
Negyven éve 
hunyt el
Bálint Sándorra, 
a „legszögedibb 
szögedire” emlé-
kezünk Ilia Mihály 
irodalomtörté-
nésszel.
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8.
Havas Henrik
Nézni sem szereti 
a mostani sunyi-
ságot, hadová-
lást, hárítást és 
mellébeszélést a 
hetvenegy éves 
Tanár úr. 

6. 10.
Hiányzik Szeged
Juan Carlos Pas-
tor, a MOL-Pick 
Szeged kézilab-
dacsapatának 
spanyol veze-
tőedzője már a 
jövőt tervezi.

Széchenyi a tér 
neve
Százhatvan éve, 
1860-ban nevezték 
el Szeged főterét 
a legnagyobb ma-
gyarról, Széchenyi 
Istvánról.

7.

Ügyeleti rendben kinyit  
minden bölcsőde és óvoda

Dzsungel a SZETÁV falán
izenhat újabb fest-
ménnyel tették zöl-
debbé a SZETÁV 

székházát a Juhász Gyula Ál-
talános Iskola tanulói. A sza-
badtéri kiállítás a „Dzsungel 
a betondzsungelben” címet 
kapta. Az intézmény és a 
Szegedi Távfűtő Kft. együtt-
működése három éve kez-
dődött. 

– Korábbi képeimről is 
vettem át elemeket, de a 
kaméleon köré most gombá-
kat és hangyákat rajzoltam 
– mondta Péter Botond, az 
SZTE Juhász Gyula Gyakorló 
Általános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola hetedikes ta-
nulója a szabadtéri kiállítás 
megnyitóján. Ő volt az egyet-
len diák, aki eljött a megnyi-
tóra, mert a járványhelyzet 
miatt az iskola úgy döntött, a 
többi alkotónak később jut-
tatják el a távfűtő cég aján-
dékait.

– A gyerekeket idén olyan 
táj megrajzolására kértük, 
mely emlékeztet bennünket 
a természet sokszínűségé-
re – mondta Kóbor Balázs, 
a SZETÁV igazgatója. A cég 
ugyanis igyekszik a környe-

zettudatosságot népszerűsí-
teni. Ebben a zöld szellem-
ben fontos felújításokat és 
fejlesztéseket is elvégez a 
SZETÁV, 150 millió forint ön-
kormányzati támogatásból.

Folytatás a 2. oldalon

A járványügyi helyzet 
enyhülésével a SZE-
TÁV, a Szegedi Hulla-

dékgazdálkodási Nkft. és az 
IKV újra megnyitotta ügyfél-
szolgálati irodáit. Csakúgy, 

mint a bölcsődékben, az 
óvodákban, a tömegközleke-
dési járműveken,  a strando-
kon és a piacokon, náluk is 
az első a biztonság.

Kérik az ügyfeleket, hogy 

fokozottan ügyeljenek a biz-
tonsági előírások betartásá-
ra. Aki csak teheti,  továbbra 
is intézze ügyeit telefonon 
vagy interneten!

Több üzlet és vendéglátó-
hely már kinyitott az elmúlt 
napokban, és egyre többen 
tervezik az újranyitást. Az ön-
kormányzat most azzal segíti 
a vállalkozásokat, hogy csak 
félhavi bérleti díjat kell fizet-
niük azoknak, akik május 
15. után nyitnak ki ismét.

A folyamatosan növekvő 
igények miatt május 18-ától, 
hétfőtől valamennyi szegedi 
bölcsődében és óvodában 
fogadják a gyerekeket, ügye-
leti rendszerben. Az eddigi 
szabályok azonban továbbra 
is érvényesek: a gyerekeket 
5 fős csoportokba osztják.

Összeállításunk  
az 5. oldalon

Egymilliárd forintos 
szociális kasszát 
tart fenn Szeged

A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások-
nak köszönhetően sokan veszítették el munkahe- 
lyüket, ők pedig csupán a három hónapig járó állás-

keresési járadékra számíthatnak – hacsak a lakóhelyük sze-
rinti önkormányzat nem ad plusz segítséget. Szeged viszont  
ad.

Szeged egymilliárd forintos szociális alapot tart fenn sa-
ját erőből. Ebből különböző formában tavaly 7 ezer család, 
vagyis 11 ezer ember részesült támogatásban. Rajtuk kívül 
200 új kérelmező jelentkezett, aki az elmúlt két hónapban 
veszítette el az állását, s túlnyomó többségük kap támoga-
tást.

A járványhelyzet alatt Botka László polgármester az or-
szágban elsőként elrendelte, hogy azok az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanban működő üzletek és vendéglátóhelyek, 
amelyek március 31-éig bezárnak, és ezt az IKV-nak iga-
zolják, április 1-jétől mentesülnek a bérleti díj megfizetése 
alól. Több mint 400 üzlet jelezte, hogy bezárt. Újabb kedvez- 
mény a várostól a vállalkozásoknak, hogy csak félhavi bérleti 
díjat kell fizetniük azoknak, akik május 15. után nyitnak ki 
ismét. 

Cikkünk a 3. oldalon

lkészült Magyarország Boldogságtérképe. Székesfehérvár után Szegeden érzik legjobban magukat az emberek. Az 
ELTE Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja a Jobb Veled a Világ Alapítvány támogatásával végzett internetes felmé-
rést. A megyék közül Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Csongrád megye vezeti a boldogságrangsort, viszont a Dél-Al-

föld továbbra is a boldogtalanabb régiók közé tartozik. Bővebben a 2. oldalon

A Garam utcaival együtt eddig négy ovi fogadta a gyere-
keket. Fotó: Szabó Luca

Kóbor Balázs igazgató adta át a SZETÁV ajándékát a he-
tedikes Péter Botondnak. Mindenki nyert, győztest nem 
hirdettek. Fotó: Iványi Aurél

Szeged a második 
legboldogabb 
magyar város

E

T



 2020. május 16., szombat2 Aktuális

Szeged a második legboldogabb magyar város

150 milliós önkormányzati támogatás a korszerűsítésre
Dzsungel díszíti a SZETÁV-székház falát

SzékeSfehérvár a legboldogabb magyar vároS  
a 2019–2020. évi globáliS jóllét értékek alapján

dapesten élők boldogság-
szintje továbbra is a magyar 
átlag alatt van. Ismét meg-
erősítést nyert, hogy a kiste-
lepüléseken élők boldogab-
bak, mint a városiak.

A mostani vizsgálatban 
Magyarország 962 települé-
séről összesen 7863, 17–
92 éves férfi és nő vett részt. 

A felmérés kiterjedt az élet-
tel való elégedettség, az ér-
zelmi, a pszichológiai, a szo-
ciális és a spirituális jóllét és 
a mentális egészség szintjé-
re, s lehetőség nyílt a férfiak 
és a nők, a különböző élet-
kori csoportok, a különböző 
családi állapotú, az anyagi 
jólét eltérő fokán élő, az el-

térő iskolai végzettséggel és 
foglalkozással bíró szemé-
lyek globális jóllét szintjének 
összehasonlítására. A kuta-
tók megállapították, hogy a 
magyar lakosság globális jól-
lét szintje 2019–2020-ban 
megegyezik a 2016 és 2018 
közötti időszakban mért ér-
tékkel. 

A Jobb Veled a Világ Ala- 
pítvány támogatásá-
val az ELTE Pozitív 

Pszichológia Kutatócsoportja 
végzett internetes felmérést. 

Kiderült, hogy a legboldo-
gabbnak Székesfehérvárott 
érzik magukat az emberek. 
Szeged a második helyen 
végzett ebben a rangsorban! 

A megyék „boldogságver-
senyében” Győr-Moson-Sop-
ron, Veszprém és Csongrád 
végzett az élen, viszont a 
Dél-Alföld továbbra is a bol-
dogtalanabb régiók közé tar-
tozik. 

Az adatok alapján a Bu-

Elkészült Magyarország Boldogságtérképe. Székesfehér-
vár után Szegeden érzik legjobban magukat az emberek.

Folytatás az 1. oldalról

Szükségessé vált a 
szegedi távhőszolgál-
tatást végző rendszer 

műszaki felújítása, ezért a 
SZETÁV hároméves rekonst-
rukciós tervéhez az önkor-
mányzat támogatást biztosít. 
Idén 150 millió forintot.

– Évi 500 millió forintot 
kellene költeni a szegedi 
távfűtési rendszer korszerű-
sítésére, de főként a rezsi-
csökkentés miatt a Szegedi 
Távfűtő Kft.-nek nincs erre 
elegendő forrása – mondta 

Kóbor Balázs, a cég ügyve-
zető igazgatója a szeged.hu- 
nak. Ezért is fontos számuk-
ra, hogy az önkormányzat ta-
valy 100, az idén pedig 150 
millió forinttal támogatja a 
legfontosabb rekonstrukci-
ós munkák elvégzését. Ez 
az összeg persze nem lenne 
elegendő, de a cég minden 
évben hozzátesz 200-250 
millió forintot a támoga-
táshoz, ami már elég lehet 
ahhoz, hogy 3 év alatt elvé-
gezzék a legfontosabb beru-
házásokat. 

A gépészeti felújítások a 
leglényegesebbek, hiszen a 
rendszerben működő kazá-
nok többsége rendkívül el-
avult, és amellett hogy bár-
mikor meghibásodhatnak, 
üzemeltetésük nem iga- 
zán költséghatékony. Rá-
adásul egyetlen új kazán be- 
szerzése közel 100 millió 
forintba kerül, így ezek a 
rendkívüli kiadások erősen 
megterhelik a cég büdzsé-
jét. 

Van azonban olyan mű-
szaki megoldás, amely 

üzembiztosabbá teheti a 
rendkívül szétaprózódott 
rendszert. Ha összekötik a 
hőközpontokat, akkor egy-
egy meghibásodás esetén 

máshonnan pótolhatják a 
szükséges meleg vizet. 

Az idei támogatásból 
két tarjáni fűtési rendszert 
kötnek össze: a Zöldfa ut-
cait és a Pentelei sorit. Lesz 
egy kazáncsere is egy olyan 
fűtőműben, melyben megle-
hetősen elavult már a beren-
dezés – ez a Gáspár Zoltán 
utca József Attila sugárút 
felé eső végén található. 
Az is nagyon fontos, hogy a 
kazánokat hőcserélővel véd-
jék, ezért ezekre a munkála-
tokra is jelentős forrásokat 
biztosítanak a cég költség-
vetésében. Szegeden rend-
kívül szétaprózódott fűtési 
rendszerek látják el a szol-
gáltatást, de ezek egyetlen 
rendszerben való egyesítése 
komoly megtakarítást ered-
ményezne. 

Kóbor Balázs szerint 

ezekre a beruházásokra 
azért lenne érdemes minél 
többet költeni, mert egy-
részt radikálisan csökkenne 
a károsanyag-kibocsátás a 
városban, másrészt a taka-
rékosabb üzemmóddal 3-4 
év alatt megtérülne a beru-
házás. Ezért is örvendetes, 
hogy az elmúlt évtizedek gya-
korlatától eltérően az utóbbi 
két évben az önkormányzat 
külön forrást biztosít erre a 
célra. Mivel az árszabályo-
zást az állami rezsicsökken-
tés égisze alatt kivették a 
szolgáltatást végző cégek, il-
letve az önkormányzatok ke-
zéből, a hőszolgáltató csak 
saját forrásból, valamint 
most már önkormányzati tá-
mogatásból tudja elvégezni 
a legszükségesebb felújítá-
si, korszerűsítési munkála-
tokat.  

Közérdekű közlemény

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. május 1-i hatállyal
a Szeged III. ker. Kiskundorozsma 0484/7 hrsz.-ú ingatlan Lovai tanyaként,

a Szeged III. ker. Kiskundorozsma 0487/5 hrsz.-ú ingatlan Tamás tanyaként,
továbbá

a Szeged II. kerület 01418/14 hrsz.-ú közterület Back Bernát utcaként került elnevezésre.

Dr. Martonosi Éva
Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

A SZETÁV-székház falán 16 alkotás látható. Balról a második Péter Botondé.  Fotó: Iványi Aurél
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Eltérő válságaink 
Megemlegetjük 2020 tavaszát. 

Sok embernek lesz személyes története arról, hogyan 
élte meg a hirtelen jött gazdasági válságot, vagy arról, mi-
lyen lehetetlen helyzetbe sodorta a járvány közepette az 
egészségügy hetekig tartó leállása. Az iskolák bezárása egy 
egész nemzedék számára válik közös élménnyé, a sztorikat 
egymás mellé teheti minden érintett, diákok és tanárok egy-
aránt. Azt is mind mesélni fogjuk majd, miként dolgoztuk fel 
a vírus miatti aggodalmunkat, mitől féltünk, kit féltettünk, 
mennyi idő alatt értettük meg a helyzetet, elfogadtuk-e a be-
zárkózást, és mikor fogyott el a türelmünk. 

