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Alapból
a fele
Szabó Sándor 
nem érti, miért 
mond le a kormány 
a fontos célokra 
fordítható uniós 
forrásokról.

Szegedikum
Tizennyolc éve 
szegedi fiatalok 
hobbiból álltak 
neki egy magyar 
szuperhősképre-
gény készítésé-
nek.

Sorsoltak az Eb-re
Kiderült, hogy me-
lyik három csapat 
lesz a magyar 
férfi-kézilabdavá-
logatott ellenfele 
a januári, részben 
szegedi Eb-n.

2. 10.
Mandalák
Szalóki Reni  
szegedi ihletésű 
körképein egymás 
mellé illeszt  
halászlét,  
Reök-palotát  
és tiszavirágot.

6. 7.

A koronavírus-járvány kirobbanása előtt, 2019 őszén vi-
déken Szegeden volt a legnagyobb a kerékpáros-forga-
lom. Volt olyan nap, amikor 5666 biciklis hajtott keresz-

tül az Oskola utcán. A pandémia miatt azonban távoktatást 
vezettek be az egyetemen, és sokan otthonról dolgoztak, ezért 

csökkent a kerékpáros-forgalom a tavalyi évben, de még így 
is az Oskola utca az ország második legforgalmasabb vidéki 
kerékpárútja.

Mindez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kerékpárosforga-
lom-számlálási adataiból derül ki. Az állami cég tavaly július-

tól októberig végzett kézi forgalomszámlálást 106 helyszínen, 
Budapesten kívül az ország minden részében megyénként 
akár hat-hét ponton is. Idén is mérnek majd az Oskola ut-
cában.

Bővebben a 3. oldalon

Történelmi nap volt 
2021. május 7.: megnyílt 
a  nagyközönség előtt 

a város új sportuszodája, a Ti-
szavirág, amelyet a kormány-
rendelet értelmében csak 
a  védettségi igazolvánnyal 
rendelkezők és az általuk kí-
sért kiskorúak látogathatnak.

Az Etelka sori létesítmény 
megnyitásának körülményeit 
alaposan átírta a járvány. Bot-
ka László polgármester febru-
árban a szűk körű avatáson 
elmondta: nagy ünnepségnek 
képzelték el az új uszoda át-
adását, amire évtizedek óta 
várt Szeged. Múlt pénteken 
kinyitott a  Tiszavirág Sport-
uszoda a nagyközönség előtt.

Írásunk az 5. oldalon

Lenullázta a hatalom
a független színházakat
bemutató egyesületet

Egyetlen fillér működési 
támogatást sem nyert 
az  idén a szakminisz-

térium pályázatán a szege-
di MASZK Egyesület. Indok-
lás nincs, még a zsűritagok 
neve is titkos. Az egyesület 
az egyik legrégebbi hazai be-
fogadószínház, amely har-
minc éve szervezi a függet-
len színházak nemzetközi 
találkozóját, a Thealter fesz-
tivált Szegeden. A hatalom 
módszeresen lehetetleníti 
el a rendszerkritikus előadá-
soknak is helyet adó függet-
len színházakat. A  jelentős 
múlttal és számtalan szak-

mai elismeréssel rendelkező 
szegedi egyesület 2019-ben 
még 21,5 millió forintot nyert, 
de tavaly már csak 7 milliót, 
amely a pályázatban szereplő 
összeg harmada volt. 

Egyelőre csak az önkor-
mányzat segítségére szá-
míthat a MASZK Egyesület, 
amely a  színházi előadá-
sok szervezése és a  feszti-
vál megrendezése mellett 
a Megálló közösségi házat is 
működteti, Tarjánban. Idén 
az egyesület a két tevékeny-
ségre 12 millió forintot ka-
pott Szeged városától.

