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Lélegeztetőgép
A szakorvos szerint alkalmatlan az új kínai szállítmány, az egyetem mindent rendben talált.

Százszorszép
2022 őszére
szerb óvoda és
általános iskola költözik az
egykori Kálvin
téri gyermekház
helyére.

6.

Grecsó könyve
A Vera,
Grecsó Krisztián Szegeden
játszódó regénye nyerte a
Libri közönségdíját.

10.

Visszavonult
Az olimpiai bronzérmes kenus,
Kiss Tamás, az
NKM Szeged versenyzője érezte,
nincs már benne
tűz.

Boldog születésnapot, szabad és büszke Szeged!

A Szegedi Nemzeti Színház művészei különleges születésnapi produkcióval lepték meg a szegedieket többek között a Széchenyi téren. Botka László polgármester ugyancsak a főtéren elmondott beszéddel köszöntötte Szegedet. Fotó: Szabó Luca és Iványi Aurél
– Szeged talán májusban a legszebb. Ilyenkor ünnepeljük Szeged
napját, Szeged szabadságának ünnepét. A kéthetes rendezvénysorozat keretében borfesztivált szervezünk a Széchenyi térre, kézművesek mutatkoznak be a hídi vásáron,
és több tucat koncertre és kulturális rendezvényre kerül sor. Szeged ilyenkor mindig sokkal pezs-

gőbb, mint máskor. Együtt ünnepelnek a szegediek és a hozzánk
látogató sok tízezer vendég is – fogalmazott Botka László polgármester május 21-én városnapi köszöntőjében, amelyet Facebook-oldalán
tett közzé. – Így készültünk most
is a májusra, azonban a koronavírus-járvány keresztülhúzta számításainkat. Több héten át szigorú

korlátozásokat kellett bevezetni az
országban és Szegeden is az emberek biztonságának és egészségének védelmében. Ezúton is szeretném megköszönni minden szegedinek a példás helytállást – folytatta. A szegediek és vendégeik nem
maradnak teljesen Szeged-napi ünnepségek nélkül. Augusztus 20-án
és az azt követő napokon, ha a jár-

ványügyi helyzet is engedi, együtt
ünnepelhetünk. A polgármester
azzal zárta gondolatait, hogy „vigyázzunk egymásra, vigyázzunk
magunkra a jövőben is! És építsük
együtt tovább Szegedet!”
Annak érdekében, hogy színt
csempésszenek a szegediek életébe a hagyományos májusi borfesztivál és hídi vásár helyett, május

21-én, Szeged „születésnapján” a
Szegedi Nemzeti Színház művészei
színházkamionnal helybe mentek
nézőikhez, hogy operett- és musicalválogatással kedveskedjenek
nekik. A városlakók szemmel láthatóan nagyon meglepődtek, és
nagyon örültek a különleges kezdeményezésnek.
Részletek a 3. oldalon

Bölcsődék és óvodák eredeti rendben, nyitnak az iskolák
Az óvodák és a bölcsődék vidéken
május 25-től, hétfőtől, a fővárosban június 2-tól visszatérnek a
normális működési rendhez. Az
iskolák június 2-án, kedden fogadják újra a diákokat, két hétre
– jelentette be május 20-án Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár
a Facebookon.

M

aruzsa Zoltán oktatási államtitkár a kormány Facebook-oldalán jelentette
be, hogy vidéken az óvodák és a
bölcsődék május 25-től, Budapesten pedig június 2-tól állnak vissza
a rendes működési rendre. Az in-

tézményeknek külön igazolás nélkül is fogadniuk kell a gyerekeket,
és a nyár folyamán egy intézmény
maximum két hétre állhat le. Erre
azért van szükség, mert a szülők
szabadsága sok esetben elfogyott,
dolgozniuk kell, foglalta össze a
444.hu
Az iskolákban viszont marad
a digitális tanrend, és a tanévet
sem hosszabbítják meg, az változatlanul június 15-ig tart. Viszont
június 2-tól engedélyezik a tanárok, illetve a diákok találkozóját,
hogy kis csoportos konzultációkat, illetve egyéni felkészítést
tarthassanak.

Megváltozik a gyermekfelügyelet rendje is június 2-tól: nemcsak
a kijelölt intézményekben, hanem
minden intézményben meg kell
szervezni a felügyeletet, és ezt június 26-ig fenn is kell tartani.
Az államtitkár azt kéri az iskoláktól, hogy június 2. és 15. között felzárkóztató foglalkozásokat
szervezzenek, míg 15. után már a
következő tanévre készüljenek fel.
Nyárra napközis táborokat lehet
szervezni. Június 16-tól ottalvós táborok ugyancsak tarthatók.
A kormány azt kéri, hogy ne
szervezzenek tömeges ballagásokat és tanévzárókat, inkább

átgondoltan, kevesebb résztvevővel, akár osztályszinten tartsák
meg, de lehet szervezni valamilyen programot.
Szegeden 45 önkormányzati
fenntartású óvoda és 15 bölcsőde működik. Az óvodások száma
közel 4100, a bölcsődéseké pedig közel ezer. Az intézmények
március 16. óta zárva tartanak,
és mostanáig ügyeleti rendszerben működtek. Korábban hat,
majd tíz óvoda, végül mind fogadta a gyerekeket – a kormányrendeletnek megfelelően – 5 fős
csoportokban. A 45 önkormányzati óvoda összesen 181 csoport-

ja ötösével legfeljebb 905 gyermeket tudott fogadni.
A május 20-i, szerdai gyermeklétszám 553 fő volt, ami a
maximális létszám 61 százaléka.
Egyre nőtt a szülői igény, és napról napra emelkedett a gyermeklétszám.
Tekintettel arra, hogy az úgynevezett nyári takarítási szünetet
előrehozta a fenntartó önkormányzat áprilisra, a tervek szerint folyamatosan nyitva lesznek
nyáron az óvodák. Ez segíti azokat a szülőket, akiknek már elfogyott a szabadsága, vagy kevés
maradt.
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Ellenzéki polgármesterek nyolcpontos követelést
intéztek a kormányhoz
Botka László, Szeged polgármestere is jegyzi azt
a nyolcpontos követelést,
amelyet Karácsony Gergely
és több ellenzéki polgármester írt a kormánynak.
Szerintük rég letelt a kormány által megadott határidő, ameddig egyeztetést
ígértek a polgármesterekkel a koronavírus-járvány elleni védekezés kezeléséről.
A követelések mellett felhívják a figyelmet arra, hogy a
kormány ellehetetleníti az
önkormányzatokat az anyagi
források elvonásával, ezért
nyolc pontban összegezték
elvárásaikat és ajánlásai-

kat a kormány felé, követelve, hogy az önkormányzatokkal együtt döntsenek az őket
érintő kérdésekben.
A polgármesterek 8
pontja:
• Az önkormányzati szövetségekkel való egyeztetések lefolytatása nélkül a
kormány ne hozzon döntést
az önkormányzatokat érintő
kérdésekben!
• Az önkormányzatoktól
további forrást ne vonjon el!
A korábban elvont forrásokat a veszélyhelyzet elmúltával, egyeztetett ütemezéssel fizesse vissza!
• A járvány elleni védekezésben használja fel az

önkormányzatok
javaslatait, különös tekintettel az
egészségügyi és a szociális
dolgozók védelmére.
• A szociális krízishelyzet kezelésére hozzon létre az önkormányzatokkal
közös pénzügyi alapot. Az
alap felhasználása az önkormányzatokkal
egyeztetve, az önkormányzatok
ellátórendszerein keresztül
történjen.
• Az önkormányzatok
bevonásával dolgozza ki
Magyarország gazdaságának újraindításának programját.
• Az önkormányzatok
vállalják, hogy a velük egyez-

tetett kormányzati – egészségügyi, szociális, gazdasági – cselekvési terveket a
lehető leghatékonyabban
hajtják végre.
• A kormány számoljon el a védekezésre költött közpénzekkel, a beszerzett felszerelésekkel,
mint ahogy az önkormányzatok is elszámolnak az általuk beszerzett eszközökkel.
• A kormány folyamatosan tájékoztassa az önkormányzatokat az őket is érintő kormányzati döntésekről,
a járvány elleni védekezés
irányításáról és a valós járványhelyzetről!

Eddig 5 milliárd forint
a kiesés
Botka László polgármester május 5-én jelentette
be, hogy az önkormányzatnak a járvány és a kormányzati elvonások addig 5 milliárd forint kiesést
okoztak. Az önkormányzat megnövekedett számú
feladatai és kieső bevételei mellett a parkolás ingyenessé tétele és a gépjárműadó elvonása is sújtja a szegedi költségvetést. Ezért is ad aggodalomra okot, hogy a napokban Semjén Zsolt, a KDNP
elnöke, Orbán Viktor helyettese benyújtotta A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról című javaslatát,
amely, ha elfogadják, lehetővé teszi, hogy minden
ötmilliárd forintnál nagyobb beruházási igényű cég
adóját a 19 fideszes megyei önkormányzathoz irányítsa a kormány.

Névvel, arccal vállalta véleményét az intenzív terápiás szakorvos:
alkalmatlan lélegeztetőgépeket vett a kormány
Azóta sehol másutt nem szólal meg
A szegedi aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, Lovas
András a napokban hosszú bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán. Ebben megerősítette a
korábbi híreket, melyek szerint
a kormány „jól bevásárolt” Kínából. Sikerült a járványkórházakat
olyan lélegeztetőgépekkel ellátni, amelyek alkalmatlanok arra,
hogy koronavírusos betegeket
lélegeztessenek velük. A szakember azóta nem nyilatkozik. Szeretnénk remélni, nem azért, mert
letiltotta az egyetem.
„Aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvosként szeretnék szakvéleményt mondani úgy a készülékről,
hogy annak magyar és angol nyelvű
használati utasítását is átolvastam.
Hangsúlyozni szeretném, hogy ezen
véleménynek semmi köze a politikához, tisztán csak szakmai alapokon
nyugszik, és a saját véleményemet
takarja. Elsődleges célja, hogy az eddig megjelent félinformációkat, esetleges valótlanságokat tiszta látótérbe helyezze úgy, hogy esetlegesen
egy laikus is megérthesse azokat. A
készülék rendeltetésszerű haszná-

latával kapcsolatban semmilyen véleménnyel nem szeretnék élni. Tisztán szakmai okfejtésemet pedig névvel, sajtónyilvánosan vállalom” – ezt
tisztázza legelőször Lovas András a
kormány által beszerzett kínai lélegeztetőgépekről szóló Facebook-bejegyzésében, amelyekkel több sajtótájékoztatón eldicsekedett az operatív törzs. És amelyekből a szegedi járványkórházba is jutott.

pel a betegeket. A ResMed Lumis
150 készülék erre nem alkalmas.”