Az ilyen közös traumák kapcsán mindig adódik a kérdés, 
vajon fordulópontot jelentenek-e a világ folyásában, meg-
változtatnak-e valamit, frissen és kényszerűen szerzett ta-
pasztalataink okán mást gondolunk-e majd mindarról, amit 
eddig jónak, igaznak, értékesnek gondoltunk. 

Az értékelés nehézsége ott kezdődik – azon az apróságon 
túlmenően, hogy nem látunk a jövőbe –, hogy bár egyszer-
re éljük meg a járványt 
és a nyomában járó 
gazdasági visszaesést, 
mégsem azonos, amit 
átélünk. Ugyanabban 
nem ugyanazt látjuk. 

Az elmúlt hónapok 
megélhetők szorosan 
vett egészségügyi kr-
ízisként, olyan kivételes helyzetként, amely valahol az időn 
kívül helyezkedik el. Ha végre túljutunk rajta, akkor néhány 
egészségügyi tapasztalatot leszűrve meg kell próbálni vissz-
azökkenteni az életet a rendes kerékvágásba. Mások szerint 
azonban az igazi gond éppen a megszokott kerékvágással 
van, és most arra nyílik esély, hogy a dolgok normál mene-
téről alkotott fogalmainkat megváltoztassuk. Terítékre kerül-
het a klímaváltozástól a terheket és a javakat igazságtalanul 
szétterítő gazdasági renden keresztül a fogyasztási szokáso-
kig sok minden, így az is, vajon a növekedésben kell-e lemér-
nünk tevékenységeink értékességét. 

Lehet aztán úgy is nézni a mostani helyzetet, mint a 
szolidaritás próbáját, az egymásra utaltság és a felelősség 
nagy vizsgáját, amin csak akkor megyünk át, ha általánossá 
válik a megélhetés elfogadható minimumának garantálása 
mindenki számára. De az is lehet, hogy a világszerte mun-
kájukat vesztő milliók helyébe tömegesen gépeket állítanak, 
felgyorsítva egy már létező folyamatot, mert így olcsóbb és 
problémamentes a termelés, kevesek haszna nagyobb, bár-
milyen nagy árat fizetnek is ezért a feleslegességre ítélt em-
berek. 

És persze lehet az egészet politikai játszmának nézni, 
melynek során a legfontosabb az aktuális hangulati hullá-
mok meglovagolása, a fennálló szembenállások folytatása 
és igazolása. Bár az amerikai elnök olyan őrültségeket is 
beszélt, hogy fecskendezzünk magunkba fertőtlenítőszert, 
miért ne működne belsőleg is, ha külsőleg hatásos a vírus 
ellen, de az ilyen tébolyult javaslatok közepette erős bázist 
épít azzal, hogy már a járvány súlyosbodása idején a gazda-
ság újraindítását kezdte követelni. Bűnbakká téve azokat a 
politikusokat, akik a járvány kezelhetetlen elhatalmasodá-
sától tartva lassítják a visszatérés folyamatát. Ha így állítják 
élére a vitát, aligha születhet megnyugtató megoldás az élet 
és a megélhetés kierőszakolt konfliktusában. A politikai há-
borút tápláló feszültség viszont fellángol, s ennél a tűznél az 
állandó háborúban érdekelt politikusok kedvükre sütögethe-
tik a maguk pecsenyéjét. 

Fogalmam sincs, van-e mindebből tanulság, inkább arra 
hajlanék, hogy kezeljük gyanakvással a kizárólagos igénnyel 
fellépő észosztást, de legyünk nyitottak a különböző vál- 
ságélményekre és kiútérvekre. Ezen is múlik, marad-e esély 
arra, hogy 2020 tavaszára később majd egy elviselhetőbb 
világ kezdeteként gondolhassunk vissza. 

Lakner Zoltán

 Vélemény

Újabb adománnyal segítette  
az idősek otthonát Szabó Sándor

Már második alkalommal 
sietett az Acél utcai idősek 
otthonának segítségére 
Szabó Sándor országgyűlé-
si képviselő és az MSZP. 

Két éve hozta létre az 
MSZP azt a szolidari-
tási alapot, amelynek 

célja, hogy segítséget tud-
janak nyújtani a rászorulók-
nak. Emellett a járvány ki-
törése után a szocialista or-
szággyűlési képviselők jö-
vedelmükből fejenként 1-1 
millió forintot ajánlottak fel, 
hogy ebből is támogatni tud-
ják a rászoruló magánsze-
mélyeket, családokat, intéz-
ményeket és szervezeteket 

termékeket és tisztasági 
eszközöket szállítottak az 
intézménynek.

Szabó Sándor elmondta: 
megpróbálnak minél több 
helyen segíteni, éppen ezért 
hozták létre a szolidaritási 
alapot, illetve ezért ajánlot-
ták fel a jövedelmük egy ré-
szét. Húsvét után 12 tonna 
tartós élelmiszert vásároltak 
és juttattak el a rászorulók-
nak; Csongrád megyében 
közel 200 helyre vittek be-
lőle.

Emellett Szabó Sándor 
saját jövedelméből és a he-
lyi MSZP támogatásával kö-
zel 30 rászoruló családnak 
vásárolt tartós élelmiszert.

Szeged egymilliárd forintos  
szociális kasszát tart fenn

A koronavírus-járvány miatt 
elrendelt korlátozásoknak 
köszönhetően sokan veszí-
tették el munkahelyüket, 
ők pedig csupán a három 
hónapig járó álláskeresési 
járadékra számíthatnak – 
hacsak a lakóhelyük sze-
rinti önkormányzat nem ad 
plusz segítséget. Szeged 
viszont ad. 

„Van százhatvan-egynéhány 
ezer olyan magyar, aki el-
vesztette a munkáját az el-
múlt időszakban, nemcsak a 
válság miatt, már korábban 
is, és segítséget kér” – erről 
beszélt Orbán Viktor minisz-
terelnök az állami rádiónak 
adott egyik pénteki interjú-
jában a koronavírus-járvány 
kapcsán. Hozzátette: a ha-
tása az idei márciusi mun-
kanélküliségi adatokon még 
nem különösebben látszik, 
de áprilisra már „brutális” 
adatokat vár, ugyanis akkor 
a teljes hónapban éreztette 
hatását a koronavírus. (Emlé-

keztetőül: a kormány március 
11-én rendelte el a veszély-
helyzetet, míg a kijárási korlá-
tozásokat, amelyeken május 
4-étől lazított vidéken, márci-
us 28-ától). 

Tény, hogy a járvány okoz-
ta egyik legnagyobb kihívás 
az lesz, hogy az emiatt leállt 
gazdasági élet újrainduljon, 
és azok, akik most munka-
nélküliek lettek, új munka-

helyet találjanak – írja az 
azonnali.hu. Persze az is 
igaz, hogy utóbbinak két fel-
tétele van: az egyik, hogy aki 
munka nélkül maradt, az is 
megéljen valamiből akkor is, 
ha nincs tartaléka, illetve az, 
hogy nemcsak ne szűnjenek 
meg munkahelyek, de újakat 
is teremtsenek.

Utóbbi kapcsán Orbán 
Viktor úgy fogalmazott: „sze-
mélyes vállalásnak is tekin-
ti”, hogy annyi munkahelyet 
fognak létrehozni, amennyit 
a vírus elpusztít. Ugyanakkor 
a kormány már többször el-
mondta: a munkaalapú társa-
dalom eszményére hivatkoz-
va nem hosszabbítják meg a 
jelenleg csak három hónapra 
szóló álláskeresési járadékot, 
vagyis a munkanélküli-se-
gélyt. Ám úgy tűnik, az önkor-
mányzatok közül nem mind- 
egyik ért ezzel egyet, ezért 

több is – már amelyiknek volt 
rá forrása – a koronavírusra 
tekintettel a zsebébe nyúlt, 
hogy az állami járadékon túl 
extra anyagi támogatást is 
nyújtson munkanélküli lako-
sainak.

Megnőtt a forgalom az önkormányzat humán közszolgáltatási irodájának ügyfélszolgá-
latán. Fotó: Szabó Luca

Lehet az egészet politikai 
játszmának nézni, mely-
nek során a legfontosabb 
az aktuális hangulati hul-
lámok meglovagolása, a 
fennálló szembenállások 
folytatása és igazolása.

Tisztelt Olvasóink! A veszélyhelyzet miatt változott a Szegedi Tükör terjesztésének időpontja.  
A járvány ideje alatt nem hétvégén, hanem a hét elején találják meg lapunkat a postaládájukban!

A napokban higiéniás termékeket és tisztasági eszkö-
zöket vitt Szeged szocialista országgyűlési képviselője 
(jobbról) az Acél utcai otthonba. 

– olvasható a szeged.hu-n.
Áprilisban szájmaszko-

kat, tisztítószereket és kéz-

fertőtlenítőket vittek az Acél 
utcai idősek otthonába, a 
napokban pedig higiéniás 

Vállalkozásokat is segít 

Botka László polgármester az országban elsőként el-
rendelte, hogy azok az önkormányzati tulajdonú ingat-
lanban működő üzletek és vendéglátóhelyek, amelyek 
március 31-éig bezárnak, és ezt az IKV-nak igazolják, 
április 1-jétől mentesülnek a bérleti díj megfizetése 
alól. Több mint 400 üzlet jelezte, hogy bezárt. Újabb 
kedvezmény a várostól a vállalkozásoknak, hogy csak 
félhavi bérleti díjat kell fizetniük azoknak, akik május 
15. után nyitnak ki ismét.

Saját erőből

Szeged egymilliárd fo-
rintos szociális alapot 
tart fenn saját erőből. 
Ebből különböző for-
mában tavaly 7 ezer 
család, vagyis 11 ezer 
ember részesült támo-
gatásban. Rajtuk kí-
vül 200 új kérelmező 
jelentkezett, aki az el-
múlt két hónapban ve-
szítette el az állását, s 
túlnyomó többségük 
kap támogatást. 
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Országos koronateszt,  
meglepő részeredménnyel: nincs járvány 

Duda Ernő szerint a nyár gátat szabhat a vírusnak

7 ezer között lehet az aktu-
álisan fertőzöttek száma az 
országban – tette hozzá a 
rektor.

Olyan embert is csak 
kilencet találtak eddig, aki 
már átesett a fertőzésen; ez 
alapján 22 ezer és 92 ezer 
közötti lehet a száma azok-
nak, akik már akár tünet-
mentesen is, de átvészelték 
a koronavírust. Ez azt jelen-
ti, hogy a magyar népesség 
átfertőzöttsége messze el-
marad attól, ami szükséges 
lenne a nyájimmunitáshoz. 
Hogy kialakulhasson a vé-
dettség, ahhoz a lakosság 
többségének át kellene es-
nie a fertőzésen.

Duda Ernő szegedi viroló-
gusprofesszor a Szeged Te-

levíziónak elmondta: ahhoz, 
hogy a lakosság 80-90 szá-
zaléka átessen a betegsé-
gen, Magyarországon 60-80 
ezer embernek kellene meg-
halnia. Ezt nyilvánvalóan 
nem lehet bevállalni. A má-
sik gond az, hogy aki szinte 
tünetmentesen esik át a fer-
tőzésen, annál nem alakul ki 
immunitás. Tehát nem lehet 
elérni, hogy az emberek 80-
90 százaléka védett legyen, 
azaz tartós immunitással 
rendelkezzen.”

Ez a virológus szerint 
csak védőoltással érhető 
el, az oltóanyagra azonban 
még várni kell. Duda Ernő 
azt állítja, hogy bár egy új, 
ismeretlen vírusról nem 
lehet előre megjósolni, ho-

gyan viselkedik majd, úgy 
látja, a szárazság, a meleg 
és a nyári UV sugárzás nem 
kedvez a mostani kórokozó-
nak.

– A nyári időszakban 
várhatóan sokkal kevesebb 
ember fog megfertőződni, 
tehát ez a bizonyos R0, a 
reprodukciós szám le fog 
menni 1 alá. Magyarul: füg-
getlenül attól, hogy a politi-
kusok megvédik-e az orszá-
got, mert ugye mindegyikük 
azt mondja, hogy őmiatta 
alakulnak egyre jobban a 
viszonyok, ez nem nekik 
köszönhető, hanem egysze- 
rűen a természeti törvé-
nyeknek – tette hozzá a 
kutató.