Cikkünk a 4. oldalon

Oskola utca: az ország második
legforgalmasabb vidéki kerékpárútja 

A SzáMláláSok Során rögzÍtEtt tEljES  
kErékpároS-forgAloM MEgoSzláSA A különBöző 

tÍpuSú nApok között, Az oSkolA utCáBAn

47%

33%

20%

nyári hétköznapok     nyári hétvégék     őszi hétköznapok

forrás: Magyar közút nonprofit zrt.  
Szegedi Tükör infografika

Megnyílt az új uszoda a közönség előtt

Az első vendég emléklapot kapott nagy katalintól, a Szegedi Sport és fürdők kft. ügyve-
zető igazgatójától. Fotó: Iványi Aurél
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Szabó Sándor szerint érthetetlen,
hogy a kormány csak a pénz felét akarja

lehívni az uniós helyreállítási alapból
Szeged szocialista or-
szággyűlési képviselője 
Gulyás Gergelyt akarta 
kérdezni a parlamentben 
annak kapcsán, hogy mi-
ért mond le a  kormány 
a  fontos célokra fordít-
ható uniós forrásokról. 
A  Miniszterelnökséget 
vezető miniszter helyett 
Orbán Balázs államtitkár 
válaszolt.

•   Miért mond le a kormány 
a fontos célokra fordítható 
uniós forrásokról?

•   Miért  nem  fontos  a  kor-
mánynak  a  munkanélkü-
liségi  járadék  idejének 
meg  hosszabbítása, az igaz
ságszolgáltatás független-
ségének  erősítése  vagy 
éppen a korrupcióellenes 
küzdelem?

•   Az uniós források jelentős 
mértékű lemondása után 
mekkora  összegre  szá-
míthatnak a felsőoktatá-
si intézmények, beleértve 
a Szegedi Tudományegye-
temet is, a korábban be-
harangozott 1500 milliárd 
forint helyett?

Ezt  a  három  kérdést  tette 
fel  a  parlamentben  Szabó 
Sándor,  Szeged  szocialis-
ta országgyűlési képviselője 
Gulyás Gergelynek, a Minisz-
terelnökséget vezető minisz-

ternek annak kapcsán, hogy 
Orbán  Viktor  egyértelművé 
tette az Európai Bizottság el-

nökének: Magyarország sa-
ját újraindítási tervét az uni-
ós helyreállítási alap vissza 
nem térítendő támogatási ré-
szére fogja beadni.

„Több  mint  érthetetlen, 
hogy  5800  milliárd  helyett 
csak 2500 milliárd  forintot 
szeretne  lehívni  a  magyar 
kormány az uniós helyreállítá-
si alapból, azaz a támogatás 
ötvenhét százalékára nemet 
mond, miközben tudjuk, hogy 
a  másik  oldalon  összesen 
mintegy  7000  milliárd  fo-
rint kínai és orosz hitelt vesz 
majd igénybe, amelyet való-
színűleg sokkal drágább lesz 
visszafizetni, mint az uniós 
kölcsönt. A magyar kormány 
terveiből az is kiderül, mi az, 
amire  lenne támogatás, de 

a Fideszkormány nem akarja 
igénybe venni. Ilyen például 
a közbeszerzések átlátható-
vá tétele, a munkanélküliségi 
járadék  idejének meghosz-
szabbítása, az  igazságszol-
gáltatás  függetlenségének 
erősítése, a korrupcióellenes 
küzdelem vagy éppen az ál-
talános  iskolák  integrációs 
fejlesztése”  –  mondta  fel-
szólalásában Szabó Sándor.

A képviselő megjegyezte: 
„Azzal,  hogy  a  magyar  kor-
mány lemond az uniós forrá-
sok jelentős részéről, az új, 
szűkített tervben leginkább 
az  egyetemek  fejlesztésé-
re  szánt  összegből  venne 
el. Ennek pedig feltehetően 
az az oka, hogy az Európai Bi-
zottság jelezte a magyar kor-
mánynak, hogy az egyetemek 
alapítványokba  szervezése 
folytán  az  uniós  források 
felhasználása nehezen lesz 
átlátható és nyomon követ-
hető, ami nem elfogadható.”

Ez  már  csak  azért  is 
érdekes, mert a kormány fő 
érve az egyetemi modellváltás 
mellett a felsőoktatási intéz-
mények és a közvélemény fe-
lé épp az volt, hogy soha nem 
látott mértékű, 1500 milliárd 
forintos forrást kapnak – ám 
ez, úgy tűnik, már nem igaz.