Intenzív osztályra
nem alkalmas

Otthoni használatra
„A ResMed Lumis 150 lélegeztetőgép egy olyan eszköz, amelyet
egyértelműen otthoni használatra
fejlesztettek ki a következő indikációkkal, ahogyan az a magyar nyelvű leírásban is szerepel: »Célzott
betegpopuláció/betegségek: obstruktív tüdőbetegségek (például
krónikus obstruktív tüdőbetegség),
restriktív tüdőbetegségek (például a tüdőparenchyma betegségei,
a mellkasfal betegségei, neuromuszkuláris betegségek), központi légzésszabályozási betegségek,
obstruktív alvási apnoe (OSA), illetve obesitas okozta hypoventilatiós
syndroma (OHS).«”

Az egyetem szerint
Bár a sajtóban olyan híresztelések láttak napvilágot, hogy használhatatlan lélegeztetőgépek érkeztek Szegedre, az egyetem közleménye szerint a négy hazai orvosképző egyetem által, az Innovációs és technológiai Minisztérium támogatásával megvalósított
eszközbeszerzés maradéktalanul megfelel az Egészségügyi Világszervezet ajánlásának.

Lovas András. Archív fotó: Szabó Luca

Fertőzéses tüdőgyulladás nem
szerepel a termékleírásban
„A termék leírásában sehol nem szerepel a fertőzéses eredetű tüdőbetegségek ezen eszközzel történő ellátása. Még annak ellenére sem,
hogy kórházi használatra is ajánlja a
gyártó a terméket, de azt is csak a
fentebb nevezett betegségek esetében. Nem véletlen, hogy kórokozók
által létrehozott tüdőgyulladásos beteg légzéstámogatása ezen eszköz
indikációi közt nem szerepel.
Ennek egyik fő oka szakmai
szempontból, hogy a termék nem
biztosítja a FiO2 (fraction of inspired
oxygen – belélegzettoxigén-arány)
állítás lehetőségét, tehát azt, hogy
pontosan hány százalékos oxigéntartalmú gázkeverékkel kívánjuk a
pácienst lélegeztetni. Tüdőgyulladás
esetén ezen érték beállítása rendkívül fontos, hiszen oxigént változó

mértékben igényelnek a tüdőgyulladásban szenvedők. Másik alapfeltétele a biztonságos használatnak,
hogy tudjuk, pontosan hány százalékos oxigéntartalmú gázt ad le az
eszköz. Ezt a nagyobb tudású lélegeztetőgépekben egy oxigénszenzor
(érzékelő) biztosítja, amely ebbe a
termékbe nincs beépítve.”
„A szakmai vélemények továbbra is megoszlanak arról, hogy a
Covid–19-betegek lélegeztetésében a non invazív lélegeztetés hol
kaphat szerepet. Vannak betegek,
akik alkalmasak erre, ez biztos.
Erről én most nem szeretnék írni.
Viszont egyértelmű, hogy jelentős
részük invazív gépi lélegeztetésre
szorul, Olaszországban a legutóbbi
vizsgálatok szerint az intenzív osztályokra kerültek 90 százaléka. Az
invazív lélegeztetés során a szájon
keresztül, a légcsőbe vezetett tubuson keresztül lélegeztetik gép-

„A lélegeztetőgépeket a használat
során a betegekhez egy csővel kötjük, ezt hívjuk légzőszárnak. Ezen
terméké újrasterilizálható. A mindennapi használatban a protokolloknak megfelelőn az intenzív osztályokon a lélegeztetőszárakat minden új beteg esetében cseréljük a
további fertőzések megelőzése céljából. Ehhez az szükséges, hogy
kellő mennyiségben álljanak rendelkezésre raktáron a légzőszárak.
Hogy a ResMed Lumis 150 gép légzőszára tisztítható, egyértelműen
azt jelzi, hogy egy beteg huzamosabb ideig történő kezelésére alakították ki, mert ilyen esetben költséghatékony. Tehát otthoni használatra a legoptimálisabb. Amen�nyiben a készülék saját párásítását
a saját, fűtőszállal felszerelt légzőszárával nem szeretnék alkalmazni, egy pára- és hőcserélő filtert kell
a tubus és a légzőszár közé illeszteni. Amennyiben ezt megtesszük,
a termékleírás alapján bizonyos
nyomásértékek felett a gép kielégítő üzemeltetése nem lehetséges.”
„Összességben elmondható,
hogy a beszerzők minden jóakarata ellenére a ResMed Lumis 150
lélegeztetőgép SARS-CoV-2-virusfertőzöttek intenzív osztályos, non
invazív lélegeztetésére sem alkalmas.”
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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!

Boldog születésnapot, Szeged!
A veszélyhelyzet miatt csak
videóüzenetben köszöntötte Szegedet május 21-én, a
város napján Botka László
polgármester. Gondolatait
azzal zárta, hogy „fogunk
még ünnepelni”. Ha a járványügyi helyzet engedi,
augusztus 20-án és az azt
követő hetekben rendezik
meg az elmaradt borfesztivált.
– Szeged talán májusban a
legszebb. Ilyenkor ünnepeljük Szeged napját, Szeged
szabadságának ünnepét. A
kéthetes rendezvénysorozat
keretében borfesztivált szervezünk a Széchenyi térre,
kézművesek mutatkoznak
be a hídivásáron, és több
tucat koncertre és kulturális rendezvényre kerül sor.
Szeged ilyenkor mindig sokkal pezsgőbb, mint máskor.
Együtt ünnepelnek a szegediek és a hozzánk látogató
sok tízezer vendég is – fogalmazott Botka László polgármester május 21-én városnapi köszöntőjében, amelyet
Facebook-oldalán tett közzé.
– Az ünnepi közgyűlésen
díjazzuk azokat a szegedieket, akik az elmúlt években
a legtöbbet tették városunkért, közösségünkért. A Széchenyi téren megrendezzük
az ország leghangulatosabb
és legnagyobb bormustráját,
a szegedi borfesztivált, a Belvárosi hídon pedig helyi kézművesek és iparművészek
tartanak bemutatót és vá-
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Vélemény

ÖN kormányoz!
Évszázadok óta

S
Tavaly több százan hallgatták Botka Lászlót a Széchenyi téren, a városháza előtt megrendezett Szeged-napi díszközgyűlésen. Most a veszélyhelyzet miatt csak videóüzenetben
köszöntötte a szegedieket a város napján a polgármester. Fotó: Iványi Aurél
sárt legszebb portékáikból.
Ilyenkor a város még a szokásosnál is elevenebb, pezsgő élettel telik meg. Baráti
beszélgetések a szabadban,
koncertek, kiállítások és színes kulturális programok tarkítják az ünnepséget.
– Így készültünk most is
a májusra, azonban a koronavírus-járvány
keresztülhúzta számításainkat. Több
héten át szigorú korlátozásokat kellett bevezetni az
országban és Szegeden is az
emberek biztonságának és
egészségének védelmében.
Ezúton is szeretném megköszönni minden szegedinek a
példás helytállást. Azoknak,
akik a frontvonalban dolgoztak és azoknak is, akik betartották a sok kellemetlen-

séggel járó korlátozásokat
– folytatta a polgármester.
– Közösségünk összefogásának köszönhető, hogy
Szegeden nem tudott olyan
súlyos veszteségeket okozni a járvány, mint sok más
nagyvárosban szerte a világon. Szegedet számos csapás érte történelme során,
árvizek, háborúk és tűzvészek sújtották városunkat,
de mi végül mindig erősebben kerültünk ki a válságokból. Biztos vagyok benne,
hogy ez most is így lesz. A
szolidaritás az, ami most is
kiutat mutat nekünk. Ez segít majd most is abban, hogy
ezt a járványt és a járványt
követő válságot átvészeljük.
A szegediek és vendégeik nem maradnak teljesen

Szeged-napi
ünnepségek
nélkül. Botka László ugyanis
városnapi videóüzenetében
bejelentette:
– A korlátozásokat a biztonságunk érdekében nem
lehet egyik pillanatról a másikra feloldani, ezért a nagy,
közös ünneplést sajnos későbbre kell halasztanunk.
Az a tervünk, hogy a most
elmaradt
rendezvényeket
pótoljuk. Ha a járványügyi
helyzet engedi, augusztus
20-án és az azt következő
hetekben borfesztivált, sok
koncertet és kulturális eseményt rendezünk. Fogunk
még ünnepelni Szegeden!
Addig is vigyázzunk egymásra! Köszönöm támogató
együttműködésüket! – zárta
gondolatait a polgármester.

Városnapi meglepetés a színháztól

A szegedi színház harmadik városnapi fellépését a Dugonics téren láthatta a közönség. Fotó: Szabó Luca
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nnak érdekében, hogy színt
csempésszenek a szegediek életébe a hagyományos májusi borfesztivál és hídi vásár helyett, május 21én, Szeged „születésnapján” a Szegedi
Nemzeti Színház művészei helybe mentek nézőikhez. Teherautójukat színház-

kamionná alakították, hogy operett- és
musicalválogatással kedveskedhessenek a városlakóknak.
Először a Széchenyi téren, majd a
tarjáni Csillag téren, este pedig a Dugonics téren adták elő negyvenperces,
hangulatos műsorukat. Fellépett: Vajda

Júlia, Szilágyi Annamária, Kónya Krisztina, Máthé Beáta, Cseh Antal és Gömöri Krisztián. A színpad köré sereglett
szegediek szemmel láthatóan először
meglepődtek, persze örültek, végül
nagy tapssal jutalmazták a különleges
produkciót.