Nincs koronavírus-jár-
vány Magyarországon 
– ezt mutatják az or-

szágos reprezentatív korona-
vírus-tesztelés első részered-

ményei, mondta a szűrést 
vezető egyetem rektora. A 
tervezett 18 ezer emberből 
már 8 ezer 300-at vizsgáltak 
meg.

Merkely Béla, a teszte-
lést irányító Semmelweis 
Egyetem rektora elmondta: 
– Két fertőzöttet találtunk 
a több mint 8 ezer 300 ví-
ruskimutatáson alapuló 
laboratóriumi vizsgálatunk 
során. Az arány a várako-
zásnál lényegesen alacso-
nyabb. Kizárva ebből a vizs-
gálatból az idősotthonok 
lakóit, a reprezentatív minta 
azt mutatja, hogy 240 és  

HA GYANÚS TÜNETEKET ÉSZLEL MAGÁN, AKKOR HÍVJA A HÁZIORVOSÁT VAGY A KÖVETKEZŐ 
INGYENES ZÖLDSZÁMOK VALAMELYIKÉT: 06-80/277-455 VAGY 06-80/277-456!

Meglepő a részeredménye eddig az országos koronaví-
rus-tesztelésnek. Több mint 8 ezer mintából mindössze 
két embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, és ki-
lenc olyat találtak, aki már átesett rajta. Közben a szegedi 
virológus, Duda Ernő azt mondta, a vírusnak gátat szabhat 
a nyár, így – ha csökken a fertőzések száma – az nem a 
politikusoknak lesz köszönhető.

Az állami vakok intézete is 
gócpont

A fertőzöttek száma tehát jóval kisebb Magyarorszá-
gon, mint azt a szakemberek gondolták. A megyei bon-
tású adatokból az látszik, hogy Csongrád megyében 
több a beteg, mint a szomszédos három megyében 
összesen. Ennek okát többféleképpen is magyarázzák 
a szakemberek. Egyrészt Szeged, mint nagyváros, ve-
szélyeztetettebb, mint a kisebb települések, s a román 
és a szerb határ közelsége is befolyásolhatta a fertőzé-
sek számát; de azt is kiemelték, hogy az újszegedi ál-
lami vakok intézetében és a nagymágocsi idősotthon-
ban történt tömeges fertőzések is jelentősen rontották 
a statisztikát.

Függetlenül at-
tól, hogy a poli-
tikusok megvé-
dik-e az országot, 
mert ugye minde-
gyikük azt mond-
ja, hogy őmiatta 
alakulnak egyre 
jobban a viszo-
nyok, ez nem ne-
kik köszönhető, 
hanem egyszerű-
en a természeti 
törvényeknek. 

Duda Ernő

Egy szűrőpont a sok közül: az egyetem Dugonics téri épülete előtti buszban is várták a 
meghívottakat. Fotó: Iványi Aurél
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Ügyeleti rendben kinyit minden bölcsőde és óvoda
Látogatható a Cserepes sori piac, felkészülnek a strandok

A járványügyi helyzet enyhülésével a SZETÁV, a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nkft. és az IKV újra megnyitotta 
ügyfélszolgálati irodáit. Csakúgy, mint a bölcsődékben, az 
óvodákban, a tömegközlekedési járműveken,  a strando-
kon és a piacokon, náluk is az első a biztonság.

Kérik az ügyfeleket, 
hogy fokozottan ügyel- 
jenek a biztonsági elő- 

írások betartására. Aki csak 
teheti,  továbbra is intézze 
ügyeit telefonon vagy inter-
neten!

Ügyfélszolgálatok

A Szegedi Hulladékgazdálko-
dási Nkft. a Stefánián lévő 
irodája a korábbi nyitvatar-
tási rend szerint működik. Az 
ügyfeleket hétfőn, kedden és 
szerdán reggel 8 és délután 
3 óra között várják, míg csü-
törtökön hosszabb nyitvatar-
tási idővel, reggel 7 és este 
7 óra között működnek. Pén-
teken 8-tól 13 óráig tartanak 
nyitva. Az ügyfélszolgálati iro-
dában maximum két ügyfél 
tartózkodhat, és az ügyfél-
térben a szájmaszk haszná-
lata kötelező. 

A SZETÁV is arra kér min-
denkit, részesítse előnyben 
a megszokott és gördüléke-
nyen működő elektronikus 

ügyintézést. A szetav.hu 
oldalon elérhetőek a szük-
séges nyomtatványok. A 
telefonos ügyfélszolgálat a 
0662/540-540-es telefon-
számon hívható. Nincs szük-
ség személyes ügyintézésre 
a melegvízmérő-állás beje-
lentéshez, a melegvíz-mérő 
és a radiátor cseréjéhez, 
valamint a költségmegosztó 
leolvasásához. 

A Vág utcai ügyfélszol-
gálati térben csak az ügy-
intézéshez minimálisan 
szükséges személyek tar-
tózkodhatnak. Az épületben 

szájmaszk viselése kötelező, 
és fokozottan ügyelni kell a 
biztonságos távolság meg-
tartására. A bejáratnál kéz-
fertőtlenítőket helyeztek ki, 
melyeket kötelező használ-
ni. Díjbefizetés csak bank-
kártyával lehetséges.

Az IKV Dáni utcai ügyfél-
szolgálata is a korábbi teljes 
nyitvatartással dolgozik. 

Ott is kötelező a száj-
maszk vagy a szájat-orrot el-
takaró sál/kendő használa-
ta. Belépéskor mindenkinek 
használnia kell a kihelyezett 
kézfertőtlenítőt. Az ügyfél-
térben csak annyi ügyfél tar-
tózkodhat, ahány ügyintéző 
van.

Kedvezmény  
az üzleteknek

Több üzlet és vendéglátó-
hely már kinyitott az elmúlt 
napokban, és egyre többen 
tervezik az újranyitást. Az ön-
kormányzat most azzal segíti 
a vállalkozásokat, hogy csak 

félhavi bérleti díjat kell fizet-
niük azoknak, akik május 
15. után nyitnak ki ismét.

Bölcsődék és óvodák

A folyamatosan növekvő igé-
nyek miatt május 18-ától, 
hétfőtől valamennyi szegedi 
bölcsődében és óvodában 
fogadják a gyerekeket, ügye-
leti rendszerben. Az eddigi 
szabályok azonban tovább-
ra is érvényesek: a gyereke-
ket 5 fős csoportokba oszt-
ják. A szegedi óvodákba pél-
dául 4100 gyerek jár, így a 

mostani rendszerben a 45 
óvodában 900 gyermeket 
tudnak elhelyezni. Ezért fon-
tos, hogy a szülők  a bölcső-
dékben és az ovikban igazol-
ják, hogy dolgoznak, és emi-
att nem tudják a gyermekük 
napközbeni felügyeletét el-
látni.

Cserepes sori piac

Május 16-án, szombaton is-
mét kinyit a Cserepes sori 
piac. A járványhelyzet miatt 
több korlátozó intézkedés ér-
vényes. A 65 évnél idősebb 
vásárlók kizárólag 10 és 12 
óra között tartózkodhatnak a 
piac területén, a 65 évnél fia-
talabbak pedig 10 előtt, illet-
ve 12 után. A piac teljes te-
rületén egy időben maximum 
500 vásárló tartózkodhat. 
Keddtől péntekig és vasár-
nap kizárólag az Aldi és a Gó-
lya utca felőli kapun keresztül 
lehet belépni a piacra. Szom-
batonként – a nagyobb for-
galomra való tekintettel – 3 
kapu lesz nyitva: az Aldi felől, 
a Gólya utca felől és a Csere-
pes soron található buszmeg-
álló melletti kapu. A parkolás 
ingyenes a vásárlók számá-
ra. A piac keddtől péntekig és 
vasárnap 7 és 13 óra között 
tart nyitva, szombatonként  
pedig 6-tól 13 óráig. A maszk 
vagy az orrot és szájat is el-
takaró kendő/sál használata 
mind a vásárlók, mind az áru-
sok számára. A piac területé-

nét két mobil kézmosót is el-
helyeztek.

Biztonságos  
villamosok, trolik

A SZKT minden egyes jára-
tát fertőtlenítik a végállomá-
sokon, hogy minél bizton-
ságosabb legyen a közleke-
dés rajtuk a járvány idején. 
A munkát főként az ideigle-
nesen munka nélkül maradt 
parkolóőrök végzik.

Strandok

Lebontották a sátrat az új-
szegedi sportuszoda me-

dencéje fölül; mintegy 100 
sportoló húzta, igazította és 
hajtogatta. A következő na-
pokban feltöltik a meden-
céket, ellenőrzik a vízminő-
séget. Ez elengedhetetlen 
feltétele az újranyitásnak. 
Ugyancsak felkészül a ven-
dégek fogadására Sziksós-
fürdő és a Partfürdő.

Tourinform

Május 18-án, hétfőn ismét 
kinyit a Széchenyi téri Tour- 
inform iroda. Június 15-ig, 
hétfőtől péntekig 9 és 17 
óra között, június 15-től pe-
dig szombaton is nyitva tar-

tanak  9-től 13 óráig. A nyit-
vatartás a járványhelyzettől 
függően változhat. A várost 
bemutató közös sétákon kí-
vül az iroda minden szolgál-
tatása elérhető, így többek 
között a Szegedet és a tér-
séget bemutató többnyelvű 
információs füzetek mellett 
a városra emlékeztető aján-
déktárgyakat is kínálnak. Ke-
rékpárt is lehet kölcsönözni, 
de az idegenvezetésre és a 
tematikus sétákra egyelőre 
még várni kell. Mivel egymás- 
után nyitnak ki a szállodák is, 
az első nagyobb látogatóhul-
lámra pünkösdkor számíta-
nak Szegeden.

Idén sportolók segítettek lebontani az újszegedi uszoda sátrát. A vízminőségi vizsgálatok 
miatt még várni kell a nyitásra. Fotó: Szabó Luca

Az utasok egészsége érdekében minden végállomáson 
áttörlik a villamosok és trolik fogantyúit és kapaszkodóit 
fertőtlenítő folyadékkal. Fotó: Iványi Aurél

A gyerekeket minden óvoda fogadja, így a Garam utcai is, de csak ötfős csoportokban, vagyis nem fér el mindenki. 
Ezért a szülőktől munkáltatói igazolást kérnek. Fotó: Szabó Luca
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Negyven éve, 1980. május 10-
én történt a tragédia: a legszö-
gedibb szögedi, Bálint Sándor 
Budapesten lelépett egy autó 
elé, amely elsodorta. Ilia Mihály 
irodalomtörténésszel halála év-
fordulóján beszélgettünk a nép-
rajztudósról, aki tanára volt az 
egyetemen, aki József Attilának 
éppúgy adott tanácsot, mint Pi-
linszky Jánosnak reményt, és 
akitől egy séta alatt több min-
dent lehetett megtudni Szeged-
ről, mint bármilyen egyetemi 
kurzuson.

– Jártam hozzá az egyetemre hall-
gató koromban. Akkor jött, jö-
hetett vissza az egyetemre, az 
1956–57-es tanévben. Előadá-

sokat tartott Szeged néprajzából. 
Hárman hallgattuk: Juhász Antal, 
aki később a Móra Ferenc Múze-
um igazgatóhelyettese lett, és a 
Néprajzi Tanszék vezetője is volt, 
Szabó Ferenc, aki a gyulai levél-
tár igazgatója, majd a békéscsa-
bai múzeum igazgatója volt, és én 
– idézte fel Ilia Mihály az első ta-
lálkozást Bálint Sándorral. – Ak-
koriban nem volt divatban a nép-
rajz, nem ismerték a hallgatók Bá-
lint Sándort, hiszen nagy kiesést 
jelentett a távolléte. A később há-
rom kötetben megjelent Szeged 
néprajzát adta elő. Ne feledjük, az 
ő néprajzi tanulmányai nem egy-
szerűen csak a néprajzról szólnak: 
művelődéstörténet, történelem, 
szakrális történetek, Szeged-tör-
ténet – minden van benne. Hal-
latlan intenzitással használta föl 
az úgynevezett szegedi parasztno-
vellákat, azaz a XIX. század végi, 
XX. század eleji, Tömörkény Ist-
ván és kollégái által írt szegedi és 
Szeged környéki tanyavilági törté-
neteket. Nagyon megfogott, hogy 
sokszor hivatkozott a szülőfalum-
ra, Tápéra is. Teljesen a hívévé 

tett azzal, hogy Tápét, amely csak 
gúnyolódásokban élt akkoriban a 
szegediek szóhasználatában, eny-
nyire földicsérte a néprajzi hagyo-
mány szempontjából. Attól kezdve 
gyakorlatilag, nem azt mondom, 
hogy jó barátságba kerültünk, hi-
szen nagy volt a korkülönbség 
köztünk, de közeli kapcsolatban 
álltunk. Úgy tűnhet, Bálint Sándor 
magányos szegedi tudós volt, ám 
ez egyáltalán nincs így.

