mindenképpen vidékben gondolkodtam, mert itt sokkal többet
lehet tanulni, sokkal többfélét eljátszhatok, mint Pesten. Azután
igazgatók jöttek, mentek, de mindegyik bízott bennem, és én itt maradtam tizenkilenc évig. Visszatekintve azt kell mondjam, abszolút
megérte, hogy Szegedet választottam.
– A társulat vezető színészeként tizenkilenc évet töltött Szegeden. Nagyon változatos és jó
szerepeket kapott, a közönség
is a tenyerén hordta, mégis úgy
döntött 2018-ban, hogy elmegy.
Miért?
– Valóban ellehettem volna
még sokáig Szegeden, de azon
is elgondolkodtam, ez vajon nem
pusztán a szakmai kényelmemet
szolgálja-e. Nem új keletű dilemma
volt ez, korábban is megfordult a
fejemben. Azután jött az igazgatóváltás, és nem folytathattuk a megkezdett műhelymunkát Keszég
Lászlóval. A vezetőváltás csak arra
volt jó számomra, hogy kibillentsen
egy korábbi kényelmes helyzetből
és továbblépésre inspiráljon. Az is

Péter atya a Bátrak földje című telenovellában. Fotókredit: RTL Klub/Bátrak földje
adott egy lökést, hogy megbomlott
a csapat, többen elszerződtek, közben a lányunkat felvették a Magyar
Táncművészeti Egyetemre. Szóval, sok minden mutatott abba az
irányba, hogy lépjek, és felköltöztünk családostul Budapestre.
– Jól döntött?
– Utólag azt tudom mondani,
hogy nem bántam meg.
– Nem félt, hogy nem fog csörögni a telefonja, nem hívják?
– Én csörgettem mások telefonját. Amikor úgy döntöttem, hogy
eljövök Szegedről, elkezdtem puhatolózni, hol milyen lehetőségek
vannak. Ekkor adódott az Orlai Produkciónál a Férjek és feleségek.
Először még csak egy darabról volt
szó, de kezdettől fogva éreztem,
hogy nekem való csapatba kerültem. Azóta több közös munkán is
túl vagyunk már.

Gidró Katalinnal a Ványabácsiban, ahol Vojnyickij szerepét játszotta.
Fotó: Rafai Gábor

– Az Orlai egy kicsit a Máté-tanítványok gyűjtőhelye is…
– Nagyon jó olyan emberekkel
együtt dolgozni, akiknek ugyanazok voltak a mesterei, mint nekem. Gyorsan megértjük egymást.
– Másfél év alatt négy filmben
is szerepelt.
– Szegeden teljesen kimaradt
az életemből a filmezés és a szinkron, a kötöttségek miatt nem tudtam például castingokra járni. Most
ezek is az életem részei lettek. Manapság nagyon sok sorozat forog,
készülnek játék- és tévéfilmek, élvezem ezeket az újfajta munkákat.
– Hetek óta fut a tévében a
Bátrak földje című telenovella,
amelyben egy papot alakít. Hogy
került a sorozatba?
– Castingon választottak ki.
Ma minden szerepre be kell jelentkezni, meg kell mérettetni, és
legfeljebb azt mondják, hogy most
nem ilyen fazont keresnek. Egy
castingon az is nagyon fontos, hogyan néz ki az ember, megfelel-e a
rendező elképzeléseinek. Először
az apaszerepre, Torzsa Mihályéra
hívtak be, ezt végül Csőre Gábor
kapta meg, később viszont visszahívtak, és így lettem Péter atya.
– Mennyiben más filmezni,
mint színpadon játszani?
– A kamera előtt teljesen másként kell létezni, mint a színpadon,
teljesen más játékot kíván, minimálisat. Ez a nyolcvan részes sorozat nagyon jó kameragyakorlat is volt számomra, mert ekkora léptékű filmben
még soha nem szerepeltem.
– Hogy zajlott a forgatás?
– Áprilistól október végéig folyamatosan dolgoztunk, a legtöbbet nyilván a főszereplők. Én körülbelül negyven napot forgattam,
olykor reggeltől estig. A nagytétényi

kastélyban és a skanzenben még
tavaly leforgattuk az összes részt,
a tévében pedig csak januárban indult el a sorozat. Nagyszerű csapat
jött össze, élveztem minden pillanatát!
– Milyen a sorozat visszhangja?
– Eddig csak pozitív vélemények jutottak el hozzám. Azt érzem,