okféle identitásunk közül az egyik legelsőként említett
az otthonunk: a település, ahol élünk, ahonnan származunk. Bemutatkozás, önjellemzés, a másik megismerése, megfejtése… mindenkihez az egyik legfontosabb
kulcs a falu vagy a város, amely az övé, és ami általa lesz több.
Szeged 301 éve kapott szabad királyi városi rangot – illetve kapta vissza a szabadságát a török uralom után. Ez
is jellemzője civilizációnknak: folyamatos a küzdelem, az új
egyensúly megteremtésére irányuló harc szerveződéseink
különböző szintjei között. A király vagy az újabb központi
hatalom adófizetés idején persze erős városokat szeretne,
ahonnan dől a pénz a kincstárba. Politikai döntéseit viszont
inkább gyenge külső kontroll, halkabb kritika mellett hozná
meg. Olyankor nem jó,
ha a rendszerben másA rendszerváltáskor
hol is erő van. Az sem
újra felfedezett önkorvéletlen, hogy a fentiek
megoldására a kezde- mányzatiságot évtizetektől az egyik termé- des nekibuzdulással
szetes szerveződési for- próbálják lereszelni.
mánk valamilyen városi Aktuálisan a párthű
szintű irányítás és kép- megyei tanácsok (hívviselet. Termelni, csa- juk őket annak, amik),
tázni, vallást gyakorol- illetve maga a közni, kultúrát teremteni, ponti kormányzat csetudományt a magasba megézné ki a „nem jól
lökni – pár alapfunkció, szavazó” városlakók
amelyben a városi szint önkormányzásából a
már releváns. Húzzunk forrásokat és a jogois egy nagy és önbiza- sítványokat.
lomtól vastag vonalat
Szegedtől például Parma felé, ha már testvérváros. Az egyetemtől a hentesáruig oda-vissza lehet büszkélkedni.
Bárhogy is nevezték a történelem folyamán, a városi vezetés az otthonunkat érintő legfontosabb döntéseket az itt
élőkhöz legközelebbi szinten hozta meg.
Oka van annak, hogy a magyar köznyelvben nem a papírízű „helyhatóság”, hanem a sokkal kifejezőbb „önkormányzat” ragadt meg. Ideális esetben valóban ön kormányoz.
Profán példa, előre is elnézést, de tucatnyi albérlettel a hátam mögött ez jutott először eszembe: mindig annak a társasháznak az ügyei voltak rendben, ahol a közös képviselő
(az intézőbizottság elnöke) is a házban lakott. Mert akkor ő
is szagolja az eldugult szemétledobó kloákabűzét vagy a kiültetett virágok illatát, neki is jobban szigetel az ablak, vagy
ő is kaptathat a lépcsőn az elromlott lift miatt. Nem tudom,
mennyire köztudott ez, de Budapesten a kerületi polgármesterek a tavalyi választás előtt egy-két exkluzívabb kerületben
laktak szinte mind, és onnan jártak be dolgozni. Mondjuk
Csillaghegyről a Józsefvárosba. Az pedig pláne sajátja a
NER-nek magasabb szinteken, hogy nem ott eszik, nem úgy
közlekedik, a szülei nem ott gyógyulnak és a gyerekei nem
ott tanulnak, ahol a zöm.
És nem szeretik az ellenpéldákat. A rendszerváltáskor
újra felfedezett önkormányzatiságot évtizedes nekibuzdulással próbálják lereszelni. Aktuálisan a párthű megyei tanácsok (hívjuk őket annak, amik), illetve maga a központi
kormányzat csemegézné ki a „nem jól szavazó” városlakók
önkormányzásából a forrásokat és a jogosítványokat. Semmi újdonság, mondom: Szeged első oklevele 1247-ből származik, de 1498-ban II. Ulászlótól is kapott szabad királyi
város oklevelet, privilégiumait a történelem során újra és
újra meg kellett védenie-erősítenie. Most is birkózás folyik,
és most is Szeged fog nyerni. Lesznek veszteségek, dühítő
és elszomorító támadások, de a történelem már megmérte
Szegedet. Törökkel, árvízzel, háborúkkal sem tudták kitépni
a térképről. Örökebb, mint bármilyen kormány.
Boldog születésnapot, Szeged!
Ceglédi Zoltán
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Szerb óvoda és iskola lesz az egykori
Százszorszép Gyermekház épületében

Egy hónap alatt
50 ezer munkanélküli
Országosan egy hónap alatt közel 50 ezerrel nőtt a regisztrált álláskeresők száma, amely áprilisban elérte 330 ezret. Ezt az operatív törzs május 19-i tájékoztatóján mondta
a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, Bodó Sándor. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliek aránya március
óta továbbemelkedett, elérve a 7 százalékot. A portfolio.hu
szerint azonban az állást keresők száma ennél magasabb,
10 százalék körüli lehet.

U
Felújítás után, másfél év múlva óvoda, általános iskola működik majd a Kálvin téri épületben. Fotó: Iványi Aurél
2022 szeptemberében nyithatja meg kapuit az egykori
Százszorszép Gyermekház Kálvin téri épületében a Nikola
Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár Szegedi Óvodája és Általános Iskolája. Az intézmény általános iskolája és óvodája
addig a Magyar Rádió egykori épületében működik a Stefánián.

A

Magyar Közlöny május 15-i száma közölte azt a kormányrendeletet, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségűvé nyilvánította a
Kálvin tér 6. szám alatti épület felújítását, egyben 1,5
milliárd forint állami forrást
biztosított a beruházáshoz,
írta meg a szeged.hu. Mint
ismert, ebben az épületben
működött hosszú évekig a
Százszorszép Gyermekház.

Szegeden arra
is lesz lehetőségük a szerb
nyelvű
iskolákat végző diákoknak, hogy a
gimnázium után
a Szegedi Tudományegyetem
szlavisztika tanszékén a saját
anyanyelvükön
tanulhassanak
tovább.
Miután az intézmény átköltözött a Szent-Györgyi Albert
Agórába, az önkormányzat
versenytárgyaláson hirdette
meg, de mert műemlék épületről volt szó, az államnak
elővásárlási joga van. Ezzel
a Magyar Államkincstár élt
is, ám az épület hosszú évek
óta üresen árválkodik.
A tervek szerint bő másfél esztendő múlva adják át
az épületet, ahol a Nikola
Tesla Szerb Tanítási Nyel-

vű Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Kollégium és
Könyvtár Szegedi Óvodája
és Általános Iskolája kap
helyet. Az intézmény két általános iskolai osztályban
már folyik az oktatás, a Stefánia 7. szám alatt található
épületben, amely szintén a

és Könyvtár Szegedi Óvodája és Általános Iskolája
vezetője. – Erre Szegednél
alkalmasabb hely nincs az
országban – teszi hozzá.
Amikor 2022 szeptemberében átadják a Kálvin téri
épületet, oda költöznek a
Stefániáról az óvodások és
az általános iskolások is. Az
egykori rádiós épületben indítják el majd a 4 osztályos
gimnáziumot, így az elképzelések szerint az első végzős
osztály 10 év múlva ballaghat el.
Jelenleg két általános

Két általános iskolai osztályban már folyik az oktatás a
Stefánián, abban az épületben, ahol egykor a Magyar Rádió körzeti stúdiója működött. Fotó: Szabó Luca
Magyar Államkincstár tulajdonában van. Ez az ingatlan
korábban a Magyar Rádió
szegedi körzeti stúdiójának
adott otthont, és a regionális stúdió megszűnése után
sokáig üresen állt. A tervek
szerint ezt is átalakítják,
hogy alkalmasabbá tegyék
oktatási célokra, amire 50
millió forintot fordíthat a közeljövőben az intézmény.
– A terv az, hogy az óvodától egészen a felsőoktatásig szerbül lehessen tanulni
– mondja Lásztity Jovánka,
a Nikola Tesla Szerb Tanítási
Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium

iskolai osztályban 20 diák
tanul, de Lásztity Jovánka
szerint idővel a felső osztályokat a deszki, a szőregi, valamint az újszentiváni szerb
nemzetiségű diákok is itt
járhatják ki, és a határon túlról is valószínűleg lesz majd
érdeklődés, főként vegyes
házasságból született gyerekek esetében. Szegeden
arra is lesz lehetőségük a
szerb nyelvű iskolákat végző
diákoknak, hogy a gimnázium után a Szegedi Tudományegyetem szlavisztika
tanszékén a saját anyanyelvükön tanulhassanak tovább.

toljára három éve volt
olyan magas a munkanélküliség hazánkban, mint most. A koronavírus-járvány egyik negatív hatása, hogy két hónap alatt
több tízezer ember veszítette el a munkáját. Míg egy évvel ezelőtt 155 ezren kerestek munkát, addig idén április végéig 330 ezer főre nőtt
a regisztrált munkanélküliek száma. Az államtitkár elmondta, hogy a munkahelyvédelmi bértámogatási programmal eddig 95 ezer ember tarthatta meg az állását.
A legtöbb támogatási
igény a feldolgozóiparból, a
turizmusból és a vendéglátásból, a kereskedelemből,
a gépjárműjavítás ágazatból, a szállítás, a raktározás
ágazatból érkezett. A legtöbb igényt Fejér, Pest és
Győr-Moson-Sopron, illetve
Bács-Kiskun megyéből jelezték.
Az igényekből az is kiderül, hogy a legnehezebb helyzetben a kisvállalkozások
vannak, a munkahelyvédelmi programra jelentkező cé-

gek több mint 60 százaléka
ebből a körből kerül ki. Mivel
az utóbbi hónapban az intézkedések ellenére is mintegy
50 ezerrel nőtt a regisztrált
munkanélküliek száma, új,
úgynevezett munkahelyteremtési bértámogatási programot is indít a kormány.
Arról az államtitkár nem
beszélt, hogy május közepén
hol tart a munkanélküliség,
mint ahogy attól sem, mi
lesz azokkal, akik semmilyen támogatást nem kapnak az államtól. A regisztrált
álláskeresők száma ugyanis
nem azonos a munkanélküliek számával. Ezért a port-

Szociális alap
Egymilliárd
forintos
szociális alapot tart
fenn a szegedi önkormányzat saját erőből.
Ebből különböző formában 7 ezer család,
vagyis 11 ezer ember
részesül támogatásban. Rajtuk kívül 250
új kérelmező jelentkezett, aki a járvány
kitörése óta vesztette el a munkáját. Létszámuk folyamatosan
növekszik. Túlnyomó
többségük kap önkormányzati támogatást.

folio.hu úgy kalkulál, hogy a
hivatalos 7 százalék helyett
mostanáig a munkavállalók
legalább 10 százaléka veszítette el az állását a koronavírus-járvány kirobbanása óta.

Szeged saját erőből segít
Botka László polgármester az országban elsőként elrendelte, hogy azok az önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő üzletek és vendéglátóhelyek, amelyek
március végéig zárva tartanak és ezt az IKV-nak igazolják, április 1-jétől mentesüljenek a bérletidíj-fizetés
alól. Több mint 400 üzlet jelezte az IKV-nak, hogy bezárt. Újabb kedvezmény a várostól a vállalkozóknak,
hogy csak félhavi bérleti díjat kell fizetniük azoknak,
akik május 15. után nyitottak ki.
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Kinyitnak
az Aquapolis külső medencéi
és a sportuszoda
Pünkösdre felkészül Sziksósfürdő
Egymás után nyitnak ki a
szegedi strandok, hiszen
a szabadtéri medencéket
már újra lehet használni,
igaz, komoly korlátozásokkal.