Tanácsok  
József Attilának

– Amikor József Attila és Fábián 
Dániel kiadták a Ki a faluba! című 
röpiratukat, először felkeresték 
Bálint Sándort, hogy tanácsot kér-

jenek tőle. Azt meg végképp ke-
vesen tudják, hogy nagyon jó ba-
rátságot ápolt Radnóti Miklóssal. 
Ismerek egy nagyon jellegzetes 
képet, szegedi fiatalok nézik a dó-
mot: Baróti Dezső, Hont Ferenc, 
Gáspár Zoltán, Tolnai Gábor, Széll 
István, Buday György, Patrász 
István, Bálint Sándor és Radnóti 
Miklós. Radnóti Bálint Sándor vál-
lán tartja a kezét. Később Bálint 
írt is róla: „ennél tisztább ember-
rel életemben nem találkoztam”. 
Nagyon tisztelte és szerette Rad-
nóti Miklóst. Szemtanúja vol-
tam annak is, milyen jó barátok 
Pilinszky Jánossal, aki gyakran 
meglátogatta őt Szegeden. Ebben 
szerepet játszott mindkettejük 
mély katolikussága – tette hozzá 
az irodalomtörténész.

Bálint Sándor járatos volt az 
irodalomban. A néprajzi dolgait 
sem úgy kell elképzelni, hogy azok 
„egyszerűen csak” gyűjtések vol-
tak. Jó példa erre, hogy külön kö-
tetet adott ki Orosz Istvánról, Egy 
magyar szent ember címmel, és 
megjelentette Tombácz János me-
séit is. Ez ritkaságszámba ment: 

a magyar néprajztudományban 
kevés a mesélő monográfia. Azaz 
Bálint Sándor foglalkozott a népi 
alkotókkal is, a személyiséggel is. 
A maga korában ez nagyon mo-
dernnek számított.

A félelmetes Bálint Sándor

Ismert, hogy Bálint Sándor a Ke-
reszténydemokrata Néppárt sze-
gedi országgyűlési képviselője 
volt. Emiatt veszítette el egyete-
mi állását, és a tanítóképzőben 
kellett tanítania, Újszegeden. A 
hatalom úgy gondolta, ezzel „meg-
oldotta a Bálint Sándor-kérdést”. 
Igazából nem, sőt, hiszen tucat-
jával nevelte ki a tanítóképzőben 
a tanítókat, akik később az egész 
országban magukkal vitték a Bá-
lint Sándor-i néprajzos „beoltott-
ságot”. 

– Egyébként egészen jól visel-
te ezeket a retorziókat – mesélte 
Ilia Mihály. – Pedig véglegesen 
nyugdíjba küldeni is mondvacsi-
nált perrel sikerült. Nyugatról ho-
zott be könyveket, többek között 
Méray Tibor Nagy Imréről szóló 
monográfiáját, de ilyet nagyon 
sokan csináltak akkoriban. Nála 
viszont kihasználták arra, hogy ki-
szorítsák az egyetemről. Jól tudta 
a politika, hogy Bálint Sándortól 
félni kell. Mert hatott. És a hata-
lom tudta, hogy sokkal jobban kell 
attól félni, aki nem a nyílt politikai 
fórumon vitatkozik, hanem tanít. 
Az értelmiség mindig is előkészí-
tette a politikai hatalom bukását, 
ha nem értett egyet azzal. Bálint 
Sándor is így hatott: a művein, a 
tanítványain keresztül. Nem rejtet-
te véka alá a vallásosságát sem, 
amivel ugyancsak nem tudtak mit 
kezdeni. Nem térített, tisztelte 
a más vallásúakat, és azokat is, 
akik nem voltak vallásosak. So-
sem feledem el: elvittem hozzá 
Nagy Olgát, az erdélyi néprajztu-
dóst, mesegyűjtőt. Bálint Sándor 
megkérdezte tőle, hogy milyen val-
lású. Nagy Olga erre azt felelte, re-
formátus, református lelkésznek 
is volt a felesége. Sándor bácsi 

erre elmosolyodott, és azt mond-
ta, „nem baj, lelköm, olyannak 
is köll lönni...”

Nem minden a néprajz

Bálint Sándor nemcsak néprajz-
tudós volt. A középkori Szegedről 
szóló művelődéstörténe-
tében bebizonyítja, 
hogy a város a XV–
XVII. században 
egyenrangúnak 
számított a töb-
bi nagy ma-
gyar várossal: 
Debrecennel, 
K o l o z s v á r -
ral, Kassával, 
Nagyváraddal. Tele vannak a ko-
rabeli lexikonok szegedi előnevű 
személyekkel, akik részben a refor-
máció, részben az ellenreformáció 
idején jelentős szerepet játszottak. 
Azaz fölfedezte Szeged középkori 
múltját, amikor a diákok innen el-
mehettek Európába tanulni, és ha-
zahozták a tudást. De foglalkozott 
a később kirajzottakkal is: nagyon 
sok szegedi származású ember te-
lepedett le nemcsak a környéken, 
de még Kassán is. Nem túlzás, 
hogy a paprikatermesztés ennek 
köszönhetően terjedt el az Alföldön, 
Bánátban és Bácskában. De közis-
mert az is, hogy Kassán egy ideig 
őző nyelvjárásban vezették a városi 
jegyzőkönyveket.

Móricz Zsigmond Tápén

Szeged szempontjából Tápé min-
dig egy kicsit elmaradott volt, így a 
városi tréfáknak volt folyamatosan 
a tárgya. Ugyanakkor Bálint Sándor 
hamar fölfedezte, hogy az archai-
zált alföldi nyelvjárás és szokás itt 
megmaradt. Tápé Szeged adózó 
faluja volt, ami alól folyamatosan 
ki akartak bújni. Még pecsétet is 
hamisítottak ezért: „Tápé nemes 
falu pecsétje” – ez volt a gencsma-
daras pecsét felirata, innen is jött 
a tápai gencs kifejezés. Bálint Sán-
dornak sok tápai adatközlője volt, 
például az a Lele József is, aki ké-

sőbb könyvet írt róla, vagy Nyinkó 
Mihályné Örzse néni, a tápai szent 
asszony. Az összes szakrális éne-
ket tudta, az esküvőit, a kereszte-
lőit, a temetésit, mindent. Móricz 
Zsigmondot is Bálint Sándor vitte 
ki Tápéra. A Rózsa Sándor-regény-
ben szerepel is egy tápai fejezet, 
egy lólopás története. Móricz a re-
gény őző részeit Bálint Sándorral 
íratta át. 

– Nagyon szeretett sétálni a 
Tisza-parton. Sokan és sokszor 
csatlakoztunk hozzá, szívesen be-
szélgetett. Egy-egy ilyen sétán az 
ember többet tanult tőle, mint az 
egyetemen egy félév alatt. Minden-
ről lehetett őt kérdezni, és minden-
re azonnal válaszolt is. De a mun-
kában is sokat segített, előfordult, 
hogy egy ilyen séta alkalmával 
adott címet műveknek – fűzte hoz-
zá Ilia Mihály.

Egyre többen fedezik föl

– Bálint Sándor életműve azért is 
érdekes, mert sok anekdota ma-
radt fenn róla. És akiről anekdo-
ták maradtak fönn, azt szerették. 
Tóth Béla, a Somogyi-könyvtár ko-
rábbi igazgatója is írt ezekről, és a 
volt hallgatói is nagyon sokat leje-
gyeztek. Hogy csak egy ilyet mond-
jak: egyszer leszakadtak az ablaka-
in a redőnyök, nem tudta fölhúzni. 
Elhívta Tóth Bélát, mert tudta, hogy 
ezermester, asztalos volt. Megjaví-
totta, és kérdezte, mennyivel tarto-
zom. „Semmivel, loptuk mi ezt a dró-
tot, nem fizettünk érte” –  mondta 
erre Béla viccesen. ”. „Jól van, akkor 
imádkozom értetök...” – felelte erre 
Bálint Sándor. 

Hagyatékának egy része a Mó-
ra-múzeumban található, a másik 
része az egyetemi könyvtárban. A 
múzeumban egy kiváló néprajzos, 
Fodor Ferenc foglalkozik a hagya-
tékkal, nagyon lelkiismeretesen, 
lehetőséget biztosítva a kutatásra. 

Garai Szakács László

Előrelépés a boldoggá avatás ügyében

Átadták a Bálint Sándor életét és tiszteletét bemutató dokumen-
tumokat a Szentté Avatási Ügyek Kongregációjának Rómában – 
közölte a napokban a Szeged–csanádi egyházmegye. Már koráb-
ban elkészült az a hivatalos irat, amely tartalmazza a néprajztu-
dós életrajzát, valamint az életére, erényeire és életszentségére 
vonatkozó tanúvallomásokat. Kiss-Rigó László megyés püspök a 
járványhelyzet miatt nem tudott Rómába utazni, így Németh Nor-
bertet, a Magyar Katolikus Püspöki Kar római ágensét bízta meg 
a dokumentumok átadásával. A kongregáció teológusokból álló bi-
zottsága ez alapján vizsgálja felül Bálint Sándor erényeit és élet-
szentségét.

Bálint Sándor (jobbról) gyűjtőútjain a népi alkotókkal is szívesen fog-
lalkozott.

– Úgy tűnhet, Bálint Sándor magányos szegedi tudós 
volt, ám ez egyáltalán nincs így – mesélte Ilia Mihály. 
Fotó: Menyhárt Luca

Ilia Mihály Bálint Sándorról:  
Akit szeretnek, arról anekdoták születnek
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Széchenyi krumplit vetett volna Szeged főterére,
amelyet halála után, százhatvan éve róla neveztek el

Nagypiacnak nevezték hosszú-hosszú 
évtizedeken át a szegediek a város 
legnagyobb terét, amelyen kis túlzás-
sal fű se nőtt. Nem is nőhetett, tilos 
volt ugyanis fákat, bokrokat ültetni 
a szegedi vár előtti hatalmas térre, 
amelyet alaki kiképzésre, gyakorlato-
zásra használt a katonaság. Amikor 
Széchenyi István gróf 1833-ban Sze-
geden járt, és meglátta a vár tövé-
ben a hatalmas, kopár piacteret, azt 
mondta, inkább vessenek bele krump-
lit a szegediek. Széchenyi halála után 
egy hónappal mégis róla nevezték el a 
szegediek a teret, amely azóta is az ő 
nevét viseli. Ennek éppen százhatvan 
éve.

Széchenyi István a Duna gőzös-
sel érkezett meg 1833-ban Sze-
gedre. A legenda szerint, amikor 

partra lépett (annak a helynek a köze-
lében, ahol ma a szobra áll a róla elne-
vezett téren), és meglátta a hatalmas 
piacteret a vár tövében, azt mondta, in-
kább vessék be azt a szegediek krump-
lival, mert annak legalább valami hasz-

nát is látnák, semmint hogy ilyen elha-
nyagolt állapotban legyen a tér.

Széchenyi 1860. április 8-án be-
következett tragikus halálát követően 
Szeged társadalmának abszolutiz-
musellenes egysége impozáns módon 
mutatkozott meg. Széchenyi halála 
szerte az országban nagy megdöbbe-
nést keltett, és a közvélemény az önké-
nyuralom elleni tiltakozásként fogta fel 
öngyilkosságát. Ezért is rendeztek or-
szágszerte gyászünnepségeket, ame- 
lyek az abszolutizmus elleni tünteté-
sekké váltak. 

A gyászünnepségeken nagy töme-
gek vettek részt, ezzel is kifejezésre 
juttatva, hogy a reakciós rendszerrel 
szemben a haladás oldalán állnak. 

Szeged községválasztmánya egy-
hangú határozatot hozott, amelynek 
értelmében április 26-án a város dísz-
polgárának hazafiúi érdemeihez méltó 
megemlékezést tartottak. Ezen a sok- 
ezres tömeget megmozgató gyászün-
nepségen a város tisztikara, a céhek 
tagsága, a tanulóifjúság, a szegedi és a 
környékbeli parasztság ünnepi ruhába 

öltözve vett részt. A szegedi Széche-
nyi-gyász május 26-ig tartott: ez alatt  
az egy hónap alatt a községválaszt-
mány és a városi tisztikar tagjai feke-
te ruhát vagy legalább fekete szalagot 
viseltek.