igazság, hogy nagyon ritkán jövök
Szegedre, pedig az egész család
szeret itt, élvezzük ezt a nyugalmat.
– Mit csinált az elmúlt másfél
évben, mióta elment Szegedről?
– Dunaújvárosban játszottam a
Jégtörő Mátyásban és az Olivérben,
az Orlainál a Férjek és feleségek
mellett a Vadmézben, a Szemünk
fényében, és most próbáljuk Pass
Andreával Tarr Béla Családi tűzfészekjét. Az évadban lesz még egy
másik bemutatóm is, a Hogy szeret
a másik, amit Göttinger Pál rendez.
– Milyen karakter vagy szerep
a legkedvesebb?
– Mindenevő színész vagyok.
Szegeden nagyon sokféle szerepet
játszottam: drámát, színdarabot,
vígjátékot. Mostanában több olyan
darabban is szerepet kaptam,
amelyet idehaza még nem játszottak, nagyon élveztem, hogy egy
szerepet én szólaltathatok meg
először magyarul.
– Úgy tűnik, szereti a kalandos
dolgokat. Eredetileg nem is színésznek, hanem kamionsofőrnek
készült…
– Volt ilyen vágyam, mert édesapám egy időben kamionozott, és
elmentem vele néhányszor. Tetszett ennek a munkának a szabadsága, de azt is láttam, hogy nem

Katona József Bánk bánjában Petúr szerepét alakította a Kisszínházban. Fotó: Rafai Gábor
hogy szeretik a nézők. A szerep miatt is egyre többen megismernek
Pesten, de volt már, hogy egy színházi szerepem miatt gratuláltak,
mert előző este látták a Férjek és
feleségeket.
– Woody Allen átiratát decemberben Szegedre is elhozták. Milyen érzés volt visszajönni?
– Egészen elképesztő, előtte
másfél évig nem jártam a szegedi színházban. Nagyon furcsa volt
vendégként visszajönni Szegedre.
Különös érzés volt úgy lépni ezekre
a deszkákra, hogy már nem vagyok
itthon.
– Figyeli a szegedi kollégái
munkáit?
– Előadást még nem tudtam
megnézni, de azért szemmel tartom, mi történik a színházban. Az az

egyszerű életforma. Így később
győzött az irodalom és a színészet.
– Mire jut még idő a színház
mellett?
– A családra mindenképpen,
és az olvasásra is mindig szakítok
időt, ez nálam már függőség.
– Hogyan emlékszik vissza
szegedi éveire?
– Nekem a szülővárosom után
Szeged lett az igazi otthonom. Nem
véletlenül rágódtam sokáig, hogy
elmenjek-e. Jó ideig nem is voltam
képes visszanézni, csak előre tekinteni. Most, amikor lassan két
év után visszagondolok a szegedi
évekre, csak szép dolgok jutnak az
eszembe. Szeged nekem mindig is
ékszerdoboz marad a szívemben,
és örömmel jövök ide vissza.
Rafai Gábor
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Dr. Péter Lászlóra, Laci bácsira
emlékeztünk (1926–2019)

Postabontás

Böhm úr, akit
Máriáss Józsefnek
hívtak

É

s aki a Meixler József
nevet kapta, 100 esztendővel ezelőtt, 1920.
február 23-án született. Eredetileg jogásznak készült, e
tervét a II. világháború miatt nem tudta megvalósítani. Major Tamás bíztatására
lett színész. A pesti Ifjúsági
Színházban, a Vidám Színpadon és a győri Kisfaludy Színházban töltött évtizedek után
Lendvay Ferenc, a szegedi színház egykori legendás
igazgatója hívta Szegedre
1969-ben, s a mi „kőszívű”
városunkban a szó teljes értelmében talált igazi családra és örök otthonra. Itt találta
meg az igazit, Lados Ibolyát,
aki tökéletes felesége, élete valódi társa lett 22 évre.
Meixler/Máriássné
Ibolya
39 évig dolgozott súgóként
a Szegedi Nemzeti Színházban, foglalkozását hivatásként élte meg. E hivatás gyakorlása közben ismerkedett
meg Máriáss Józseffel, „Józsóval”. Egymásra találásukat nem más segítette, mint
maga Lendvay Ferenc, aki
nagyszerű szerepeket adott
Máriássnak, például Arthur
Miller Alku című színművében; ám 2 év után a direktor

távozni kényszerült. Máriáss
maradt, pedig a Lendvayt követő Giricz nem nagyon szívelte őt, így aztán évekig operettekben, zenés darabokban játszhatott csak (tegyük
hozzá, mindig, mindenben
kiváló alakítást nyújtott). A
’70-es évek végén aztán jött
a Ruszt-korszak. A nagy rendező Zalaegerszegre is magával vitte egy-egy szerepre; mindenekfelett Az ember
tragédiája csodálatos, emberközeli interpretációjában
ő volt az Úr; nem hangként,
hanem az első emberpár valódi lelki atyjaként. S persze
jöttek a filmek: 1955–1983
között 28 játékfilmben játszott. Majd következett az a
teleregény, amellyel végképp
népszerűvé vált: a Szomszédok első százegynéhány epizódjában Böhm úrként egy