A

z Aquapolis szabadtéri medencéire is érvényes az új szabályozás, miszerint egy fürdőzőre
legalább négy négyzetméter
vízfelület kell, hogy jusson.
Így kevesebb vendéget tudnak fogadni, a korábbi 1500
helyett legfeljebb 600 főt engednek be egyszerre. Május
23-án, szombaton nyitnak
– tudósított a Szeged Televízió. Félóránként takarítják
az öltözőszekrényeket, a padokat, a korlátokat, a szociális helyiségeket, a vizesblokkokat. Felhívják vendégeik figyelmét a szociális távolság
megtartására. Kinyitnak a
vendéglátóhelyek, a csúszdákat és a sodrófolyosót is
lehet használni, de a nyak-

zuhanyt és a pezsgőfürdőt
egyelőre nem indíthatják be.
A sportuszoda május 25én, hétfőn nyit. Már feltöltötték a medencéket, kihúzták
a sávelválasztókat, fertőtlenítik a medencék környékét.
Új jegyrendszert vezetnek
be, így mindenki kétórás
úszójeggyel sportolhat. Folyamatosan ellenőrzik a beés kilépők számát, és betartják a határértéket.
Sziksósfürdőt pünkösdre
készítik fel a vendégek fogadására.
Az Anna fürdőben a gyógytorna mellett a masszázs is
elérhető, a benti medencéket viszont továbbra sem
nyithatják meg.
A partfürdőn nem lehet
idén nyáron strandolni. Mivel az ottani medencék nem
vízforgatósak, azokat nem
lehet használni. Csak napozni, sportolni és pihenni lehet
a területen a szabadstrand
megnyitásáig.

Utolsó simítások az újszegedi sportuszodában. Fotó:
Szabó Luca

Bagolyfiókák
a belvárosban

K

özel tíz éve költ egy fülesbagolypár az egyetem Juhász Gyula pedagógusképző kara Boldogasszony sugárúti épületének
udvarán. Évről évre ott nevelik fel fiókáikat. Idén négy is
született.
Kosznai Norbert, az Interaktív Természetismereti Tudástár vezetője a szeged.hunak elmondta, két fióka már
röpképes, velük az udvaron
lehet találkozni. Üldögélnek
az ablakban, a kerékpártárolón vagy éppen a padon, és
várják a szülőket, hogy etessék őket. A pár az udvaron
lévő egyik platánfa üregében
költ évről évre.

Felújítják a Bibó István utcát
További tizenöt helyszín következik

Jelenleg az útalapot cserélik, és a szegélyeket rendezik a Bibó István utcában. Fotó:
Iványi Aurél
Már az útalap cseréjénél tartanak az építőmunkások a
Bibó István utcában, ahol új, aszfaltozott út épül. Néhány héten belül már használhatják is a lakók és az itt
működő vállalkozások az elkészült utat, amire már évek
óta vártak.

Fotó: Szabó Luca
Nem szokatlan, hogy a
fülesbaglyok a városban
költenek. Több bagolypár is
nevel fiókákat Szegeden. A
fiókák – és nem csak a baglyoké – sokszor már teljes
röpképességük elérése előtt
elhagyják a fészküket, és
ilyenkor a földön keresnek
búvóhelyet, ahol a szülők
gondozzák őket. Ezért nem
szabad hozzájuk nyúlni, főleg elvinni a fiókákat, hisz
a szülők ott vannak a közelben.

– A lakópark építőjének
lett volna kötelessége az
épületek befejezése után
utat építeni, de ezt évek
óta nem tette meg. Az önkormányzat az itt lakók igényeit figyelembe véve most
magára vállalta az útépítés költségeit – mondta el
a helyszínen Molnár Zoltán,
a városrész önkormányzati
képviselője.
A Csaplár Benedek és a
Bartucz Lajos utca közötti,
196 méteres útszakasz építési költsége nem egészen
nettó 25 millió forint.
A beszerzési eljárást már
tavaly lefolytatta az önkormányzat, de a járványveszély

miatt eddig nem tudott dolgozni a kivitelező, a szegedi
Harmat-Bau Kft.
Jelenleg az útalapot cserélik, és a szegélyköveket
rakják le. Ezután következik
az aszfaltozás. Az új út az év
második negyedévében készül el.
– Az itt élőknek ez nagyon
komoly és fontos beruházás, hiszen az út elkészülte
után jelentősen javul majd a
komfortérzetük. Eddig a sok
kátyú és gödör miatt szinte
alig tudtak autóval behajtani az utcába. Az itt működő
vállalkozások túléléséhez is
elengedhetetlen, hogy meg
tudják őket közelíteni. Arra

számítok, hogy a felújítás
után újabb szolgáltatók is betelepülnek majd az utcába –
jegyezte meg Molnár Zoltán.
– Azt a pormennyiséget,
ami bejött a lakásunkba, takarítással nem lehetett győzni – mondta a Szeged Televíziónak a közelben lakó Mucsi
Mihály. Az utcában működő
vállalkozások egyike, egy
lakberendezéssel foglalkozó cég munkatársa szerint a
forgalmukat is visszavetette
az út rossz minősége. Simon Szimonetta elmondta, a
kátyús út porolt, és az autókat is veszélyeztette.
Az idén ez az első, de
nem az egyetlen útfelújítás
Szegeden. Az önkormányzat
útprogramja hamarosan 15
utca burkolatcseréjével folytatódik, aminek a kivitelezése várhatóan a nyár végére
készül el.

Tengernyi mákvirágot csodálhatunk a reptér mellett

Könyvtárterasz
a Somogyi előtt

A

S o m o g y i - kö ny v t á r
központi könyvtárából
kikölcsönzött könyvek
visszaadására és előre igényelt könyvek átvételére nyílik lehetőség a könyvtár nyitásáig munkanapokon 10–
12 óra és 13–15 óra között
a központi könyvtárba beiratkozott olvasók számára.
A könyvtár Dóm téri épülete egyelőre zárva tart még
(további intézkedésig), ezért
a kikölcsönzött könyvek
visszaadására és az előre
igényelt könyvek átvételére
kizárólag a Somogyi-könyv-

tár előtti teraszon van lehetőség.
A bejárat előtti terasz
egyik oldalán a könyvtár
munkatársai dobozokat helyeznek el, amelyekbe az
olvasók beletehetik a visszahozott könyveket, a terasz
másik oldalán található asztalokra pedig a könyvtárosok
előkészítik az olvasók által
előre megrendelt, névre szóló könyvcsomagokat, amelyeket onnan – a biztonsági
előírások betartásával – felvehet és elvihet a szolgáltatás igénybe vevője.

Népszerű kirándulóhely lett az utóbbi napokban a Bajai úton, a reptér melletti körforgalomnál nyíló mákvirágtenger.
Fotó: Szabó Luca
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Grecsó Krisztián Szegeden játszódó regénye
nyerte idén a Libri irodalmi közönségdíjat

Grecsó Krisztián író regénye helyszínén. A kép forrása: smokingbarrels.blog.hu
Hogy mi teszi igazán különlegessé Grecsó Krisztián Vera
című regényét? A Kádár-kori
Szeged plasztikus háttere, a
történet életszerű karakterei
és a főszereplő érzéseinek a
legapróbb mozzanatokra is
érzékeny leírása.

N

emrégiben adták át
az idei Libri irodalmi
díjakat. A 2019-ben
megjelent, magyar szerzők
által magyar nyelven írt szépés tényirodalmi alkotások közül 179 könyv került fel a díjra
jelöltek hosszú listájára.

A Vera borítója
A 179 mű közül 10 jutott
be a döntőbe:
• Grecsó Krisztián: Vera
• Babarczy Eszter: A mérgezett nő
• Barnás Ferenc: Életünk
végéig

• Tóth Krisztina: Fehér farkas
• Darvasi László: Magyar
sellő
• Závada Pál: Hajó a ködben
• Láng Zsolt: Bolyai
• Nádasdy Ádám: Jól láthatóan lógok itt
• Péterfy Gergely: A golyó,
amely megölte Puskint
• Bodor Ádám: Sehol
A 10 döntős könyv közül
egy ötfős szakmai zsűri, valamint az olvasóközönség is
kiválasztotta a kedvencét.
A szakma elismerését, a
2020-as Libri irodalmi díjat
Láng Zsolt Bolyai című regénye kapta. Az olvasók pedig
Grecsó Krisztián Vera című
alkotását találták a legjobbnak, így a Szegedhez ezer
szállal kötődő Grecsó kapta a 2020-as Libri irodalmi
közönségdíjat. A nyertesek
2 millió forint pénzjutalmat
kaptak, és harmincmillió forint médiatámogatás fölött
rendelkezhetnek.

Rekordszámú
szavazat
Sándor Gabriella, a LibriBookline marketing- és kommunikációs igazgatója elmondta: idén rekordszámú,
több mint 34 ezer szavazat
érkezett a tíz döntős műre.
Beck Zoltán, a zsűri tagja

Grecsó Krisztián
Vera című regényében annyi minden szerepel a Mátyás tértől a Lófaráig, hogy még
a helyszínek felsorolása sem egyszerű.
így fogalmazott Grecsó regényéről: „Ez a könyv beavatástörténet, az első szerelemé, az önmagával bajlódó tinédzseré és körülötte a homályban hagyott,
mégis pontosan érzékelhető valóságé. Azé a valóságé, amelyről tudjuk: kiábrándító, korrupt és boldogtalan minden időben, hogy
szorongó és bizonytalan

emberek a felnőttek, azok,
akik mi vagyunk vagy akikről azt gondoltuk egykor,
gyerekként, hogy mi is leszünk majd – ha felnövünk
egyszer. Felnőttként meg
kénytelenek vagyunk belátni: gyerekként sem voltunk,
gyerekként sem lehetünk
tiszták és ártatlanok.”

A Mátyás tértől
a Lófaráig
Zsúfolásig megtelt tavaly az
IH nagyterme, amikor bemutatták Szegeden Grecsó regényét, a Verát. Ez is mutatta, hogy Grecsó Krisztián az
egyik legnépszerűbb és legsikeresebb magyar nyelvű író
napjainkban. A könyvbemutatón Ilia Mihály irodalomtörténész arról beszélt, hogy az

Fülszöveg
Szeged, 1980. Vera az általános iskola negyedik osztályába jár, jó tanuló, jó sportoló. A papa a honvédségnél dolgozik, a mama meg mindennap várja őt tanítás
után. De Vera biztonságosnak hitt élete pár hét leforgása alatt megváltozik. Az egyik eseményből következik a másik, mintha dominók dőlnének egymás után,
mégsem lehet tudni, vajon mi indítja el az események
láncolatát. Mi fordítja szembe végzetesen addigi legjobb barátnőjével? Miért olyan jó és ugyanakkor ijesztő
egyre több időt tölteni Józeffel, az új lengyel fiúval? És
miért vannak a felnőtteknek titkaik, ha Verától azt várják el, hogy ő mindig csak az igazat mondja?