1860. május 11-én Szeged község-
választmánya a „legnagyobb magyar” 
emléke megörökítéséül a város főterét 
Széchenyiről nevezte el. A cs. kir. me-
gyehatóság pedig, amely egyre inkább 
inogni érezte lába alatt a talajt, mind-
ehhez békésen hozzájárult.

A tér névadójának szobrát Stróbl 
Alajos faragta ki, ruskicai márványból. 
A szobor magánkezdeményezésre ké-
szült, a szegedi Holtzer család tagjai 
– Emil, Tivadar és Aladár – vállalták a 
költségek kétharmadát. Ők rendelték 
meg a szobrot a művésztől 1909 táján, 
de a munkálatok nagyon lassan halad-
tak. A szoboravatás végül az első világ-
háború kitörése miatt elmaradt. Szé-
chenyi szobrát soha nem leplezték le. 
(Forrás: Gaál Endre: Adatok Szeged 
1859–1860. évi történetéhez és Tóth 
Attila: Szeged szobrai és muráliái)

Széchenyi István szobra, melyet soha nem avattak fel. 
Fotó: Szabó Luca

Korzózás a Széchenyi téren 1937-ben. Háttér-
ben a Stühmer. Fotó: Fortepan/Négyesi Pál

Intim pillanat az Áldást hozó Tisza 
előtt, 1959-ben, a Széchenyi téren. 
Fotó: Fortepan/Kotnyek Antal A felhajthatós székek a Széchenyi téren, 1973-ban. Fotó: Fortepan/Varga János

1904-es fotó a Széchenyi térről. Szemben a Postapalota és a Híd utca, a távolban a Bel-
városi híd vámházai. Fotó: Fortepan/Magyar Földrajzi MúzeumEgy 1883-ban készült felvétel a Széchenyi térről. Fotó: Fortepan/Fődi Gábor
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Havas Henrik: beleszerettem  
a mediterrán hangulatú, lüktető Szegedbe

Havas Henrik mostanában ritkán 
ad interjút. Van egy saját műsora 
a YouTube-on, amelyben érdekes 
témákról beszélget, mégis úgy 
tűnik, mintha kivonult volna a 
közéletből. Ám a hetvenegy esz-
tendős Tanár úr, aki ezer szállal 
kötődik Szegedhez, most mégis 
megnyílt. Nem is akárhogyan. 

– Hamarosan az egész ország-
ban újraindul az élet, már csak 
az a kérdés, milyen lesz. Milyen 
hétköznapok várnak ránk?

– Rossz érzéseim vannak. 
Milyen világ vár ránk, bele sem 
merek gondolni. Az egyik isme-
rősömet hazaküldték valamelyik 
kórházból, prosztatarákja van. 
Rosszul érzi magát, jártányi ereje 
sincs. Azt mondták neki, otthon 
gyógyulgasson, majd jelentkez-
nek, ha visszamehet. Aztán hívott 
egy régi gengszter ismerősöm, 
nagyjából harminc évet ült a sit-
ten, egy sztriptízbárban kidobó, 
és azt mondta, vége a dalnak, az 
egész személyzetet kirúgták, még 
azokat a prostikat is, akik hozzá-
juk tartoztak. Most jut eszembe, 
hogy hetvenegy éves vagyok, és 
soha nem voltam sztriptízbárban.

– Látja, ezt nem hiszem.
– Igaza van. Most, hogy erről 

beszélek, eszembe jut egy este 
1969 októberéből, amikor bevo-
nultattak katonának. Hétfőn reg-
gel kellett jelentkeznem a sereg-
be, és az azt megelőző hétvégén 
elmentünk egy barátommal az 
Emkébe, és ott valóban végignéz-
tem egy ilyen vetkőzős műsort, 
aztán meg elmentünk egy Tűzke-
rék-koncertre, hogy meghallgas-
suk Radics Béláékat.

– Akkor nagyjából tudta az 
ember, hogy mire számítson: 
egypártrendszer, a puritán Kádár 
elvtárs útmutatásai alapján.

– Kádár elvtárs valóban pu-
ritán ember volt, ahogy mondta. 
Az ő rendszere és a mellette, kö-
rülötte lévő haszonlesők is lop-
tak, csakhogy nem olyan kirívóan, 
pofátlanul, már a látszatra sem 
adva, mint a mostani politikai elit. 
Kevesen emlékeznek rá, de 1981-
ben Lengyelországban Jaruzelski 
nemcsak a Szolidaritás mozga-
lom vezetőit internálta, hanem a 
korrupt pártvezetőket is. Mostani 
kormányunk tagjai nem véletlenül 
ragaszkodnak annyira a hatalom-
hoz. Már túl messzire mentek. 
Olyan messzire, hogy onnan már 
nincs visszaút. Nemcsak a vagyo-
nukat, hanem a szabadságukat 
is féltik egy esetleges bukással. 
Ne legyen kétségünk, hogy az 
Egyesült Államokban és Izraelben 
pontosan tudják a titkosszolgá-
latok, hogy a mi dicső vezetőink, 

a pártelit, no meg a közpénzből 
meggazdagodott csókosaik mi-
lyen számlaszámokat vezetnek, 
és hol. S hogy azokon milyen szép 
kerek összeg található. És abban 
is biztos vagyok, hogy ha az Egye-
sült Államokban bukik Trump, és 
demokrata rivális kerül a helyére, 
véget vetnek ennek a közép-euró-
pai vircsaftnak, vagy így, vagy úgy.

– Sötét jóslat.
– Amikor a nyolcvanas évek-

ben ültünk a rádió épületében kol-
légáimmal, akik közül sajnos már 
egyre kevesebb él, nem tudtuk el-
képzelni, hogy valaha véget ér az 
a rendszer. Hogy eltakarodnak az 
oroszok, és hogy nem hazugság-
ban, hamis ideológiák közt kell 
élnünk.

– Jól érzékelem, hogy vissza-
vonult a közélettől?

– Annyiban igaza van, hogy 
már nem foglalkoztat annyira a 
politika, mint korábban. Egyre ke-
vésbé hallgatok híreket és nézek 
híradót. Nem érdekel. Unom. Be-
lefásultam, nem bírom ezt az ope-
ratív törzsnek nevezett valamit, a 
fáradt, monoton hangon beszélő 
Müller Cecíliát, de nem bírom a 
tehetetlen, kiszolgáltatott ellenzé-
ket sem. Tudja, mi az érdekes? Ha 
akarom, ha nem, mégis képben 
vagyok, mert folyamatosan csöng 
a telefonom, és olyan emberek 
hívnak, akikkel jó ideje nem be-
széltem. És ilyenkor persze hogy 
szóba kerül mindaz, ami velünk, 
körülöttünk történik. A kínos par-
lamenti közvetítések, amikor azt 
kérdezik Orbán Viktortól, hogy a 
veje miként juthatott hozzá két-
milliárd forint közpénzhez, és erre 
ő azt válaszolja, hogy a Jobbik im-
már balliberális párt.

Nézni is rossz ezt a sunyiságot, 
ezt a hadoválást, ezt a hárítást, 
folyamatos mellébeszélést. Tudja, 
mit mondok? Én érzem magam 
zavarban, amiért Orbán szemébe 
vágják, hogy „te lopsz”, és ő erre 
nem reagál. Mikszáth idejében, ha 
valakit lehazaárulóztak, az párbaj-
ban vett elégtételt, ha tudott.

– Mi a véleménye a kommu-
nikációról a járványhelyzetben? 
Az orvosok, nővérek nem mer-
nek nyilatkozni, az újságírókat 
börtönnel fenyegetik, ha olyas-
mit írnak, ami épp nem tetszik a 
rendszernek.

– Hitler a II. világháború alatt 
végig hazugságokat kommunikált 
az embereivel. Az ő módszerük 
az volt, hogy meghamisították, ki-
színezték a valóságot, és úgy állí-
tottak be mindent, hogy az nekik 
kedvezzen. Churchill épp az ellen-
kező utat járta be, ő kimondatta a 
veszteségeket, és nem kendőzte 
el a tragédiák sorát sem. Úgy gon-

dolom, egyértelmű, hogy melyik 
kommunikáció volt a célravezető.

– Nem fél?
– Mitől? Az igazság kimondá-

sától?
– A vírusra gondoltam.
– Ritkán mozdulok ki otthonról, 

szerencsére itt van velem, körü-
löttem a családom, az egyébként 
Spanyolországban élő lányom, és 
itt vannak az unokáim is. Egyéb-
ként nem félek, én korábban már 
szembenéztem a halállal, és kö-
szönöm, azóta jól vagyok.

– Ha most innen, a karantén-
ból üzenhetne valakinek, ki len-
ne az?

– Az ellenzéki képviselőknek 
üzennék, hogy ne menjenek be a 
Parlamentbe. Ne asszisztáljanak 
a Fidesz szavazógépezetéhez, ah-
hoz a színjátékhoz, amelyet Orbán 
és pártja bemutat parlamentariz-
mus címen. Mit keresnek ott, ezek 
között? Nekem nem lenne pofám 
odamenni, és nézni, hallgatni 
őket. Amúgy már érdeklődve vá-
rom, hogy Trianon centenáriumán 
mivel rukkol ki a politikai elit. A mi 
elitünk... Márainak igaza volt, ami-
kor azt írta, hogy Trianon kapcsán 
nemcsak területet, hanem igazi 
polgárokat is veszítettünk. Hogy 
néznek ki ezek, akik most hata-
lomban vannak?! Sunyi, mohó, 
negyedművelt emberek, akik csak 
szeretnének úgy élni és olyannak 
tűnni, mint az egykori arisztokra-

ták. Nekünk most a mosolygós 
Lázár János és a miniszterelnökre 
zavarba ejtően, ájtatos szemmel 
bámuló Semjén Zsolt maradt va-
dásznak.

– Ha tíz évvel fiatalabb volna, 
hogyan lenne képes a mostani 
körülmények között tudósítani, 
véleményt formálni?

– Sajnálom azt a kevés meg-
maradt tisztességes újságírót, 
aki megpróbál a valóságról írni. 
Ugyanakkor sokat gondolkodom 
rajta, hogy a kormánymédia mun-
katársai a köztévében, a megannyi 
írott és elektronikus termékben 
dolgozva hogyan képesek estén-
ként a tükörbe nézni. Előbb-utóbb 
elérjük Észak-Korea szintjét, már 
ami a hiteles tájékoztatást illeti.

– Ha már itt „Szegeden futot-
tunk össze”, tudom, hogy fontos 
része az életének ez a gyönyörű 
város.

– Újpesten születtem, ez a 
szívemhez legközelebb álló része 
az országnak. Ám szorosan utána 
Szeged jön, merthogy itt jártam 
egyetemre; soha nem felejtem 
el, hogy az első és mint később 
kiderült, sikertelen szóbeli felvé-
telim előtti éjszakán úgy berúgtam 
itt, hogy a híd alatt aludtam, a Ti-
sza-parton. Aztán később felvet-
tek, és bosszúból éveken át taní-
tottam ugyanazon az egyetemen. 
A Dóm térre jártam egy hangula-
tos étterembe, és beleszerettem 

ebbe a mediterrán hangulatú, 
lüktető városba. Az más kérdés, 
hogy a tanításból aztán elegem 
lett, egyre több lett a drogos fiú és 
az alkoholista lány. Különben gyö-
nyörűek a szegedi hölgyek.

– Ha most egy normális világ-
ban élnénk, akkor talán Göröcs 
Titiről, a közelmúltban elhunyt 
újpesti zseniről, kedvenc futbal-
listájáról kérdezném.

– Ott voltam Göröcs Titi teme-
tésén, és azt gondoltam, sokkal 
többen lesznek. Titi valóban zseni 
volt, utánozhatatlan, különleges 
talentum. Soha nem felejtem el az 
utolsó meccsét a Dózsában. Rádi-
ón hallgattam, valami munka mi-
att nem mehettem ki, és Szepesi 
Gyuri akkor azt mondta, „kedves 
hallgatóim, íme, a világ egyik leg-
jobb középpályása búcsúzik kö-
zönségétől”. Én meg felkiáltottam, 
mi az, hogy a világ egyik legjobbja, 
hiszen ő a legjobb! Azon megdöb-
bentem, hogy Orbán Viktor nem 
volt ott Titi búcsúztatásán. Eny-
nyivel tartozott volna neki, és azt 
sem értem a miniszterelnökkel 
kapcsolatban, ha már a futball ke-
rült szóba, hogy egy igazi drukker, 
márpedig ő az volt, miként képes 
csapatot váltani. Mert az ember 
ragaszkodik ahhoz a klubhoz és cí-
merhez, amelybe gyerekként, ifjú-
ként beleszeretett. Lehet cserélni 
ideológiákat, lehet liberálisból illi-
berálissá, konzervatívvá válni. Be 
lehet ülni egy másik autótípusba, 
és hogy egy klasszikust is idézzek, 
az asszonyt is le lehet cserélni. De 
csapatot soha! Márpedig ő ifjúko-
rában még igazi újpesti volt.