ország közös képviselője
lett. Élete utolsó évében már
betegen járt a forgatásokra,
s betegen vállalta, hogy önkormányzati képviselőjelölt
legyen a szocialista párt színeiben. 1990 őszén azonban lakóterületi körzetben
egyetlen mandátumot sem
nyert a párt, a vereség bizonyára megviselte. Már csak
néhány hónap telt el ezután,
s a Szomszédok utolsó olyan
részében, amelyben még
játszhatott, a kórházi ágyról
(Horváth Ádám a sorozatot
„utána vitte”) mondta mindannyiunknak: „Jó éjszakát!”
Két nap múlva meghalt, temetése a Belvárosi temetőben volt, több ezren kísérték utolsó útjára, a színházi
világ nevében Sándor János
búcsúzott tőle (beszédét közölte Igaz mesék a szegedi
színházról című kötetében).
Idézzük föl művészetét minél gyakrabban, ne hagyjuk
veszni művészetének megmaradt gyémántjait.
Máriáss József Jászai-díjas
színművész születésének
100. évfordulója alkalmából február 21-én, pénteken 14 órakor ünnepélyesen megkoszorúzzuk sírját
a Belvárosi temetőben (a
Fonógyári úti bejárat felől a
31. parcella, II. sor).
Kiss Ernő

Egy kép, két mondat

Olvasónk a troli ablakán kitekintve látta meg ezt a fát a Csongrádi sugárúton. Azt írta,
talán csak egy agyfürkész a megmondhatója, miért pont egy csúzlira asszociált... Fotó: Méhes János

S

zületésének 94. évében emlékeztek meg
a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógusai és tanulói a 2019-ben
elhalálozott dr. Péter László
irodalomtörténészre, profes�szor emeritus nyugalmazott
egyetemi tanárra, folkloristára, várostörténészre, nyelvészre, a Tiszatáj folyóirat
alapító-névadó szerkesztőjére, Szeged díszpolgárára.
Az iskola igazgatónője,
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna megnyitóbeszédében
elmondta, hogy rengeteg
emlék, beszélgetés és élmény kötötte Laci bácsihoz,
aki fantasztikus tudásával,
memóriájával, közvetlen stílusával és magával ragadó
személyiségével, humorával
elvarázsolt mindenkit. Kedvenc mondata szállóigévé
vált: „Amíg írni és olvasni
tudok, nagy baj nem lehet.”
Laci bácsi számos alkalommal tartott élvezetes előadást a szőregi iskolásoknak
Szeged és Szőreg nevezetes
helyeiről, személyeiről.
Szeretett pedagógus felesége, Aranka néni emlékére 2005-ben létrehozta a
Péterné Aranka Alapítványt,
amelynek célja a szőregi általános iskolában végzett,
középiskolába felvett, kiváló
képességű, de bármely okból hátrányos helyzetű tanulók anyagi segítése, hogy
középiskolai tanulmányaikat
kedvező körülmények között
kezdhessék meg.
A megemlékezés során
Petőcz Petra 8. b osztályos
tanuló olvasta fel a Laci bácsi változatos és tartalmas
életpályáját
összefoglaló
írást, majd Szabó Hanna 8.
a osztályos tanuló megható
oboajátékát hallhatták a jelenlévők, végül Fazekas Réka
8. b osztályos tanuló elevenítette fel a Laci bácsi Szőregi

délutánok című könyvének
egyik izgalmas szemelvényét,
a „Híres emberek Szőregen”
címűt.
Péter László kiemelkedő
tudós, nagy hatású tanár és
különleges ember volt. Szorgos kutatója és feltárója volt
Szeged irodalomtörténetének és néprajzának. Publikációinak száma megközelíti a
háromezret, túlnyomó többségük helyi vonatkozású.
Tudományos és közírói munkája méltó folytatása és megújítása egykori tanára, Bálint
Sándor életművének. Ő az
irodalomtörténet-írásban
teremtette meg a tudományos szögediség fogalmát.
Nagy monográfiáiban Juhász
Gyula, József Attila, Radnóti Miklós, Tömörkény István
és Móra Ferenc életművét
vizsgálta és tette a magyar
tudományban és közgondolkodásban ismertté. A város
utcaneveiről írt monográfiája
szinte az első volt Magyarországon. Olyan anyagot tárt
fel Szegedről, amely helytörténeti irodalmukban Reizner
János és Bálint Sándor óta
példátlan. 1992-ben Szeged
városa díszpolgári címmel
tüntette ki. Ünnepi beszédében „gyüttmöntnek” nevezte
magát, mivel a felső-bácskai
Jánoshalmán született 1926.
január 21-én, és hétéves
korában került családjával
Szőregre. „1933 nyarán költöztünk Mindszentről – ahol
a szegedi nyelvjárás legfőbb
sajátosságát, a csak gyerekkorban elsajátítható ö-zést
megtanultam – Szőregre. A
cókmókunkat kocsik hozták,
mi pedig hajóval jöttünk Sze-