1980-as és az 1990-es évektől egymás után születtek a
Szeged-regények, elég csak
Temesi Ferencre, Zalán Tiborra, Baka Istvánra, Darvasi Lászlóra és Szilasi Lászlóra
gondolnunk. Szerinte Grecsó
Krisztián Vera című regényében annyi minden szerepel a
Mátyás tértől a Lófaráig, hogy
még a helyszínek felsorolása
sem egyszerű.
– Büszkén olvastam a
könyvet, nemcsak azért,
mert Krisztián bölcsészkarunk hallgatója volt, hanem
azért is, mert a regényben
Szeged megörökítődik. A regény a maga totalitásában
ábrázolja a várost, így mutatja be. Nem szociológiai
és statisztikai eszközökkel,
hanem emberi történeteken
keresztül. Kifejezetten sok
politikai utalás található benne, ami némileg meglepő, ha
tudjuk, hogy egy tízéves kislányról szól a nagyepikai mű
– fogalmazott Ilia Mihály, aki
hozzátette, a címben szereplő női név a hűséget jelenti,
a regény pedig Grecsó Krisztián hűségét a városhoz.

Beteljesületlen
szerelem
Grecsó beszélt Szegedhez
fűződő kapcsolatáról. Állítása szerint a szegedi egye-

temen eltöltött öt év remek
volt, aminek nem volt folytatása. A friss diplomás
szeretett volna a városban
maradni, ám ez nem sikerült. Humorral, iróniával átszőtt magyarázatában beteljesületlen szerelemnek
nevezte Szegedhez fűződő
viszonyát. Bölcsész végzettséggel a zsebében – ismerte el – szinte semmi esélye

Szorongó és bizonytalan emberek a felnőttek,
azok, akik mi vagyunk vagy akikről azt gondoltuk
egykor, gyerekként, hogy mi is
leszünk majd –
ha felnövünk egyszer.
nem lehetett, hogy itt állást
találjon és gyökeret eres�szen. Szegedhez fűződő érzelmei ennek ellenére mit
sem változtak. A beteljesületlen szerelem abban az
értelemben tökéletes szerelem, hogy nem ismerjük
meg a másikat, így nem lehet az érzés mögött tapasztalat és vele csalódás. Ez
történt vele és Szegeddel.
B. P.
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Akik az elejétől látják a szegedi borfesztivál fejlődését:
két régi motoros, Frittmann János és Sajgó Gábor
Idén sajnos elmaradt az ország
legnagyobb bormustrája, a szegedi borfesztivál a koronavírus-járvány miatt. A szeged.hu a rendezvényen régi motorosnak számító
borászokat szólaltatott meg. Sajgó Gáborék Tolcsván újultak meg
az utóbbi időben, Frittmann Jánosék Soltvadkertről pedig mindig
is inkább diktálták, mint követték
a trendet idehaza.

T

olcsván, Tokaj-Hegyalján készíti borait a Sajgó Pincészet,
Sajgó Gábor borászata. Ők
már az első szegedi borfesztiválon itt voltak 1995-ben. Azóta vis�szajárnak, ezért pontosan nyomon
tudták követni a szegedi borivók ízlésének változásait.

Sajgóék nagyon várják
a Bor teret
– A fogyasztási kultúra és a trend
is változott. A hagyományos, oxidatív eljárással készült borainkat inkább az idősek kedvelik, a fiatalok

Sajgó Gábor lányával, Krisztinával
és a középkorúak nálunk is a frissebb, könnyebb, fiatalabb borokat
keresik – mondta Sajgó Gábor. Tizennyolcféle bort készítenek, megtalálható náluk az aszún, a szamorodnin és a furminton túl a hárslevelű, a sárgamuskotály is, utóbbiak
a már említett fiatalos vonalat képviselik. Ezek közül a 2019-es évjárat is kelendő, a reduktív eljárásnak köszönhetően – amelyet Tokajban korábban ritkán alkalmaztak
– megmarad a borok friss, gyümölcsös ízvilága. A legbüszkébb természetesen az aszújára, ezek kö-

zül is egy többszörös díjnyertes,
2013-as, hatputtonyos aszúra.
Sajgó Gábor nem tagadja, nagy
érvágás nekik a szegedi borfesztivál elmaradása, de más gondjuk
is van. A belföldi forgalom szinte
megszűnt, az export is elenyésző,
eltűntek a korábban tömegével
érkező lengyel és szlovák turisták,
valamint a kínai vásárlók. A járványhelyzet egész Tokaj-Hegyalját
megrengette.
Várják a nyitást és a fesztiválokat is, nagyon számítanak a szegedi Bor térre, ősszel. Amikor az első
szegedi borfesztiválok hangulatáról kérdeztem, Sajgó Gábor egy
tokaji fordításos történetet mesélt.
A kilencvenes évek második felében még előfordult olyasmi, hogy
egy nagyobb egyetemista társaság
több karton tokaji fordítást vásárolt,
majd letelepedtek a Széchenyi tér
pázsitjára, és jó ütemben elkortyolgatták az összes bort. (Lásd keretes
anyagunkat a fordításról – a szerk.)
– Ma már ez nem jellemző, de
nem panaszkodunk. Megváltoztak a szokások,
inkább a kicsit
olcsóbb borokat
keresik a fiatalok – tette hozzá a borász.
Sajgó Gábor
szerint szép termés ígérkezik
idén, az egyik
kétéves ültetvényén
akár
25 fürt is van
már egy-egy lehajtott karón.
Természetesen
ezeket még leválogatják, hogy
kisebb terhelést
kapjon az ültetvény, de az idősebb tőkéknél
is biztatóak a
jelek.
– Nem túl
nagy bizalommal
nézünk
azonban az idei
szüret elé, mert még a tavalyi évjárat, sőt a 2018-as is nyomja a pincészetek készletét. Ha nem tudjuk
értékesíteni a szüretig, gond lesz

Tokaji Fordítás. Fotó: Törzsasztal, Sajgó Pincészet
az idei termés elhelyezése – beszélt aggodalmairól a tolcsvai borász.
Végül azzal váltunk el, hogy borkedvelőként igyekszünk megtenni,
amit csak lehet. „Úgy legyen!” – kívántuk egymásnak a legjobbakat.
– Ha már jobban lehet mozogni, invitálnám a szegedieket egy
borkóstolásra Tokajba, hiszen a
legjobb ott megízlelni a borokat,
ahol érlelődnek! – tette hozzá Sajgó Gábor.

büszkesége lettek, nyugodtan kijelenthető, hogy a Frittmann az egyik
legjobb érv az alföldi borok mellett.

Kulturált borivók a szegediek
– Az első szegedi borfesztiválokon
nagyon sokan dunántúlinak, villányinak hittek bennünket, a beszélgetések során mindig megdöbbenést
váltottunk ki, amikor elmondtuk,
hogy alföldiek vagyunk, a Duna borrégióhoz tartozunk, ahová Szeged

keresték. Ezt látja a legnagyobb
különbségnek a régi fesztiválokhoz
képest: a vörösborokról átkerült a
hangsúly a reduktív rozékra és a
fehérekre.
– A rozéra szüretelt borokban
úttörők vagyunk, mert mi nem a vörösbornak szüretelt kékszőlő színlevéből készítettük a rozét, ezért
annó még egy borászati szaklapban
is „megköveztek” bennünket, de
mára trend lett belőle. Irsait Nyakasék és mi egymástól függetlenül

Frittmannék
az Alföld büszkesége
Nemcsak standjával, de Sajgó Gáborhoz hasonlóan rendre személyesen is ellátogat a szegedi borfesztiválra Frittmann János. Régi
motoros ő is, az első fesztiválokon
is itt volt, azóta is a soltvadkerti borász nagy kedvence a rendezvény.
Idén az ezerjó, a rajnai rizling és
a generosa új évjáratát hozták volna Szegedre. Mostanság az Irsaira
és a cserszegire a legbüszkébbek
Frittmannék. A forgalomban lévő
borok versenyén Angliában bekerültek a tíz legjobb bor közé, a Sommelier Challenge nevű versenyen
pedig az ezerjó és a pezsgőjük is
ezüstérmes lett, amit hatalmas sikerként könyveltek el. Fontos számukra a siker, mert az alföldi régió
nagy hátránnyal indul a vásárlói
megítélés miatt. Frittmannék viszont az elmúlt években az Alföld

Mi a fordítás?
A fordítás egy olyan tokaji borfajta, amelynek készítésekor a már
kipréselt aszúszemeket másodjára is felhasználják. A sok értékes
anyagot, ami az aszútésztában (aszúsüteményben – így hívják az
összeállt, összepréselt aszútömeget) maradt, ezzel a technológiával újrahasznosítják, és az így létrejött bor könnyed, gyümölcsös
édessége egy alacsonyabb puttonyszámú aszú ízét is megközelítheti. A tokaji fordítás ma már ritkaságnak számít.

Frittmann János fiával, Tamással
egy része is. Szegeden kezdtük el a
borkereskedést, nagyon sok szegedi barátunk van a nyolcvanas évek
közepéről és végéről és azóta is.
Számomra az egyik legkedvesebb
élmény, hogy annó megalapították
a Frittmann borbarát klubot, amelyet nem én indítottam el, de én is
a tagja lettem – mesélte nevetve a
borász, aki érzi a szeretetet és azt
is, hogy fontos a szerepük Szeged
környékén.
Szerinte a szegedi borfesztivál
úttörő volt a fogyasztási kultúra
terén is: itt vált trenddé a rozé borok fogyasztása. Az egyetemistáknak szinte kötelező volt kimenni
a borfesztiválra, a fiatalok pedig a
rozékat és a könnyű fehérborokat

készítettünk először idehaza még
2000-ben. A fogyasztók nagyon
megkedvelték ezeket a borokat: az
Irsait, a cserszegi fűszerest, a rozét és a generosát. Nem követtük
a divatot, próbáltuk a saját arculatunkat és ízlésünket megmutatni az
embereknek, és ez sikerült is.
Frittmann János úgy látja, nem
csupán a borfogyasztási, hanem az
étkezési szokások is megváltoztak,
a könnyebb ételeket fogyasztjuk,
amelyekhez jobban illenek a kön�nyed rozék és fehérek.
– Azt szokták mondani a rajongóink, hogy nem követtük, hanem
teremtettük a divatot – tette hozzá
Frittmann János.
Cservenák Zoltán
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Küldjön fotót a múltból a Szegedi Tükörnek!
Forgalomirányítás a harmincas években, fodrászverseny és színielőadás az ötvenes években Szegeden
Tóthné dr. Szekeres Ágnes és Tóth István
Péter olvasónktól kaptunk régi szegedi
fotókat a családi almáriumból, amit hálásan köszönünk. Ezeken a nagyapa és a
nagymama, sőt az egyik képen Tóthné dr.