– Olyan időket élünk, amikor 
az ember nagyon is szívesen néz-
ne egy Heti hetes típusú szóki-
mondó műsort. Nem így érzi?

– Amikor a Heti hetes indult, 
a kilencvenes évek végén, még 
voltak olyan karakterek a politi-
kai életben és olyan történések 
a közéletben, akiken és amiken 
lehetett poénkodni és tiszta szív-
ből nevetni. Ma kivel vagy mivel 
fárasszuk a nézőket? Kósa La-
jossal? Az adriai jachttal, a heli-
kopterezéssel, a pislogó közvilá-
gítással, az úri-murival, amelyet 
gátlástalanul bemutatnak a sze-
münk láttára, a rongyrázással? 
Az a műsor akkor volt jó, és akkor 
szólt nagyot. Szegény Bajor Imi-
vel, a Kicsihuszárral, Gálvölgyi 
Janival, Verebes Pistával, Farkas-
házy Teddyvel, Hernádi Judittal. 
Nem véletlen szerettek bennün-
ket akkoriban a nézők. Mára pe-
dig itt van nekünk szórakoztató 
műsorként a Heti hetes cikkely... 
Az Európai Unió majd valamikor 
műsorra tűzi.

Sinkovics Gábor

– Nem félek a vírustól, én korábban már szembenéztem a halállal, és 
köszönöm, azóta jól vagyok – mondta Havas Henrik.
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Postabontás

Tisztelt Olvasóink! Szerkesztőségünk fenntartja a jogot 
arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, 
szerkesztett formában adja közre. A veszélyhelyzet mi-
att változott a Szegedi Tükör terjesztésének időpontja.  
A járvány ideje alatt nem hétvégén, hanem a hét elején 
találják meg lapunkat postaládájukban!

Ép testben épphogy élek

Nem túl rég a „modern 
nyugati” orvoslásban 
még sarlatánságnak 

számítottak az akkupunktú-
ra és más keleti gyógymódok 
meg a keleti egészség foga-
lomkörre vonatkozó irányel-
vek. Többek között az is, hogy 
a lelki bajok testi panaszokat 
okoznak, és fordítva. Noha 
az ókori görögök még tudták, 
hogy „ép testben ép lélek”, 
ám az évezredek és a materi-
alizmus a feledés homályába 
száműzték ezt az összefüg-
gést. Keleten viszont a mai na-
pig vallják, hogy csak ép test-
ben lehet ép a lélek, s hogy ez 
fordítva is ugyanúgy igaz.

Ezt mi, „nyugatiak” épp 
csak kezdjük újra felismerni, 
megtanulni. Az egyén szintjén 
már kezdjük belátni. De még 
mindig „nehéz” a specializá-
lódott, matériacentrikus or-
voslásra épült szemléletben 

a mentálhigiéné és a test mű-
ködése közti összefüggéseket 
meglátni.

Csak egy szuri vagy egy 
gyógyszer kell, ezt adjon, doki 
– így akarjuk, csak ezzel, az 
egészségünk helyreállítani. 
Csakhogy a helyzet bonyo-
lultabb! Nemcsak egyénileg 
fontos a mentális állapot és 
hatás, hanem magasabb 
szinten is. Hiszen csoportok-
ban, közösségekben élünk. 
Nem lehetünk egyénileg 
sem egészségesek, ha a lel-
künk beteg, ám mivel nem 
magányos lények vagyunk, 
így nemcsak a saját lelkünk 
egészsége határozza meg az 
életminőségünket és a testi 
egészségünket, hanem bi-
zony a közösség mentális ál-
lapota, a néplélek is hat!

Minden működés alapja az 
egyensúly. Ha csak egyik vagy 
másik irányba tolunk, billen-

tünk valamit, akkor a folyamat 
félre fog csúszni, fel fog borul-
ni… Ha a dinamikus anyag- és 
energiaáramlás egyensúlya a 
testünkben felbomlik, akkor 
betegség alakul ki. 

Nincs ez másként a társa-
dalom szintjén sem. Egyének 
alkotják a közösségeket, és 
egyensúly kell ezek közt is, 
egyén és közösség között is. 
Egyensúly kell a működéshez. 
Ami csak úgy lehet, csak úgy 

helyes, ha felismerjük, meg-
valósítjuk a „ma nekem, hol-
nap neked” elvet! 

Társadalmi egyensúly, tár-
sadalmi egészség nélkül a tár-
sadalmat alkotó egyének sem 
lehetnek egészségesek. Hat 
ránk a környezetünk mentá-
lis szinten is, befolyásolva az 
állapotunkat, az egészségün-
ket. Hat a családi környezet 
és hangulat, hat a lakókörnye-
zet, a szomszédság – és hat a 
nemzeti történések sorozata 
is. Ahol jó dolgok történnek, 
ott jól érezzük magunkat. 
Ahol rossz a hangulat, ott mi 
se érezzük jól magunkat. Az 
érzéseink, a mentális állapo-
tunk pedig bizony az egész-
ség vagy a betegség irányába 
sodorhatnak.

Jelen pillanatban nem 
vagyunk egészségesek. Sem 
egyénileg, sem a nemzettu-
dat szintjén. Egyik a másik mi-

att. Hihetetlenül sok a beteg 
nálunk. Sokkal betegebbek 
vagyunk, nagyobb tömegben 
vagyunk azok, mint pl. a hat-
vanas-hetvenes években. 
Mert beteg a nemzetlélek, s 
ez folyamatosan betegíti az 
egyéneket. Mai életünkben 
sokkal több az olyan helyzet, 
mikor az ész és az érzelem 
szembekerül egymással. 
Mást mond az egyik, mint 
a másik. Önellentmondást, 
belső konfliktushelyzetet te-
remtve, aminek hosszú távon 
sosincs jó vége. Betegség lesz 
belőle. És nemzetszinten is ez 
a fő bajunk! Egymással vias-
kodunk… Bal felünk a jobbal… 
„Hivatásos tragédiagyárosok” 
teremtik meg ezt a közhan-
gulatot, folyton azt harsogva, 

hogy minden rossz, tragikus, 
szörnyű és borzalmas. Aki 
nem akarja ugyanezt harsog-
ni, az pedig csak elvetemült, 
gonosz, aljas ember lehet.

Barátaim, a saját egész-
ségünk érdekében ezt abba 
kellene hagyni! Mert ha ma 
már nem gyűlöljük, nem öljük 
meg egymást amiatt, hogy ki 
melyik egyház tagja, akkor a 
pártház miatt miért lenne más 
a metodika?

Én eddig se álltam be a 
sorba, tehát tudom, hogy van 
másik út, mint a folyamatos 
acsarkodás, fröcsögés, gyűlöl-
ködés és tragédiagyártás útja. 
Mert ez egy csapda. Beteg 
lesz tőle mind az egyén, mind 
a nemzet (lelke).

Koszta Péter

Úton-útfélen lehet halla-
ni, hogy az Orbán-kor-
mány olyan grandió-

zus akciótervekkel készül 
megvalósítani az ország gaz-
dasági újraindítását, amilyen 
eddig még nem volt Magyar-
ország több mint ezeréves 
történelmében. Ilyenkor ne-
kem az 1241–42. évi tatárjá-
rás utáni magyarországi álla-
potok jutnak az eszembe, és 
persze a király, IV. Béla, aki a 
tatárok kivonulása után hoz-
zálátott az ország helyreállí-
tásához – ezért nevezik őt a 
második honalapítónak.

A veszteségeket főleg a 
bevándorlás pótolta. Ezzel 
megváltozott a népesség et-
nikai összetétele. Béla az Al-
földre visszahívta a kunokat, 

a Felvidék keleti és középső 
területeire cseh és morva, az 
ország nyugati határvidékei-
re német telepeseket hívott. 
De betelepültek még jászok, 
vlachok és lengyelek is, azon-
ban az ország lakosságának 
70–80 százalékát továbbra 
is magyarok alkották.

IV. Béla képes volt fel-
hagyni korábbi politikájával, 
a birtokvisszavétellel, sőt 
saját maga is adományozott 
földeket; feltételként kővárak 
építésére, páncélos csapa-
tok felállítására kötelezte a 
birtokosokat. Számos telepü-
lésnek városi rangot, kivált-
ságlevelet adott, néhánynak 
engedélyezte a vámmentes 
kereskedelmet, a szabad 
bíró- és tanácsválasztást, 

valamint a város körüli kőfal 
építését.

Megváltoztatta külpo-
litikáját, békés szövetségi 
viszonyra törekedett Halics-
csal és Lengyelországgal is. 
Ugyanakkor próbálta erősíte-
ni azon rétegek jogait, ame-
lyekre támaszkodhatott a 
nagybirtokosokkal szemben.

A koronavírus okozta vi-
lágjárványt a tatárjáráshoz 
hasonlítani dőreség lenne, de 
félvállról venni azt több mint 
életveszélyes. Ezért valóban 
kellenek az okos, higgadt, 
megvalósítható tervek, intéz-
kedések, de ha kérhetném, 
egy kicsit szerényebben – sőt 
sokkal szerényebben.

Méhes János

Kiüresedett demokrácia
„A liberális véleménydiktatúra 
megnyilvánulását jelentő ál-
hír, hogy a koronavírus-járvány 
elleni védekezésről szóló új 
magyar törvény kiüresíti a de-
mokráciát” – jelentette ki Var-
ga Judit igazságügy-miniszter 
egy nyilatkozatában.

Ha kedvem lenne humori-
zálni, akkor azt mondanám: a 
miniszter asszony a számból 
vette ki a szót. Mert mi okból 
is kellett megadni Orbán Vik-
tornak a határidő nélküli ren-
deleti kormányzáshoz szük-
séges engedményt? Semmi 
szükség nem volt rá, el kellett 
volna fogadni – a fokozódó 
feszültség és ellentmondás 
enyhítéséhez – az ellenzék 
javaslatát. De nem, minek is, 
hiszen a parlamenti többség 
bármikor visszavonhatja a 
kormányfő jogosítványát – 
hangoztatta több fideszes is.

Na ne nevettessék már ki 
magukat, mert ez utóbbi ak-
kor lenne igaz, ha lett volna 

merszük korábban Orbánnak 
nemet mondani. De helyette 
inkább szó nélkül – és egy-
hangúlag – Orbán rémálmát 
támogatták. Ez a dolog egyik 

oldala. A másik pedig az, hogy 
a Fidesz állandóan nyavalyog 
azért, mert az EU és az ellen-
zék is számonkéri a miniszter-
elnöktől, a regnáló hatalomtól 
a törvényszerű és demokrati-
kus intézkedéseket.

A rendkívüli jogrendnek 
pedig „a szükségesnél egy 
nappal sem korábban és 
egy nappal sem később” 

lesz vége – mondta igazság-
ügy-miniszterünk az Európai 
Bizottság európai értékekért 
és átláthatóságért felelős tag-
jának, Vera Jourovának arra a 
követelésére, hogy a magyar 
kormány rövid időn belül adja 
vissza különleges felhatalma-
zását.

Miért hiszik Magyarorszá-
gon egyes politikai vezetők, 
hogy az ellenzék és a külföld 
passzióból teszi azt, amit 
tesz? Annyira kapaszkodná-
nak a szuverenitásba, de a 
közösségnek vannak min-
denkire vonatkozó egyetemes 
rendelkezései. Sokkal egysze-
rűbb lenne tisztességgel po-
litizálni. Vagy ez olyan nehéz 
volna?

Meg kellene végre hallani 
Beer Miklós püspök intő sza-
vait: „Attól leszünk többek, 
hogy nem az önző érdekeink 
alapján cselekszünk.”

Kutnyik Pál

Elhunyt Dudás Tivadar

A veterán labdarúgók szegedi sporte-
gyesületének alapítója 76 éves korá-
ban hunyt el. Dudás Tivadar a SZEOL 

AK korábbi szervezési, majd szakosztályve-
zetője a veterán labdarúgók sportegyesüle-
tének alapítója volt, és az országos veterán- 
egyesület délkeleti régiójának koordinátora-
ként is tevékenykedett.

Pályafutása során játszott a SZEAC-ban, 
ahol az ifjúsági együttes csapatkapitánya 
volt.

Sportolói és sportszervezői tevékenysé-
gén túl jelentős szerepet vállalt a Dr. Kikli 
Tivadar Magyarnótaszerzők és Énekesek 
Dél-magyarországi Egyesületének képvise-
letében a vajdasági szervezői feladatokban. 