gedig. Akkor láttam először
a várost. A híd képe maradt
meg elsőként bennem. A
következő évekből is csak
néhány belvárosi üzletre emlékszem, ahová édesanyám
ruhát venni vitt el a szegedi
iskolakezdés előtt. Bár életem java Szegeden telt el,
azóta is, némi kényszerű
megszakítással, immár hatvanhat éve Szőregen lakom.”
Nem csak tanulmányait végezte Szegeden, egész
pályafutása „a szerette városhoz”, Szegedhez és Szőreghez kötötte. Igazi lokálpatrióta beállítottságú volt.
„Eszembe se jutott, hogy
elmenjek innen, semmi pénzért nem hagytam volna el
Szegedet. A városnak mint kivételes kulturális jelentőségű
helynek és művelődéstörténeti értéknek be kell töltenie
az országban a szerepét. A
legnagyobb sikernek azt tartom, hogy Juhász Gyula és
József Attila életművének
teljessé tételéhez hozzájárulhattam. Számos József
Attila-verset én találtam
meg régi folyóiratokban, és
ezeket én közöltem először.
Uniformizálódó világunkban
különösen fontos, hogy mind
a nemzeti, mind a helyi sajátosságokat megmentsük
a 21. századnak. Talán nem
szerénytelen
reményem,
hogy írásaim, könyveim ehhez járulnak hozzá.”
Kedves Laci bácsi! Isten
Veled! Amíg szőregi és szegedi él a földön, mindig emlékezni fogunk rád!
Hegedűs György,
az iskola pedagógusa

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett
formában adja közre.
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ELŐDÖNTŐS A VESZPRÉM. A Veszprém már bejutott a férfi kézilabda Magyar
Kupa négyes döntőjébe, miután 26–16-ra megnyerte
a Tatabányán rendezett negyeddöntőt. A MOL-Pick Szeged március 11-én 18 órától
a Ferencváros ellen harcolhatja ki a négy közé jutást.
A final fourt május 16-án és
17-én tartják Budapesten.
HÁROM SZEGEDI ÉRMES.
Pécsett rendezték a tollaslabda felnőtt országos bajnokságot, amelyen a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE egy aranyéremmel és egy ezüsttel zárt. A
férfi párosok között Kereszti
Zoltán a debreceni Mester Józseffel a bajnoki címig menetelt, a fináléban klubtársait, a
Bálint Máté, Piliszky András
kettőst győzte le. Férfi egyéniben hét szegedi volt a 64-es
főtáblán, közülük Piliszky és
a 17 éves Pápai Bálint jutott a
negyeddöntőig, ez utóbbinak
ez pályafutása legjobb eredménye a felnőtteknél.
ÖSZTÖNDÍJAS LETT OZSGYÁNI. Megtartotta évértékelő eseményét a Kolonics
György Alapítvány. Ezen megkapta az elismerést a Jövő
Reménységei pályázat tíz díjazottja, köztük az NKM Szeged VE ifjú kajakosa, Ozsgyáni Bence is.
RAJTOL A SQUASH LIGA. A
Squash Club Szabadidőközpontban ma rajtol el a szegedi
Squash Liga, amelyben női és
férfi egyéniben csapnak össze
az amatőr fallabdások. A sorozat első állomásának lényege
az erősorrend kialakítása.
MEGVAN A MÁSODIK. Óriási harcot hozott a férfi röplabda NB I.-ben a Vidux-Szegedi RSE Pécs elleni bajnokija. Végül Nusser Elemér
együttese szetthátrányból
fordítva, 3 : 2-es sikerrel zsebelte be a pontokat. Az SZRSE ma 18 órától a Sümegi
Röplabda Egyesület ellen
lép pályára a lila iskola tornacsarnokában.
MEGHÍVTÁK PUHALÁKOT.
Kihirdette első, 21 fős keretét
a magyar női kézilabda-válogatott új kapitánypárosa, Danyi Gábor és Elek Gábor. A
budaörsi összetartáson ott
volt a Győri Audi ETO szegedi
születésű balszélsője, Puhalák Szidónia is. A válogatott
a március 20. és 22. között
Győrben sorra kerülő olimpiai selejtezőre készül, amelyen Kína, Szerbia és Oroszország csapatával találkozik.
Az első két helyezett jut ki a
tokiói játékokra.
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Magyarország a qatch első világbajnoka