Forgalomirányítás az 1930as években Szegeden.
Zámbó Kálmán m. kir. rendőr főtörzsőrmester a posta és távírda sarkán – az
útkereszteződésben – jelzi
a menetirányt a Tóthné dr.
Szekeres Ágnes által beküldött fényképen. Olvasónk
azt írta, két érdekessége van
a felvételnek: nem terheli
nagy forgalom Zámbó Kálmánt – aki Tóthné dr. Szekeres Ágnes nagypapája volt –,
valamint jól látható a fotón a
„zöld villamosnak” hívott valamikori nyilvános illemhely.

S

Szekeres Ágnes is látható. A Szegedi Tükör szerkesztősége továbbra is várja a régi
szegedi képeket! Küldjön nekünk fotókat
a múltból a szegeditukor@szegedvaros.hu
e-mail-címre!

Fodrászverseny 1955-ben Szegeden. Ezen a versenyen indult a felvételt beküldő Tóth István Péter nagymamája, Szekeres Józsefné is, aki a képen a 17. sorszám mögött látható.
Szekeres Józsefné szegedi fodrász az első megyei fodrászversenyen harmadik helyezést ért
el. (Képünk jobbra fent.) Korábban, 1947-ben a Szegedi Fodrászmesterek és Fodrászmunkások rendezésében megtartott védszentünnepi bemutatófésülésen is harmadik helyezést
ért el. A városban főleg a nők körében kedvelt versenyt az ipartestületek Horváth Mihály
utcai épületének nagytermében tartották.

Általános iskolások színielőadása 1955-ben Szegeden.
„Kistápéba két úton kell bemenni. / De szeretnék a rózsámmal beszélni! / Télen-nyáron rozmaringos az ablaka, / Jaj, de
sokat áztam-fáztam alatta.” A Mérey utcai leány- és az egykori
Gutenberg utcai fiúiskola tanulói Szécsi József népszerű zenepedagógus betanításával adták elő Erdei Sarolta pedagógus az
Aranyszálú fonál című mesejátékát, amelyben a fenti dalt is elénekelték. A képen a darab szereplői láthatók. A fotót Tóthné dr.
Szekeres Ágnes olvasónktól kaptuk, aki a felső sorban jobbról
az első. A fényképet az ismert szegedi fotográfus, Wéber Gusztáv készítette, akinek a fia is szerepelt a mesejátékban.

Szegedi nők

ok szerepben és fronton álltak helyt az elmúlt évtizedekben a szegedi nők. A ruhagyárban sok szorgos nő
dolgozott, de az ünnepségeken is gyakori szereplők
voltak. Előfordult ugyanakkor, hogy csak tereferéltek, máskor
modellt álltak, vízre vagy motorra pattantak, vagy csak egyszerűen dalra fakadtak.
(Képek forrása: Móra Ferenc Múzeum és Fortepan / Négyesi Pál / Kelemen Zsuzsa / Szent-Istvány Dezső)
Nyeregben 1938-ban a Tisza-parton

Dalra fakadt a SZIN-en

A Dóm téri árkádok alatt
1937-ben

Rendőrnő a hetvenes évekből egy szegedi rendezvényről

Terefere 1913-ban

Egy szegedi csónakházban 1926-ban

Ruhagyári munkásnő 1979-ből
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Felmentünk a tápéi házunk padlására, ami
egy magasságában volt a megáradt Tiszával

C

saládi életünk indulásakor, 1967 tavaszán
költöztünk
Tápéra.
Noha szolgálati lakásunk –
a kétszobás, orvosi rendelővel ellátott otthonunk – még
nem volt teljesen készen, férjemnek meg kellett kezdenie az orvosi munkát. Hamar
megszerettük az itt élő embereket, és boldogságunkat sorban megszülető gyermekeink
tették teljessé. 1970 tavaszán Zolika kettő és fél, Ildikó pedig másfél éves volt. És
már úton volt Árpika is.
Nagyon közel laktunk a
folyóhoz. Szolgálati házunkat
csak a töltés választotta el
a Tiszától, amelyen szívesen
sétálgattunk kicsi gyermekeinkkel. Itt gyakran találkoztunk füvet csipegető libákkal,
ami nagyon tetszett a piciknek. 1970 tavaszán azonban
aggódva néztük séta közben
a Tiszát, amely elöntötte az
árteret, és napról napra egyre magasabbra kúszott a töltés oldalán. Néhány nap elteltével sorompóval zárták le
a töltés felé vezető utat. Kis

buzgárok törtek fel, amelyekben eleinte még pancsolni is
lehetett, mert pocsolyaszerűek voltak. Ez addig volt érdekes, amíg nem vált komolyabbá a vízszivárgás.
Felmentünk a házunk
padlására, és láttuk, hogy a
megáradt Tisza a padlástérrel van egy magasságában.
Ijesztő látvány volt! A töltés
szilárdságán múlt, hogy nem
zúdult a megáradt folyó az
otthonunkra.
Családi segítséggel zsákokba pakoltuk a ruhaneműt
és azokat a tárgyakat, amelyeket óvni kell a víztől, és
a padlásra vittük. Nehezen
szántuk el magunkat, hogy a
gyermekekkel Szegedre jöjjünk a szüleimhez.
Férjemnek, mint a község orvosának, természetesen maradnia kellett. A
gyermekek nagyon féltették
apukájukat, és nem akartak
nélküle eljönni. Csak az nyugtatta meg őket egy kicsit,
hogy „apuka nagyon jól tud
úszni”.
Dr. Berecz Árpádné

A Stefánia az 1970-es tavaszi árvízkor, a Móra Ferenc Múzeum magasságából nézve. Fotó: Fortepan/Arina
Tisztelt Olvasóink! Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre. A veszélyhelyzet miatt változott a Szegedi Tükör terjesztésének időpontja.
A járvány ideje alatt nem hétvégén, hanem a hét elején találják meg lapunkat postaládájukban!

Postabontás

Fáradtak voltunk, de boldogok!
– Tiszteletem a még élőknek!
Pádárné Julianna: – Én nyolcadikosként
éltem át. A Gyálarét alatti védelmi töltést
naponta megjártam oda-vissza iskolába
menet. Valamiért nem éreztem félelmet,
gondolom, még nem volt bennem félsz,
meg igazából, látva azt a sok-sok embert,
akik éjjel-nappal kint voltak a gáton, én
bíztam bennük. Éjszaka viharlámpával
kaptattak a mentett oldalon, hogy felfigyelhessenek az esetleges újabb buzgárokra. Reggel nem értettem, miért az a
néhány piros karó. Délután már láttam,
körbepakolták homokzsákokkal. Egy idő
után igen sok volt belőlük.
Barna Ferenc: – A gyermekklinika
előtt raktuk a homokzsákokat. Rumaromával ízesített teával próbáltak
feldobni bennünket, amikor már kezdtünk fáradni. Emlékszem, milyen örömmel töltött el mindenkit, amikor jött a
hír: „egy centit apadt a Tisza, elkezdett
csökkenni a vízszint!”. Fáradtak voltunk, de boldogok!
Farkasné Marika: – A ruhagyárban
dolgoztam délutános műszakban. A
műszak vége előtt (este 10 órakor) közölték, hogy nem járnak a buszok, mert
a sofőrök is mentek a gátra! Mi, vidé-

kiek, nem tudtunk hazamenni. Én az
egyik munkatársamnál, Irénkénél aludtam.
Széll Mária: – Nagyon aggódtunk. A
gyárakban csak asszonyok dolgoztak,
mint a háborús időkben. Három hónapig tartott.
Oláhné Magony Mária: – Pusztaszerről vitték édesapámékat a védekezéshez. A gyermekként átélt félelem
megmaradt bennem.

A nagymamámék minden este ruhástól feküdtek le, mert nem tudták,
mikor kell menni.
Nyári Lenke: – Egy tervezőcégnél
dolgoztam. A fiúknak kint kellett lenni
a gáton. Mi, nők, főztük nekik a teát,
csináltuk a szendvicseket. Este későn
mentünk csak haza. Az előző évben
kerültem Szegedre. A Széchenyi térről
már lehetett látni a Tiszát. Nagyon félelmetes volt.
Herczeg János: – Az NKFV-nél
(Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő

Vállalat – a szerk.) dolgoztam, Algyőn
voltam barakklakó. Hajnalban riasztottak bennünket. Mentünk a raktárba
gumicsizmát és munkásruhát vételezni, aztán irány Szeged, a Tisza-gát.
Homokzsákokat töltöttünk, billencses
Zilekre raktuk.
Garzó Béla: – Ott voltam a hajóállomáson homokzsákokat pakolni. Utána
pedig az újjáépítésen a Felső-Tiszán.
Kisar, Magyar, Császló. Tivadarban volt
a tábor. Csodás hat hét volt. Nem panaszkodom. Már csak szép emlékek.
Tiszteletem a még élőknek!
Mészárosné Klárika: – Emlékszem,
hogy a nagymamámék minden este ruhástól feküdtek le, mert nem tudták,
mikor kell menni három kilogramm
csomaggal.
Tanács András: – Én a 2006-os
áradásra emlékszem. Már láttam viharos tengert, de a Tisza teljesen más.
Hangja volt a folyónak, erős morajlás,
gyufaszálként sodort másfél méter átmérőjű fákat.
(Hozzászólások a szeged.hu Facebook-oldalán az Így küzdött Szeged
ötven éve a Tiszával című cikkünkhöz.)