Szerényebben,  
sokkal szerényebben

Orbán Viktor bejelenti a gazdaságvédelmi akciótervet. 

Jelen pillanat-
ban nem va-
gyunk egész-
ségesek. Sem 
egyénileg, sem 
a nemzettudat 
szintjén. Egyik 
a másik miatt.

Attól leszünk töb-
bek, hogy nem az 
önző érdekeink 
alapján cselek-
szünk.

Beer Miklós püspök
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OKTÓBERBEN LEHET ÚJRA 
KOSÁRLABDA. Döntött a 
jövő évi bajnokságok kezde-
téről a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége. A férfi 
NB I/A csoportban, ahol a sze-
gedi Naturtex-SZTE-Szedeák 
érintett, a vírushelyzet ismere-
tében két kezdési dátummal, 
október 3-mal és október 31-
gyel kalkulálnak. Ha elkezdhe-
tő a bajnokság október 3-án, 
akkor rövidített középszakaszt 
terveznek, kevesebb mérkő-
zéssel, ha csak a későbbi idő-
pontban indulhat, akkor nem 
rendeznek középszakaszt. A 
rövidített megoldás azt jelenti, 
hogy az 1–3., a 4–6., a 7–10., 
valamint a 11–14. helyezet-
tek játszanak egymással, ami 
a korábbinál kevesebb játék-
napot jelent. A szövetség má-
jus 31-ig nem javasolja a csa-
patoknak, hogy megkezdjék a 
szervezett edzéseket.
ÚJRA VERSENYEZNEK. Két 
szegedi kenus is részt vesz a 
Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség által rendezett első edzés-
versenyen. A május 26-i, szol-
noki viadalon Zombori Domi-
nik és Kocsis Ádám képviseli 
az Szegedi Vízisport Egyesüle-
tet. Hüttner Csaba szövetsé-
gi kapitány a következő hóna-
pokban folyamatosan teszteli 
a legjobbakat.
VESZPRÉMBŐL UKRAJNÁ-
BA. A Veszprém kézilabda-
csapatának szegedi születé-
sű irányítója, a már a felnőttek 
között is szerepet kapó, ma-
gyar bajnok Melnyicsuk Vik-
tor július 1-jétől a BL-ben és a 
SEHA Ligában szereplő, ukrán 
bajnok Motor Zaporizzsjában 
folytatja pályafutását. A fiatal 
játékos 2+1 éves szerződést 
írt alá új csapatával. A kézi-
labdázó édesapja a Mediké-
mia Szeged röplabdacsapa-
tával korábban sikert sikerre 
halmozó, magyar bajnok Jurij 
Melnyicsuk.
ELHALASZTOTTÁK A VIZES 
EB-T. Jövő május 10. és 23. 
között rendezik a budapesti 
vizes Európa-bajnokságot az 
Európai Úszó Szövetség beje-
lentése szerint. Paolo Barel-
li elnök kiemelte, hogy az új 
időpont tökéletesen szolgál-
ja a sportolók felkészülését 
az ugyancsak egy évvel elha-
lasztott tokiói olimpia előtt, 
és bízik benne, hogy 2021-
ben újra fantasztikus hangu-
lat lesz a telt házas Duna Aré-
nában. Először március 20-
án halasztották el az úszók, 
szinkronúszók, nyíltvízi úszók 
és műugrók kontinensviada-
lát, akkor májusról augusztus-
ra.

Sport

Pastornak hiányzik a szegedi hangulat
Érkező és távozó is volt a MOL-Pick Szegednél

A MOL-Pick Szeged kézilab-
dacsapatának vezetőedző-
je, Juan Carlos Pastor haza-
tért Spanyolországba, ahol 
már a felkészülést készíti 
elő, ám hiányzik neki az új-
szegedi sportcsarnok egye-
di hangulata. A klubnál be-
jelentettek egy új játékost, 
de távozó is akadt.

Juan Carlos Pastor vezető-
edző a MOL-Pick Szeged 
honlapjának értékelte a 

jelenlegi helyzetet. Meccseket 
már nem rendeznek a szezon-
ban, legközelebb júliusban ta-
lálkoznak a csapat tagjai. 

„A kézilabdát senki 
sem felejti el”

– Kiemelt figyelmet kap 
majd a szezon kezdése előt-

ti munka, amelyet erőnléti 
edzőnk, Bubori Kornél irá-
nyításával végeznek el a já-
tékosok. Bízom abban, hogy 
mindenki olyan állapotban 
tér vissza, hogy sokat nem 
kell a felkészülésünkön vál-
toztatni. Fontos, hogy csak 

egyetlen új játékost kell 
beépíteni a keretbe, Borut 
Mačkovšeket. A kézilabdát 
senki sem felejti el, csak a 
részletekre kell emlékezni-
ük, ezeket kell frissítenünk, 
valamint visszatérni a meg-
szokott játékunkhoz – fo-
galmazott Pastor, aki hoz-
zátette: a szegedi csarnok 
hangulata fantasztikus, a 
közönség csodás és egyedi, 
ezért szeretne már vissza-
térni, újra edzeni, meccse-
ket játszani.

Fiatal szélső érkezett

A klub bejelentette, hogy 2+1 
éves szerződést kötött az 
utánpótlás-válogatott jobb-
szélsővel, Kecskés Dániellel. 
A 18 éves játékos négy éve a 
NEKA csapatában szerepelt, 

az NB I/B nyugati csoport-
jában idén 16 meccsen 62 
gólt szerzett, s ezzel együtte-
se legeredményesebbje volt. 
A 2019-ben megrendezett 
ifjúsági vb-n beválasztották 
az All-Star-csapatba.

Sunajko Tatabányán

A Tatabánya több új játékos 
szerződtetését jelentette 
be a közelmúltban. Egyikük 
a MOL-Pick balszélsője, Su-
najko Stefán, aki a 2019–
2020-as idényt a svéd első 
osztályú Sävehof gárdá-
jánál töltötte kölcsönben, 
amellyel a BL-ben is sze-
repelt. A 194 centis, szerb 
származású, de már ma-
gyar Sunajko kétéves szer-
ződést kötött a tatabányai 
egyesülettel.

Új csapatban 
folytatja Soós

Bejelentette az egyesült 
államokbeli University 
of Northern Colorado, 

hogy az egyetem női kosa-
ras szakmai programjában 
folytatja a szegedi nevelé-
sű, korábbi korosztályos vá-
logatott Soós Réka (képün-
kön). A játékos Szegedről az 
FC Barcelonához került, ahol 
16 évesen a felnőttek között 
is bemutatkozott, ezt követő-
en az Egyesült Államokban a 
Casper College tanulója lett. 
Itt eredményes évet zárt csa-
patával, a 2019–2020-as 
szezonban 29 győzelmük és 
3 vereségük volt, megnyer-
ték az NJCAA Region IX baj-
nokságát. Soós 5,6 pontot 
és 3,9 gólpasszt átlagolt.

A Northern Colorado köz-
leménye nagy munkabírású, 
szorgalmas játékosként mu-
tatja be. Kiemelik, hogy ma-
gassága ellenére nemcsak a 
palánkok alatt számíthatnak 
rá, de a tripláira is építhet-
nek. A csapat a Divízió I-ben, 
a Big Sky konferenciában 
szerepel; a márciusban lezá-
rult évadban 13 győzelem és 
18 vereség volt a mérlegük.

Csonka, de sikeres szezon volt
Évet értékelt a PC Trade Szegedi Női Kézilabda Egyesület

Nem lehetnek maradékta-
lanul boldogok a PC Trade 
Szegedi Női Kézilabda Egye-
sületnél, ám a csonka sze-
zonban is szép sikereket ért 
el a klub. Több csapatukat 
éremtől fosztotta meg a ko-
ronavírus, de a munka nem 
vész kárba, nyáron ismét ko-
moly célokkal folytatják.

– Az eredményes szereplés-
sel azonos súlyt fektetünk 
arra, hogy az utánpótlás fo-
lyamatosan fejlődjön, a fiata-
lok megszeressék a sportá-
gat, és legyen benne az éle-
tükben a rendszeres test-
mozgás, még akkor is, ha a 
későbbiekben nem élspor-
tolók lesznek – kezdte érté-
kelőjét Vadkerti Attila a klub 
honlapján. A PC Trade Sze-
gedi Női Kézilabda Egyesület 
stratégiai igazgatója szerint 
az idei szezonban is fontos 

volt, hogy minden korosztály 
és a felnőttcsapat azonos já-
tékrendszert sajátítson el.

– Arra, hogy jó úton já-
runk, egyértelmű bizonyíték, 
hogy az ifjúsági csapatunk 
több játékosa rendszeres le-
hetőséget kapott a felnőttek 
között. Ehhez elengedhetet-
len volt a felnőttek segítsége, 
akik partnerként kezelték a 
fiatalokat – tette hozzá.

– A csonka szezontól füg-
getlenül sikeres évet tudha-
tunk magunk mögött – jelen-
tette ki Laluska Balázs, aki 
tavaly nyáron csatlakozott a 
stábhoz. Az egykori váloga-
tott kézilabdázó edzői felada-
tot is ellát, és mint szakmai 
igazgató is felügyeli a többi 
edző munkáját. 

– A legkisebbek, azaz 
a szivacskézilabdásaink az 
edzések mellett színvonalas 
tornákon tesztelhették tu-

dásukat. Náluk nincs ered-
ményszámítás, a játék élve-
zetén túl a megfelelő alapok 
elsajátítása, a mozgás meg-
szerettetése a legfontosabb. 
Kiemelkedő eredményeket 
ért el az U11-es, U12-es, 
U13-as és U14-es korosztály 
is. Előbbi három százszázalé-
kos mérleggel zárt a területi 
bajnokságban, emellett az 
utánpótlástornákon kupagyő-
zelmek és dobogós helyek 
színesítették az összképet 
– mesélte. Külön kiemelte, 
hogy az U14-es csapat Mik-
lósné Kocsis Éva vezetésé-
vel az élvonalbeli bajnokság  
élén állt a felfüggesztésig, 
megelőzve a Győrt. A serdülő- 
és az ifjúsági csapat ugyan-
csak az élvonalban szere- 
pelt.

Az NB I/B-s felnőttcsa-
patot egy lépés választotta 
el a dobogótól. A szezon 

elején az volt a cél, hogy az 
átalakított és megfiatalított 
keretbe minél előbb épülje-
nek be az ifjúsági játékosok. 
A kispadon a felnőtteknél 
újonc Zsadányi Sándor mun-
kája beérni látszott, tavasz-
szal csak az éllovas Egertől 
kaptak ki, így a negyedik he-
lyig zárkóztak. Éppen akkor 
szakadt félbe a bajnokság, 
amikor a harmadik Kispest 
ellen léptek volna pályára a 
dobogós helyért.

Bár a szezon csonka lett, 
érmeket sem osztottak, a 
bajnokság nem vész kárba 
– ezt hangsúlyozta Vadker-
ti is. Közben elkezdődött a 
jövő tervezése. A célok nem 
változtak, az utánpótlás-ne-
velésre komoly hangsúlyt 
fektetve szeretnének egy 
sikeres, rövid időn belül az 
élvonalba jutásra képes fel-
nőttcsapatot kialakítani.

Pastor már a következő 
szezont tervezi. Fotó: MOL-
Pick Szeged

Elbúcsúzott Maqueda

Elköszönt a szegediek hon-
lapján Jorge Maqueda is, aki-
ről már hónapok óta tudni le-
het, hogy a következő szezont 
Veszprémben kezdi. A világ- 
és Európa-bajnok spanyol já-
tékos két év után távozik.

– Amit a szívemben elvi-
szek Szegedről, az a szere-
tet és a kedvesség, melyet a 
két év alatt kaptam. Jó érzés 
volt megtapasztalni, hogy 
milyen sokan járnak a mecs-
csekre, mennyire kedvelik 
a kézilabdát. Azt kívánom a 
szurkolóknak, hogy tovább-
ra is legyenek a csapat mel-
lett, szurkoljanak mindig úgy, 
ahogy eddig is tették, mert 
sok mérkőzést meg tudtunk 
nyerni velük közösen – fo-
galmazott.

Volt miért tapsolnia a szegedieknek a szezon során. Fotó: sznke.hu
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Szeretne ajándékkönyvet nyerni? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefon-
szám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: május 22. 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:  Petri Csathó Ferenc a magyar líra kiemelkedő alakja. A nyertes: Bozóki Anna. Gratulálunk! 