A

Zöldy Tamásék csúcsra értek, Vadkertiék gáláztak
A magyar válogatott veretlenül nyerte meg a
qatch sport első alkalommal megrendezett világbajnokságát Budapesten.
A Pálos Gábor, Széles
László, valamint a szegedi és algyői kötődésű Zöldy Tamás alkotta magyar
csapat a döntőben 2 : 0-ra
győzte le a szerbeket. A
bronzérmet az oroszok
szerezték meg.

A

31 éves Zöldy Tamás
a Szegedi Tudományegyetemen tanult, jelenleg a BSC Budakalász NB
II-es kézilabdacsapatának
játékosa, de a 2014–2015ös szezonban az FKSE Algyőben is szerepelt.
A világbajnokságon három kontinensről 16 válogatott indult a teqballhoz
hasonló, hajlított asztalon
játszott, kézilabdás elemeket tartalmazó sportág első
seregszemléjén.
A gálamérkőzésen a
124-szeres válogatott, olimpiai negyedik szegedi kézilabdázó ikon, Vadkerti Attila
is pályára lépett, csapattár-

Zöldy Tamás öröme a trófeával. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
sai a 179-szeres válogatott
Harsányi Gergely és a Budakalász válogatott jobbszélsője, Tóth Ádám volt.
– A qatch sporttal először egy Szegeden rendezett eseményen találkoztam, amelyre a barátommal
beneveztünk – mondta
Vadkerti. – Gyorsan megnéztem, hogy egyáltalán
mik a szabályok és milyen
igénybevételt jelent. Kíváncsi voltam a qatch sportra,

és mivel lábbal nem vagyok
ügyes, egyértelmű volt, hogy
a teqball helyett a qatch
lesz az én világom. Egyáltalán nem bántam meg, mert
iszonyatosan élveztem a játékot és az egész versenyt.
Kívülről egyszerűnek tűnhet
a játék, de sokat lehet taktikázni. Nagyon egyszerű
szabályokkal, bárhol lehet
játszani, hiszen csak egy
asztal kell hozzá. Bármilyen
szinten szórakoztató tud

lenni. A legjobb, hogy muszáj használni a fejünket.
Jelentősen fejleszti a csalafintaságot, hiszen fontos,
hogy ne olvassák le, miként
szeretnénk védekezni. Nem
utolsósorban pedig a dobáspontosságot is fejleszti.
Az utánpótlásnak sokat segíthet a labda nélküli mozgás, a védekező lábmunka
fejlesztésében,
valamint,
hogy megtanulják a labdacsapdákat kialakítani.

Dél-Afrikában készül Birkás Balázs

– Mindig nehézkesen megy
a tavaszi vízre szállás, télen
elszokom tőle, és szerettem
volna egy kis időt erre szánni, hogy mire a többiek megérkeznek, készen álljak a munkára. Szerettem volna elkerülni a sérüléseket, a tavaszi
első két hét egyébként is mindig kapkodós, most nem akartam kapkodni – indokolta a
szövetség honlapjának Birkás
Balázs, miért utazott ki csapattársaihoz, Hüvös Viktor ta-

nítványaihoz képest egy héttel
korábban Dél-Afrikába. Birkás
január 20. óta van kint, a többiek 27-én indultak a meleg
vízi edzőtáborba, ahol február
végéig falják a kilométereket.
– Jól döntöttem, hogy
korábban kijöttem, mindent
megcsináltam, amit terveztem, és jót tett az egyedüllét
is. Nem véletlen, hogy a sportolók mindig az edzőtáborban
kerülnek a legjobb formába,
ilyenkor igyekszünk csak a

A kép csalóka: Birkás többet van a vízen, mint a természetben. Fotó: MKKSZ

munkára fókuszálni, otthon
ez nehezebben megy – folytatta a világ- és Európa-bajnok
kajakos. Birkás nem először
jár Dél-Afrikában, a korábbi
években szafariztak és túrázgattak a környéken. Ezúttal ez
elmarad: csak az edzésekre
koncentrál. Ami az idei céljait
illeti, ismét az 500 négyes és
a 200 egyes a legfontosabb.
– Tavaly Kuli Pistivel jó
párost alkottunk 500-on, az
kellemes meglepetés volt,
amely jól indította a szezont,
de idén teljesen a 200 és a
400 egyesre készülök, ezen a
két távon szeretnék jól menni,
a többi kiderül. A recept tehát
nem változott tavaly óta.
Dél-Afrika után egy hétig
itthon készül, utána Portugáliába vonul háromhetes edzőtáborba, majd egy hónapig
újra Magyarországon edz.
– Most korábban lesz a
válogató, mint szokott, ezért
is szállunk hamarabb vízre.
Az idén gyorsan, már áprilisban kiderülhet, hogy mit fogok csinálni a nyáron – utalt
arra, hogy az első hazai válogatót április 29. és május
2. között rendezik Szegeden.