Láthatatlan
kötelékeink
Tárcsáztam a számot, és beleszólt a bátyám.
Sohasem gondoltam volna, hogy ekkora örömet okoz hallani a hangját a telefonban. Átfutott rajtam a különös összetartozás-érzés, a láthatatlan kötelék, amely olyan erősen fogott
meg újra, mint gyermekkorunkban. Napok múltán is valamiféle boldogság járta át a
lelkemet. Régen beszélMekkora űrt pótol egy
tünk. Ne fogjuk csak a
bevezetett tilalmakra az beszélgetés! Kincseink
elszigeteltségünket. Az vannak, amelyeket birutóbbi időben elvittek a toklunk, de nem ápogondok, betegségek, a lunk és nem értékelünk
megélhetés hajszolása… igazán. Mennyi közös
egymástól. Még őszin- emlék, nevetések, sztotébben bevallva, kicsit rik, amelyeket felidézve
mindjárt jobb kedvre deaz elhanyagolás is.
Hát miért nem köze- rülünk! Erőt ad az újabb
ledtünk hamarabb, hi- napokhoz, megnő cseleszen mekkora űrt pótol kedeteink ereje.
egy beszélgetés! Hogy
kincseink vannak, amelyeket birtoklunk, de nem ápolunk
és nem értékelünk igazán. Mennyi közös emlék, nevetések,
sztorik, amelyeket felidézve mindjárt jobb kedvre derülünk!
Erőt ad az újabb napokhoz, megnő cselekedeteink ereje.
Hosszan elgondolkodom, és megígérem magamnak, hogy
különösebb ok nélkül is fel fogom hívni a testvéremet. Mindig szem előtt tartva az író szavait: „amíg lehet, amíg lehet”.
Miért van az, hogy a Széchenyi téri tulipánok látványa
sokkal szebb az idén? Vagy csak azért, mert ritkábban, rövidebb időre láthatom a tulipánokat?
Grandpierre Cecília
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ÚJRA VERSENYRE KÉSZÜLHET. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség közzétette
legrangosabb egynapos versenysorozatának, a Gyémánt
Ligának módosított menetrendjét és állomásait, amelyek közül az első Monaco
lesz augusztus 14-én. Összesen tizenegy viadal szerepel a
programban, ezek közül a világbajnok szegedi atléta, Márton Anita is elindulhat azokon,
amelyeken rendeznek majd
női súlylökést. Az első hét versenyt augusztus 14. és szeptember 17. között Európában
tartják, majd szeptember 19én már Sanghajban szerepelnek a sportolók. Az amerikai
kontinensen mindössze egy
állomást tartanak, október
4-én Eugene-ban, a 2022re halasztott világbajnokság
helyszínén. A sorozat október
17-én egy később kijelölendő kínai városban zárul, és
a hagyományoktól eltérően
idén nem lesz döntője. A Gyémánt Liga idén is május elején rajtolt volna, ám a koronavírus-járvány miatt erre nem
volt lehetőség: Rabatban,
Londonban és Zürichben is eltörölték az idei versenyt.
NEM AVATTAK BAJNOKOKAT. Befejezettnek nyilvánította a 2019–2020-as csapatbajnokságot a Magyar
Teke Szakági Szövetség elnöksége. Az indoklásban az
áll, hogy sem most, sem a közeljövőben nem oldható meg
biztonsággal a versenyzés. A
Zengő Alföld Szegedi TE, bár
vezette a tabellát, a végső
döntés szerint nem tekinthető bajnoknak, ennek ellenére
az őszi világkupán a szegediek indulhatnak majd el.
SÜLI ANDRÁS ELISMERÉSE. A magyar sport napja alkalmából minden évben hivatalos ünnepségen tüntetik ki
a magyar sportért aktívan tevékenykedő szakembereket.
Ilyen eseményre a járványhelyzet miatt ezúttal nem volt
lehetőség, de a díjakat odaítélték. Kiemelkedő tevékenységéért miniszteri elismerésben részesült a szegedi
Süli András, a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség elnöke, aki mellett országos szinten Bozsik Anna, Haide Éva, Esztergomy Zoltánné, Matolcsi István és Farkas
Tibor kapta még meg az elismerést. Süli 2014-ben került
a megyei szabadidősport szövetség élére, nevéhez kötődik
az Ezt válaszd! és a Küzdj meg
a bajnokkal! elnevezésű programok elindítása.

2020. május 23., szombat

„Éreztem, nincs meg bennem a tűz”
Visszavonult az olimpiai bronzérmes kenus, Kiss Tamás
Visszavonult az olimpiai
bronzérmes kenus, Kiss Tamás, aki a 2008-as pekingi
olimpián Kozmann Györg�gyel végzett a harmadik
helyen C2 1000 méteren,
miután Kolonics György halála után ő került a hajóba.
Az NKM Szeged 33 éves,
Európa-bajnok versenyzője
több hónapos őrlődés után
döntött úgy, hogy nem folytatja. A klubja honlapjának
adott interjúban beszélt
döntéséről.
– Nehéz volt kimondani,
hogy vége?
– Az érzés már régen bennem volt! Másfél évvel ezelőtt is majdnem abbahagytam, akkor az NKM Szeged
segítő kezet nyújtott, ennek
köszönhetően új lendületet
kapott a karrierem. A 2020as felkészülés viszont nem
volt zökkenőmentes, egy
makacs sérülés miatt nem
tudtam normálisan edzeni
a téli időszakban. Az utóbbi
hónapokban már nem jelentett örömöt a kenuzás, egy
családi tragédia is beárnyékolta ezt az időszakot, és a
testem sem engedelmeskedett úgy, mint régen. A májusra tervezett válogató előtt
nyolc héttel már eldöntöttem, hogy nem indulok. Nem
tudtam normális edzésmunkát végezni, felkészületlenül
pedig nem akartam rajthoz

Óvatosan, de újra együtt
edz a Tisza Tollas SE csapata
Még nem tudni, mikor folytatódhat a szezon

T

Kiss Tamás szegediként fejezte be a karrierjét.
Fotó: MTI/Kovács Tamás
állni, az méltatlan lett volna
hozzám.
– Az olimpia elhalasztása után nem fordult meg a
fejében, hogy újra felépíti
magát?
– A halasztás csak megerősített az elhatározásban.
Éreztem, hogy nincs meg
bennem a tűz, és tudtam,
még egy évet nem lehet így
végigcsinálni.
– Hogyan tovább?
– Jó lenne a sportban
maradni, de vonz a „civil”
élet lehetősége is. Tavaly januárban végeztem műszaki
menedzser szakon, ez a terület is érdekel.

– Pályafutása utolsó
szakaszában volt az NKM
Szeged versenyzője. Milyen
érzésekkel gondol vissza az
elmúlt másfél évre?
– A Szegedre igazolás
új lendületet adott a karrieremnek, ezért hálás vagyok
az egyesületnek. Úgy készülni egy világversenyre,
hogy egy ilyen nagy klub támogatását élvezi, a legjobb
dolog egy sportolónak. A
városban kevés időt töltöttem, hiszen a Maty-éri pálya
felújítása miatt tavaly csak
a világbajnokság előtt nem
sokkal érkeztünk meg Szegedre.

öbb mint öt éve dolgozik a Goodwill Pharma
Tisza Tollas SE edzőjeként Didi Purwanto (képünkön) és felesége, Dian Ayu
Mayasari. Az indonéz házaspár kiváló munkát végez a
szegedi klubnál, válogatott
versenyzőket neveltek, az
első osztályú tollaslabda-csapatbajnokságban pedig játékosként is segítették az alapszakaszt megnyerő gárdát.
Didi Purwantóval a koronavírus-járvány miatt bevezetett
korlátozások feloldásáról, illetve az edzések újraindításáról beszélgettünk.
– Remélem, hogy túl vagyunk a nehezén. Az elmúlt
hetekben komolyan vettük a
szabályozásokat, de a játékosokat sem hagytuk egyedül,
így online formában oldottuk
meg az edzéseket. Heti rendszerességgel készítettünk videókat, ezeket kellett otthon
elvégeznie mindenkinek. A
legtöbb alapgyakorlat volt, a
lábmunkára, a csukló edzésére, a fizikai felkészítésre
fókuszáltunk – kezdte a helyzet értékelését a szakember.
Vidéken már engedélyezték a
közös edzések megtartását, a
tollaslabdázók ennek ellenére óvatosak.
– Remek hír, hogy ismét
közösen edzhetünk, igaz,
egyelőre nem teljes létszámmal. Csoportokra bontottuk

Véget ért a vízilabdaszezon
Augusztusban már az új idény kezdődhet meg

M

inden versenysorozatát befejezettnek nyilvánította és
nem hirdetett bajnokokat a
Magyar Vízilabda Szövetség,
és törölte a 2019–2020-as
évadot. A férfi OB I. a középszakasz elején ért véget, ebben egyetlen fordulót rendeztek. Az alapszakaszban
az A csoportot a címvédő
FTC nyerte, a Szegedi Férfi
Vízilabda Csapat Kft. itt a
nyolc részt vevő csapat közül a hatodik helyen zárt, három győzelmet aratva, míg
a B csoportban az OSC végzett az élen. A női OB I.-ben
a Szeged SZTE tizennégy forduló után négy sikerrel és
egy döntetlennel a hetedik
volt a tízcsapatos élvonalban.
Vári Attila, a szövetség
elnöke elmondta, szerették

volna folytatni a bajnokságokat, de a sportév túlságosan átnyúlt volna a következő szezonba. Azért nem
hirdettek bajnokokat, mert
szerették volna elkerülni a
bonyodalmakat, hiszen a felnőttcsapatoknál a munkaszerződések a nyár közepén

lejárnak, az uszodák újranyitásának időpontja pedig országszerte különböző.
A folytatásról Vári elmondta: onnan számítva,
hogy mindenki elkezdhet
megfelelő körülmények között készülni, körülbelül egy
hónapot kell vízben tölteni-

A Szeged SZTE női csapata a Magyar Kupával kezdi majd
a következő évadot. Fotó: Szeged SZTE

ük a csapatoknak ahhoz,
hogy a hosszú kihagyás
után sérülésmentesen tudjanak vízilabdázni. Éppen
ezért a nyarat játékkal szeretnék tölteni. A Magyar Kupával kezdődik majd az új
idény, amelynek mérkőzéseit a televízió is közvetíti. A
férfiaknál augusztus végén,
a nőknél szeptember közepén kell befejeződnie a sorozatnak.
– Ezt szavaztuk meg a
liga ülésén, így a döntés
nem ért meglepetésként. Ha
lehet jó döntést hozni ebben
a helyzetben, akkor ez az.
Így nyitott uszodában lehet
majd tévés kupaderbiket
rendezni, ez mindenképp jó
a sportágnak – nyilatkozta
a klub honlapjának Varga
Tamás, a Szeged SZTE vezetőedzője.

a játékosokat, odafigyelünk
minden higiéniai előírásra
– fogalmazott. Mivel a tollaslabda nem kontaktsport, kön�nyebb betartani a biztonságos
távolságot.
A járvány a legrosszabbkor
szakította félbe a szezont: a
Goodwill Pharma Tisza Tollas
SE épp a hazai rendezésű rájátszásra készült, ahol előnyből várhatta az ellenfeleket,
ezért jó esélye nyílt az első
osztályú bajnoki címre. A rájátszást azonban elhalasztották,
így egyelőre az érmek sorsa
sem dőlt el.
– Nem tudni, mikor folytatjuk, de bízom benne, hogy
szeptemberben már a rendes kerékvágásban mennek
a versenyek. Egyelőre sem a
hazai, sem a nemzetközi versenynaptár nem állt össze,
az egyetlen biztos pont, hogy
az elhalasztott tokiói olimpia
2021. július 23-án kezdődik –
tette hozzá Purwanto.