Programajánló

      Programok

Bár a koronavírus-jár-
vány miatt a Szegedi 
Nemzeti Színház, a 

Somogyi-könyvtár és a Szent- 
Györgyi Albert Agóra is zár-
va tart, a városi intézmények 
számos digitális szolgálta- 
tást és online játékot kínál-
nak.

PARÁZSFUVOLÁCSKA 
Lackfi János magyar író gon-
dolt egy merészet, és me-

seolvasatot készített kis-
gyermekek számára Mozart 
remekművéből, a Varázsfu-
volából. A Szegedi Nemze-
ti Színház Parázsfuvolácska 
címmel három éve be is mu-
tatta, Toronykőy Attila rende-
zésében. 

A szerethető gyerekelőa-
dás május 23-ig látható a 
YouTube-on. A szegedi te-
átrum folytatja nagy sikerű 
karanténszínház sorozatát: 

eddig a Szentivánéji álom, a 
Tóték, a Parasztbecsület és 
A gyilkos című produkcióját 
nézhette meg a közönség 
otthonról. 

VIRTUÁLIS SÉTÁK SZEGE-
DEN 
Lehet egy (helyismereti) kér-
déssel több? Tartson velünk 
Szegeden – virtuálisan!

Szeged a szobrok városa 
is. A Széchenyi tér parkjában 
található gróf Tisza Lajos 
szobra.

Ki volt Tisza Lajos, és 
hogy kapcsolódik össze 
neve Szeged történetével? 
A kiállítást megnézheti a 
Somogyi-könyvtár honlapján 
– http://virtualis.sk-szeged.
hu/kiallitas/arviz1879/in-
dex.html –, majd válaszolhat 
is a kérdésre. 

KÉPEK A SZEGEDI SAJTÓ 
TÖRTÉNETÉBŐL
Az összeállítást megtekint-
heti a Somogyi-könyvtár 
honlapján (http://virtualis.

sk-szeged.hu/kiallitas/sze-
ged_sajto/sajto.html).

ÉPÜLETEK RÉGI KÉPES-
LAPOKON 
Lehet egy (helyismereti) kér-
déssel több? Tartson velünk 
Szegeden – virtuálisan!

Szeged, a tornyos város 
számos gyönyörű kupolával 
díszített épülettel büszkél-
kedhet. Három nevezetes 
szecessziós palota kupoláját 
láthatjuk a képeken.

Melyik közülük a Taka-
réktár utca sarkán található 
bérház, az úgynevezett „Va-
salóház”, és miről kapta a 

nevét? A képeslapokat meg-
találja a Somogyi-könyvtár 
elektronikus archívumában 
– http://ekonyvtar.sk-sze-
ged.hu/?docId=52843 –, 
majd válaszolhat is a kér-
désre. 

KISFILMEKET VÁR AZ 
AGÓRA
A Szent-Györgyi Albert Agóra 
május végéig a „máskÉNt” 
című pályázatra vár kisfilme-
ket a járvány miatt gyökere-
sen átalakult hétköznapok-
ról. A pályázóknak kisfilmet 
kell készíteniük otthon talál-
ható eszközökkel – telefon-

nal, kamerával, tablet-
tel – a következő téma-
körökben:

 – Milyen kedves, jó, 
pozitív, szép élményt, 
feltöltődést adó gondo-
latot tudnak megoszta-
ni ezekben a napokban 
társaikkal, barátaikkal, 
ismerőseikkel?

– Mit gondolnak 
másként, mit szeretné-

nek másként tenni a későb-
biekben, mi lesz másként, 
milyen jó gondolataik fogal-
mazódtak meg?

– Milyen pozitív jelensé-
geket, jó példákat tudnának 
felsorolni?

A maximum 3 perces 
alkotás műfaji megkötés 
nélkül lehet vicces, trükkös, 
zenés, komoly, lírai vagy 
akár „tudományos” is. Pá-
lyázhatnak alsó és felső ta-
gozatosok, középiskolások 
és felnőttek is. Beküldési 
határidő: május 30., szom-
bat. A legjobbak jutalomban 
részesülnek. Az elkészült 
kisfilmeket fel kell tölteni a 
saját YouTube-csatornára 
vagy Facebook-oldalra, majd 
a linket elküldeni a gilagabri-
ella@agoraszeged.hu címre. 
A pályázati anyag beküldé-
sekor meg kell adni a filmet 
készítő nevét, életkorát, 
telefonszámát és e-mail-cí-
mét is. További információ a 
+3670/336-70-63 telefon-
számon kérhető.
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SZEGEDEN HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTTEK május 2-án: Lá-
zár Péter és Kovács Katalin 
Erzsébet, Koszta Attila és 
Ács Boglárka, Sándor Mi-
hály Krisztián és Herédi Vi-
vien.
GRATULÁLUNK!

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Amennyiben a héten döntést 
kell hoznia, hallgasson a bel- 

ső hangjára. Lehetséges, hogy 
egy váratlan szakmai kihívással 
kell szembenéznie, ami azonban 
akár kellemes időtöltésnek is 
bizonyulhat. Kerülje a nehéz 
ételeket és az alkoholt, töltsön 
minél több időt a szabadban.

BIKA (IV. 21–V. 20.) A 
napokban egyik szerette 
életmódváltásra szeretné rá- 

venni. Ne utasítsa el azonnal, 
gondolkodjon el a tanácsain. A 
hét közepére meglehetősen elfá- 
radhat, az estéit mindenképp szán- 
ja a pihenésre. Kapcsolja ki a 
telefonját, és csak azzal fog- 
lalkozzon, amihez kedvet érez.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Ezen a héten igyekezzen 
elkerülni a kellemetlen hely- 
zeteket. Nem kell eltűrnie 

semmit, ami nem felel meg 
önnek. Munkájában anyagi érte- 
lemben vett siker várható. Szer- 
dától kissé elragadhatják az ér- 
zelmei, ügyeljen, nehogy komo- 
lyabb baja támadjon belőle.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Ha bármivel elégedetlen 
az életében, ezen a héten 
alkalma lesz rajta változtatni. 

Álljon ki a vágyaiért, éljen bátran 
a felkínálkozó lehetőségekkel. 
A hét második felében valaki 
megpróbálhatja önt anyagilag 
rászedni, legyen résen, és mondjon 
nemet.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Esténként fel- 
tétlenül igyekezzék lazí- 
tani. Próbáljon ki új mód- 

szereket a feltöltődésre, a 
kikapcsolódásra. Kedden vagy 
szerdán alkalma lesz kipróbálni 
valami szokatlan, új dolgot. Töltsön 
minél több időt a kedvesével!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  A hét elején része le- 
het némi munkahelyi fe- 
szültségben, de ha elke- 

rüli a felesleges vitákat, 
nem zavarja meg a nyugalmát. 
Egyébként egész héten jól érzi 
majd magát a bőrében. Jó híreket 
kaphat külföldről, ami bearanyozza 
a napjait.

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Hétfőn és kedden vé- 
gezzen olyan tevékenysége- 
ket, amelyekre eddig nem 

volt ideje. A hét közepétől 
újabb feladatokat kap, amelyek 
elvégzésében számíthat a mun- 
katársai segítségére. Sportoljon 
minél többet, lehetőleg a vízparton 
vagy annak közelében!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) A héten kommu- 
nikációs nehézségei adód- 
hatnak. Alaposan gondolja 

át, kivel mit oszt meg. Egyik 
rokona váratlanul betoppanhat, 
ami örömet okoz önnek a szürke 
hétköznapokban. Délutánonként 
kiránduljon a barátaival, van mit 
bepótolniuk!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) A gyakorlatias oldala 
kerül előtérbe a héten, 
amikor egy váratlan prob- 

lémát kényszerül megoldani. 
Sikeresen veszi az akadályokat, 
ami a párkapcsolatára is pozitív 
hatással lesz. Úgy érzi, minden 
kerek az életében, és ez minden 
bizonnyal így is van.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Izgalmas és szokatlan 
dolgok várnak önre. Valaki a 
környezetében bajba kerül, 

segítsen neki, amiben csak 
tud. Kedvesével a legteljesebb 
egyetértésben tölti napjait. Az ő 
közreműködésével munkahelyi 
problémáit is legyőzheti. 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
A hét eleje a munkáé, 
bőven lesz feladata. Ne 
habozzon segítséget kér- 

ni, ha úgy érzi, elakadt. 
Csütörtöktől fellélegezhet, enyhül 
a nyomás önön. Szíve választottja 
vágyik a társaságára, töltsenek 
minél több időt kettesben!

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Amíg objektív tud maradni, 
és nyitott a fejlődésre, 
szerencse fogja kísérni. 

Kihívásokkal nézhet szembe, 
de szerencsére számíthat a barátai 
segítségére. A héten le tud zárni 
egy elhúzódó ügyet – öntsön tiszta 
vizet a pohárba.
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ÉvfordulókAnyakönyvi 
hírek

Tarka-barka

Május 18.
hétfő

Május 19.
kedd

Május 20.
szerda

Május 21.
csütörtök

Május 22.
péntek

Május 23.
szombat

Március 24.
vasárnap

28/14
 Alexandra,

Erik

26/17
Ivo,

Milán

21/14
Bernát,
Felícia

20/10
Konstantin

21/9
Júlia,
Rita

23/9
Dezső,
Renáta

23/10
Eliza,
Eszter

A ROOSEVELT TÉREN 1955 KÖ-
RÜL. Nosztalgiázzunk ezen a héten 
a Roosevelt téren egy régi családi 
fotó segítségével, melyet olvasónk, 
Bácskai Éva küldött el. A Belvárosi 
híd feljárója alatti és melletti terület 
jelenleg nem csupán a járvány mi-
att nem látogatható, hanem mert 
felújítják, zöldítik. Erre a térre és a 
Móra-parkba az állandóan változó 
természet és a gondosan ápolt vi-
rágágyások színpompája miatt min-
den évszakban érdemes volt visz-
szatérni, s ez a felújítás után is így 
lesz. A sétautakat, a játszóteret és 
a szökőkutat modernizálják. A szob-
rok maradnak, csak valamennyire 
átrendezik őket, hogy könnyebbn 
megtalálhatók legyenek, és jobban 
lássuk őket. Kevesen tudják, hogy a 
XX. század elején a Roosevelt téren 
tartották a makai piacot, amelynek 
helyét a harmincas években par-
kosították. Egészen 1950-ig itt volt 
a halpiac. Nehéz elképzelni, de itt  
pöfögött az alsótanyai madzagvas-
út: a keskenyvágányú kisvasút Pusz-
tamérgesig 77,7 kilométert tett 
meg.

HAZAI PÁLYA – SPORTMA-
GAZIN
Május 18., hétfő, 19.25
Vírushelyzet idején –  Már-
ton Anita egy napja.

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉG-
ÜGYI MAGAZIN
Május 18., hétfő, 19.55
Az országos nagy koronaví-
rusteszt céljai, a matemati-
kus a járvány modellezésé-
ről, új készítmény a cukorbe-
tegek kezelésére.

KÖRÚT – KÖZÉLETI, KUL-
TURÁLIS MAGAZIN
Május 21., csütörtök,  
19.25
A Borfesztivál idején – boros 
Körút virtuálisan.

ÍGY NEM JÁTSZUNK  
MI!
Május 23., szombat, 20.30
A Körúti Színház művészei 
mutatják meg, mit csinálnak
most, hogy nem játszhatnak 
a színházban.

MÁJUS 17. 85 éve, 1935-
ben ezen a napon választot-
ták a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává 
Bartók Bélát és Szent-Györgyi 
Albertet. 

A zeneszerző, népzene-
gyűjtő Bartók Béla abban az év-
ben Szegeden is járt: hatéves 
szünet után lépett fel a Tisza 
Szálló hangversenytermében. 
A művész akár találkozhatott 
is Szegeden Szent-Györgyi 
Alberttel, aki a városban élt, 
kutatott és oktatott 1931 és 
1945 között. A biokémikus 
1937-ben (tehát szegedi évei 
alatt) kapta meg az orvosi és 
fiziológiai Nobel-díjat.

Madarak és fák napja

MINDEN ÉV MÁJUSÁNAK HARMADIK VASÁRNAPJÁN ÜNNEPELJÜK A MADARAK ÉS 
FÁK NAPJÁT, AMELY ÍGY IDÉN  MÁJUS 17-ÉRE ESIK. 1902. május 19-én Párizsban 
az európai államok egyezményt kötöttek a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme 
érdekében. 1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg Magyarországon először a 
madarak és fák napját, amelyet az 1906. évi I. törvénycikk szabályozott. Apponyi Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elő: a népiskolai tanítóknak évente 
egy napot arra kell szentelniük, hogy a tanulókkal a hasznos madarak és azok védelmének 
jelentőségét megismertessék. Fotó: Szabó Luca