Naturtex-SZTE-Szedeák élvonalbeli kosárlabdacsapata egyetlen
mérkőzést követően megvált
az amerikai Cameron Naylortól. A 25 éves légiós többször
nem jelent meg az edzésen,
így a klub felbontotta szerződését. A keret Naylor távozása ellenére bővült, visszatért ugyanis Kovács Ádám,
aki a 2017–2018-as idényben már volt a Szedeák játékosa, és fél év kihagyás
után Mike János is edzésbe
állt. A 23 éves hátvéd a csapatot sújtó sérüléshullám közepette igyekszik segíteni nevelőklubján, amely a bennmaradásért küzd.
– Wirth Ádám és Kerpel-Fronius Gáspár után a
jászberényi bajnokin Vágvölgyi Ákos is megsérült, Cameron Naylor pedig cserbenhagyta a csapatot – mondta a klub
honlapjának Kardos Péter
elnök. – Gondjaink tovább
gyarapodtak, de mindent
megteszünk, hogy ezt a nehéz
helyzetet is kezelni tudjuk.
A bajnokságban a Szedeák az egyetlen klub, amely
négy légióssal játszik, és
nem váltotta ki az ötödik külföldi játékengedélyét.

Közbeszólt
a koronavírus

A kajakos egy héttel korábban kezdett mindenkinél

A szegedi Birkás Balázs egy héttel csapattársai előtt elutazott Dél-Afrikába. A világbajnok kajakos elmondta, miért volt szüksége az egyedüllétre, de elárulta azt is, mik az
idei céljai.

Egy meccs után
távozott a légiós

Elmarad a vb Márton Anitáék számára

A

koronavírus kínai terjedése miatt egy évvel elhalasztották a márciusra tervezett fedett pályás atlétikai
világbajnokságot, így csak 2021-ben kerül sor rá. A
szervezők bejelentése szerint elővigyázatosságból döntöttek
úgy, hogy az eredetileg március 13. és 15. közöttre tervezett
viadalt elhalasztják, mivel a házigazda város, Nancsing csak
530 kilométerre fekszik a járvány gócpontjától, Vuhantól. A
szegedi Márton Anita nem örül, hogy elhalasztják a világbajnokságot: az olimpiai bronzérmes súlylökő így a vb helyett a
téli dobó Európa-kupára készül.
– Nem örültem a hírnek, mert szerettem volna rendesen
felkészülni a fedett pályás világbajnokságra – nyilatkozott az
MTI-nek Márton Anita. Hozzátette: mivel tavaly későn, szeptember végén rendezték a szabadtéri világbajnokságot Dohában, kevesebb idő jutott pihenésre a fedett pályás idény előtt.
– Keményen végigdolgoztuk az elmúlt három hónapot,
kis túlzással a semmiért, mert amire leginkább készültünk,
azt elvették tőlünk – fogalmazott a versenyző, aki címvédőként várta a vb-t. Tréfásan megjegyezte, a halasztás jó oldala, hogy így három évig marad címvédő... Az új helyzetben a
vb helyett a március 21-én és 22-én sorra kerülő téli dobó
Európa-kupa lesz számára az év eleji fő verseny, amelyen
eredetileg nem indult volna.
– Úgy döntöttünk, hogy ne menjen kárba a felkészülés,
ezért részt veszek a téli dobó Ek-n Portugáliában – mondta
a 31 éves atléta. – Bár a presztízse közelébe se érhet egy vb
tekintélyének, mégis próbálok majd jó eredményt elérni. Ez
a tavasztól megrendezett meghívásos versenyek miatt fontos, mert a téli eredményeket is figyelembe véve döntenek
az indulók személyéről, például a Gyémánt Liga résztvevőiről, ahol nyolcan léphetnek a dobókörbe.
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Programok
SOMODY IMRE: SIKER,
KUDARC, HIT
Időpont: február 17., hétfő
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Somody Imre hosszú ideig szerepelt a leggazdagabb
magyarok listáján, neve ös�szeforrt a vagyonát megalapozó Plusssz pezsgőtablettával. Neve sokak számára
csenghet ismerősen akár az
egészségügy, a közgazdaságtan vagy a politika területéről is. A kilencvenes évek