Sekulović
jelenleg szabad

S

rećko Sekulović a szezon közben csatlakozott vezetőedzőként a
Naturtex-SZTE-Szedeák élvonalbeli férfi kosárlabdacsapatához, amely vele a kispadon egyre jobb formában
kezdett játszani. A szakember a BB1.hu-nak elmondta,
egyelőre nem folynak tárgyalások közte és a klub között,
majd a mögöttünk hagyott
idényt is értékelte.
– Még nem beszéltünk
meg semmilyen konkrétumot,
ami azt jelenti, hogy jelenleg
szabad vagyok. A szezon során próbáltuk folyamatosan
építeni a csapatot, egyre jobbak voltunk, a légióscserék is
jól sültek el. Végül a Szeged
bennmaradt az élvonalban, ez
volt a cél, de sajnálom, hogy
így lett vége a pontvadászatnak – fogalmazott Sekulović.
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Programok
FÉSZEKRAKÓK TÚRA
Elindította szabadtéri szakvezetéses túráinak nagy részét a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága. Május
30-án, szombaton Fészekrakók túra indul a Péteri-tónál,
amely a fészkelési időszakban kínálja a legtöbb látnivalót. Récefélék, gázlómadarak csapatai lepik el ilyenkor
a területet, de távcsővégre
kerülhet a fenséges rétisas is. További információk

a nemzeti park honlapján.
Forrás: knp.hu
PÖRÖGJÖN A BÁBSZÍNHÁZAKKAL!
A kecskeméti Ciróka Bábszínház
szervezésében
egész napos online programsorozattal készül a gyermeknapra az ország tizenhárom
bábszínháza, köztük a szegedi Kövér Béla Bábszínház
is. Május 31-én, vasárnap a
délelőtt fél 9-től este 9 órá-

ig tartó programsorozat egyszeri és megismételhetetlen alkalom lesz, izgalmas
és különleges előadásokkal,
amelyeket a Ciróka Bábszínház Facebook-oldalán lehet
megnézni, ott mennek majd
felvételről a bábelőadások. A
szegedi bábszínház a Hurka
Gyurka című bábelőadással
szerepel. Rendezte: Halasi
Dániel. Benedek Elek A fekete ország című meséje alapján írta: Kardos Tünde. Tervezte: Michac Gábor. Zene:
Monori András.
BABYBOOM A SZEGEDI
VADASPARKBAN
Május elején nyílt meg a Szegedi Vadaspark, amely közel

két hónapig volt zárva a veszélyhelyzet miatt. Ez alatt
több állat is született a vadasparkban. Az év egyik zoológiai szenzációja volt az a
két keafióka, amelyek tavasszal keltek ki. Magyarországon még soha nem sikerült szaporítani a világ legokosabb madarát. Kis lajhár
is született, amely a következő hónapokat még anyja hasába kapaszkodva tölti, de a szemfüles látogatók
azért már megpillanthatják,
hiszen szépen cseperedik.
A legnépesebb gyereksereg
kétségkívül a kecskéknél ta-

lálható, ahol több mint egy
tucatnyi gida szaladgál. Vannak köztük ikrek és hármas
ikrek is. Sokan lettek a muflo-

nok is. Tágas kifutójukat szépen belakták, így őket is láthatják. Ahogy a Bennett-kengurukat is, mert ez a tavasz
sem múlhat el kis kenguruk
nélkül. Számos prérikutyakölyök is született a vadasparkban. A sorból a pettyes szarvasok sem maradhatnak ki.
A napokban született két kis
axis még anyja óvó közelségében tölti napjait. Még januárban született meg Zuri,
a törpevíziló, amely anyukájával a napokban kezdte el
felfedezni a külső területet.

Szeretne 2 belépőt nyerni a Szegedi Vadasparkba? 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: május 29. A nyerteseket e-mailben
vagy telefonon értesítjük.
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Maróczy Géza Szeged kétszeres sakkolimpiai bajnoka. A nyertes: Radnai István. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Ha szingli, és eddig
úgy gondolta, jól megvan egyedül, most feléledhet önben a vágy, hogy párra
találjon. Erős lehet önben
a szenvedély, ezért választását gondolja át, legyen
óvatos!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Munkáját ugyanaz a
biztonság és harmónia
uralhatja, mint párkapcsolatát. Mégis akadhatnak
pillanatai, amikor partnerétől
teljes figyelmet és gondoskodást igényel. Ön is
törődhetne vele!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Előfordulhat,
hogy
párkapcsolatát fel kell
fűtenie. Emlékezzen a
kezdeti szerelemre és
szenvedélyre! Egyébként
attól, hogy állandóan a mérlegen áll, az nem fog
kevesebbet mutatni.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Párkapcsolatába
tanácsos lehet több
romantikát csempésznie. Társa valószínűleg épp
annyira vágyik erre, mint
ön. Ha korábban más felé
is kacsingatott, nehezebb
dolga lehet.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Lassan el
kellene döntenie, megmarad-e jelenlegi párkapcsolatában vagy szakít
kedvesével. Ha mellette
akar maradni, sokkal több
érzelmi energia befektetésére lehet szüksége.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Ha szingli, sok
lehetősége adódhat
flörtölni. Esélyeit csak
ön ronthatja el, ha enged
hirtelen természetének, és
nem számol el tízig, mielőtt
megszólal. Ez családi kapcsolataira is érvényes.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Munkája során
elkalandozhatnak
a
gondolatai, jobban koncentrálhat, ha csoportban
dolgozik. Ha egy korábbi
partnere bukkanna föl,
gondoljon arra, miért is
szakítottak annak idején.
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Könnyen elragadhatja a saját lendülete, ezért ügyeljen, hogy
mindig gondolkozzon, mielőtt beszélni kezdene. Ez
különösen a munkájában
segíthet elkerülni a bonyodalmakat.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Ha úgy dönt,
munkájában
végre
megvalósítja egy régóta dédelgetett álmát,
sikerre viheti elképzelését.
a párkeresésben szintén
eredményes lehet.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Ha alaposan megvizsgálta saját magát és
környezetét, majd levonta a megfelelő következtetéseket, mostanra munkájában népszerűvé válhatott,
párkapcsolata kisimulhatott.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Ha szingli, párkeresésében most a javára lehet impulzív természete. Hallgasson megérzéseire! Munkájára is igaz
lehet ez, különösen, ha sikerül közvetlen kollégáit összefognia.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Igyekezzen kedvességével és jó teljesítményével kitűnni munkahelyén! Ehhez valószínűleg kompromisszumokat
kell kötnie, csakúgy, mint
baráti kapcsolataiban.

Szeged régen
SZEGEDI HÍREK – HÍRMŰSOR
Minden hétköznap 19.00
A legfrissebb hírek minden
este első kézből a koronavírus-járványról is a Szeged Televízióban.
HAZAI PÁLYA – SPORTMAGAZIN
Május 25., hétfő 19.25
Hétről hétre egy-egy szegedi sportoló életét mutatjuk
be. A most következő részben Csizmazia Barnabás triál motorost láthatják.
KÖRÚT – KÖZÉLETI, KULTURÁLIS MAGAZIN
Május 28., csütörtök 19.25
A Szegedi Nemzeti Színház
tervei a jövő évadra, ultrabalatonos tűzoltó, fecskevédelem.

TÉRZENE A SZÉCHENYI TÉREN A HATVANAS ÉVEK
KÖZEPÉN. Évtizedekkel ezelőtt szinte minden hétvégén
volt térzene a korzón. Farkas Árpád, a Szeged régi fotói
és a Szegedi emlékkereső Facebook-csoport alapítója és
adminisztrátora lapunknak elmondta, hogy a fotón látha-

tó kisfiú Szaniszló László, aki régi szegedi zenészcsalád
sarja. Édesapja a Kapcában muzsikált. László az első szegedi beatzenekarok egyikeként alapította testvérével az
Electrons együttest, majd később az Egyesült Államokba
disszidált. Azóta is ott él. Forrás: Szegedi emlékkereső

Képviselői
fogadóóra
MÁJUS 30., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–
12.00 (Csongor tér 12.)

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változékony idő
Május 25.
hétfő

Május 26.
kedd

Május 27.
szerda

Május 28.
csütörtök

Május 29.
péntek

Május 30.
szombat

Május 31.
vasárnap

20/12
Orbán

21/9
Evelin,
Fülöp

23/9
Hella,
Pelbárt

23/11
Csanád,
Emil

25/14
Magdolna,
Ervin

25/14
Janka,
Zsanett

25/14
Angéla
Pünkösd

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK május 8-án: Méhes Gábor és Kókai Mónika, Szetei Csaba és Szeverényi Nóra, Szélpál Tamás József és Szépe Nóra; május 9-én: Rakk Dávid és
Banka Leonóra, Kolozsvári Márk és
Lorencz Dalma, Molnár József Ákos és
Gonda Noémi, Nwogidi Uchenna Chika és Hudák Hajnalka, Mészáros Attila János és Németh Nikolett, Barna
László és Haskó Eszter, Petrovics Zsolt
Sándor és Bodis Ilona, Jarács János
és Jankó Viktória, Szabó Tibor és Uhrik
Evelin, Tóth Dávid és Nagy-György Brigitta, Balázs Richárd és Barna Zsanett
Andrea, Nagy Krisztián és Szögi Petra,
Farkas Péter és Báló Brigitta.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Bagi Zsoltnak és Petri Annának 2020. 04. 29-

én Hunor, Varró Péternek és Kovács
Nórának 2020. 05. 03-án Viktória,
Nacsa Róbertnek és Bánoczki Liviának 2020. 05. 04-én Annabella, Pásztor Andrásnak és Szántai Zsanettnak 2020. 05. 06-án Zsombor András, Posta Bálintnak és Rétei Rékának
2020. 05. 06-án Dorián, Tóth Sándornak és Tábit Erikának 2020. 05. 07én Anna, Bazsik Jánosnak és Jenei Ildikónak 2020. 05. 07-én Máté, Faragó Csabának és Gazdag Bettinának
2020. 05. 09-én Martin, K. Tóth Péternek és Ferencsik Dórának 2020. 05.
10-én Zalán, Horváth Krisztiánnak és
Tumbász Mónikának 2020. 05. 10-én
Ádám 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.

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