végére jutott a csúcsra; karitatív és üzleti tevékenységéért számos kimagasló kitüntetést kapott. Élete 2014ben gyökeresen új fordulatot
vett.
MARGARET ISLAND: SZIMFONIK
Időpont: február 20., csütörtök 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Szimfonikus hangszerelésben csendülnek fel a Margaret Island slágerei és legfris-

sebb szerzeményei a 2020as országjáró Csend turnén.
A hétfős zenekart a Heuréka
Pop Orchestra kíséri az este
folyamán.
ÁLLATBARÁT FOTÓ– ÉS
PLAKÁTKIÁLLÍTÁS
Megnyitó: február 20., csütörtök 17 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Március 16-ig látogatható az
állatvédők összeállítása nyitvatartási időben.
SLAM POETRY SZEGED:
FEBRUÁRI KLUB
Időpont: február 21., péntek
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A Slam Poetry Szeged havi

klubja a szokásos versen�nyel és egy rendhagyó, zenés műsorszámmal kiegészülve.

III. PECSENYESÜTŐ ÉS
FORRALTBOR-NAP
Időpont: február 22., szombat
Helyszín: Heller Ödön Művelődési Ház, Szeged-Tápé
8–15 óráig Kézből Kézbe Kispiac. 10–14.30 óráig Pe-

csenyesütés. 11 óra A Peter & Pan gitárduó előadása. 13 óra Télűzés… csak
vidáman. 13.30 óra Fánkkóstolás. 14 óra Táncház a
Gyöprugi Egyesülettel. 15
óra Eredményhirdetés. 19
óra Harmonikások farsangi
bálja. Pecsenyevacsora.

LÉT-KÖZELI MŰVÉSZET
Időpont: március 22-ig
Helyszín: REÖK
Szabados Árpád-emlékkiállítás. A Munkácsy Mihály-díjas festő- és grafikusművész művészete hatalmas
utat járt be.
Művészetének korai szakaszát az expresszív, erős
érzelmi kifejezőerejű alkotások jellemezték, majd a
szürrealisztikus elemek, a
mellérendelő, osztott kompozíció.
Több mint 200 művét láthatják az érdeklődők a palota két emeletén.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az IH Rendezvényközpontba a Körúti Színház február 26-i Meseautó című zenés vígjátékára? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és az elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: február 19. 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: Lugosi Béla egy évadon át volt szegedi színész. A nyertes: Dáni Zoltánné. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Ez a hét alkalmas lehet
arra, hogy párjával komolyan megbeszéljék kapcsolatukat. Munkájában őszinteségi roham törhet Önre,
de vigyázzon, a főnökével
szemben nem nyerhet.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Most valószínűleg keményen kell dolgoznia munkájában a sikerért, de néha lazítania is kell. Párkapcsolatára ráférhet némi izgalom, újdonság. Utazzon el
párjával a hétvégén túrázni.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Ha jó a kapcsolata főnökével, most könnyen
mehet a munka, még ha
unalmasnak találja is és lankad is a figyelme. Ha szingli, egy
kényelmesnek tűnő távkapcsolatba kezdhet valakivel.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Munkájában valamilyen
újdonsággal találkozhat,
emiatt tanulásra kényszerülhet. Ez könnyen mehet, de estére feszültebbé
válhat, és túl sokat várhat
családtagjaitól. Ne bántsa
meg őket!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Ha minden
áron fel akarja hívni magára a figyelmet, azzal
tegye, hogy útmutatást kér
főnökétől. Mielőtt szerelmi
kalandba keveredne, mérlegelje, milyen bonyodalmakkal
járhat.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Ha úgy érzi, felettesei nem értékelik
eléggé a munkáját, az
csak félreértésből adódhat. Tisztázza mielőbb! Párjával közös élményeket gyűjthetnek, ha elmennek színházba.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Ez a hét alkalmas
lehet arra, hogy baráti
kapcsolatait ápolja. Családtagjaival harmonikus lehet a kapcsolata. Ha eddig
nem változtatott mozgásszegény életmódján, tegye meg
most!
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Szinte szétvetheti az energia, ami,
ha nem tudja kordában
tartani, rossz hatással lehet
mind a magánéletére, mind
a munkájára. Igyekezzen
nem „túltengeni”, meditáljon,
higgadjon le!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Ha szakmailag fejlődni szeretne, sokkal
több energiát kell munkájába fektetnie, mint korábban, és jobban kell koncentrálnia. Ez akkor megvalósítható, ha megfelelőképpen
táplálkozik.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Esetleges fáradtságérzése vagy fejfájása a
stressz tünete is lehet,
ráadásul emiatt türelmetlen
és kötekedő lehet családtagjaival. Igyekezzen pihenni és
lazítani időnként! Jót tehet
például a jóga.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Érdemes lehet a korábbiaknál komolyabban vennie munkáját, így inspiráló
feladatokat kaphat. Ha szingli,
a párkeresésben maradjon
spontán, de ne legyen túl
extravagáns. Csak okosan!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Az Ön számára is meglepően könnyen mehet a munka. Kollégáinak azonban nem feltétlenül, de emiatt ne
bántsa őket! Végeztesse el
az eddig halogatott orvosi
vizsgálatokat!

Szeged régen

TÉL A MÚZEUMNÁL 1971-BEN. A fotót Bácskai Éva mutatta meg gyűjteményéből. Elmesélte róla, hogy divatos szórakozás volt akkoriban szánkózni a Móra-múzeum oldalában.
Olvasónk már dolgozó nőként ült fel a szánkóra öccsével

és barátjukkal, Sági Gáborral. A felvételen két különlegességet is felfedezhetünk, ha a jelenlegi képpel összevetjük.
Az egyik, hogy igazi tél volt abban az időben. A másik, hogy
most rámpa sincs a felújítás alatt álló kultúrpalotánál.

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
Február 17., hétfő 19.55
Gerincműtét a fájdalom ellen, transzplantációs helyzetkép, szívcentrum gyermekkori szívproblémák kezelésére.
FÓKUSZBAN – GAZDASÁGI, KÖZÉLETI MAGAZIN
Február 18., kedd, 19.25
Kötelező iskolába menniük
a hatéveseknek? Hogyan
hat az áfa-emelés a lakáspiacra?
KÖRÚT – KULTURÁLIS,
KÖZÉLETI MAGAZIN
Február 20., csütörtök 19.25
Kutató tanárok elismerés, új
bemutató a Bábszínházban,
Somody Imre a sikerről. Természetesen játék is várja a
nézőket!
SZABAD SZÁJ – VÉLEMÉNYMŰSOR
Február 21., péntek 19.25
Hárman három témáról, lehet, hogy háromféleképpen.
De a hír szent, a vélemény
szabad!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: tavaszi idő
Február 15.
szombat

Február 16.
vasárnap

Február 17.
hétfő

Február 18.
kedd

Február 19.
szerda

Február 20.
csütörtök

Február 21.
péntek

10/2
Georgina,
Kolos

12/1
Julianna,
Lilla

13/6
Donát

10/4
Bernadett

9/2
Zsuzsanna

9/1
Aladár,
Álmos

9/1
Eleonóra

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT feburár 1-jén: Papp Róbert és Hajós Tímea, Tóth Tamás és Somogyi Katalin, Szénási Roland és Bodor Valentina, Zsiga György és Dobos Csilla, Timár Zoltán
és Zsélyi Sáron Zsófia, Kucsera Bence és Reményfi
Zsófia.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:
Tóth Róbertnek és Makk
Diánának 2020. 01. 22én Szebasztián, Tóth Péter
Sándornak és Tóth Tündének 2020. 01. 22-én
Patrik, Tóth Jánosnak és
Györgyi Bettinának 2020.
01. 23-án Bence, Szappanos Józsefnek és Weress
Orsolyának 2020. 01. 23-

án Iván, Kiss Árpádnak és Bárkányi Ida
Katalinnak 2020. 01. 24-én Mira Izabella, Rambala Endrének és Olajos Kitti Magdolnának 2020. 01. 25-én Flóra,

Képviselői
fogadóóra

Bíró Lászlónak és Vida Friderika Melindának 2020. 01. 25-én Szeréna, Szabó Józsefnek és Kocsis Rékának 2020.
01. 26-án Janka, Csernók Tamásnak
és Balázsevics Nikolettnek 2020. 01. 27én Máté, Nagy Dávid Ivánnak és Papp
Szandrának
2020.
01. 30-án Anna Léna,
Gubán Viktornak és
Gáspár
Jankának
2020. 01. 31-én Zoé,
Lévai Tamásnak és
Simon-Jójárt
Erikának 2020. 01. 31-én
Adél 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.

FEBRUÁR 19., SZERDA
Dr. Binszki József: 17.00
(Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Tisza L. krt. 6–8.)
Mészáros Tam á s
(képünkön):
16.30 –
18.00
(Tarján
Infó Közösségi Pont, József
A. sgt. 132.)
FEBRUÁR 22., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–
12.00 (Csongor tér 12.)
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