Szabó Sándornak Orbán 
Balázs  miniszterhelyettes, 
parlamenti  és  stratégiai  ál-
lamtitkár  válaszolt.  Orbán 
szerint nem helytállóak Sza-
bó információi, ő úgy tudja, 
az egyetemek megfogalmaz-
ták saját  fejlesztési  igénye-
iket. Ezekhez hozzá  fognak 
jutni az egyetemek, a fejlesz-
tési forrásokból – hangsúlyoz-
ta Orbán. Az államtitkár azt 
is elmondta, hogy a kormány 
a bér és  járulékterheket  is 
szeretné elszámolni a hely-
reállítási alap terhére, de ezt 
egyelőre nem lehet. „Ha van 
a pártjának lobbiereje Brüsz-
szelben, akkor vesse be er-
re!” – mondta az államtitkár 
Szabó Sándornak.

Megvált rasszista
oktatójától az egyetem
Elbocsátották a Szegedi Tudományegyetemről, majd 
a Magyarságkutató Intézetből is a botrányos kijelen-
téseiről hírhedt Gulyás László történészt, a Pedagó-
gusképző Kar oktatóját.

Szűkszavú  közlemény-
ben  tudatta a Szege-
di Tudományegyetem, 

hogy a Gulyás László egyetemi 
tanár ellen benyújtott hallgatói 
panaszok ügyében elrendelt 
tényfeltáró vizsgálat megálla-
pításait mérlegelve és azok-
ra  alapozva  a  rektor,  „mint 

a munkáltatói jogkör gyakor-
lója, a Szegedi Tudományegye-
tem értékrendjével összhang-
ban, meghozta a szükséges 
munkáltatói intézkedést”. Ar-
ra nem tértek ki a közlemény-
ben, mit takar a „szükséges 
munkáltatói intézkedés”, de 
a hvg.hu megírta: az egyetem 
megvált botrányos kijelentése-
iről elhíresült oktatójától.

Az  ügyet  a  szeged.hu 
robbantotta ki, amikor azok-
nak a diákoknak a panasz-
leveléről  írt,  akik  jelezték 
az  egyetem  vezetésének, 
hogy Gulyás László történész, 
a Pedagógusképző Kar okta-
tója  rasszista,  homofób  és 
szexista kijelentések egész 
sorát tette egy februári elő-

adásán. Többek között  Joe 
Biden amerikai elnököt „fél-
hülyének”, Kamala Harris al-
elnököt „fekete ribancnak”, 
a japánokat „degeneráltak-
nak” nevezte.

Áder János köztársasági 
elnök idén márciusban a Ma-
gyar  Érdemrend  lovagke-

resztjét adományozta Gulyás 
Lászlónak,  de  a  történész 
rasszista, homofób megjegy-
zéseitől még Áder és Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter is elhatáro-
lódott.

Szél  Bernadett  függet-
len országgyűlési képviselő 
törvényjavaslatot  nyújtott 
be azért, hogy a mindenkori 

köztársasági  elnöknek  le-
hetősége  legyen arra, hogy 
visszavegye az állami kitün-
tetést, ha valaki arra méltat-
lanná válik. Az Országgyűlés 
igazságügyi  bizottságának 
fideszes  képviselői  tartóz-
kodással akadályozták meg, 
hogy a parlament napirendre 
vehesse Szél javaslatát.

Botka László:
Primitív bunkóknak

semmi keresnivalójuk
a szegedi egyetemen

Botka  László  polgármester  közösségi  oldalán  rea-
gált  Gulyás  László  elbocsátásának  hírére.  „Más  em-
bert bántani a bőrszíne és  származása miatt bunkó-
ság.  Primitív  bunkóknak  pedig  semmi  keresnivalójuk 
a  Szegedi  Tudományegyetemen.  A  primitív  bunkóság 
nem politikai kategória, nincs semmi köze a keresztény 
konzervativizmushoz, se a politikai korrektséghez. Aki 
származása alapján ítél meg egy embert: az bunkó. Eny-
nyi. Ezt a szerencsétlen embert, aki Szeged rossz hírét 
keltette, kirúgták az egyetemről. Az idei „lovagkeresztjét” 
és a „PhD, professzori címét”, amit adtak neki, mikor ve-
szik el?!? Szörnyű, hogy ilyen alakok taníthatták a jövő 
pedagógusait! Nagyon aggódunk egyetemünk színvonala 
miatt” – írta bejegyzésében Szeged polgármestere.

Gulyás László rasszista, szexista kijelentések egész sorát 
tette előadásán. 30 milliós kérdés Juhász Tündéhez

Közérdekű adatigényléssel fordult Juhász Tündéhez 
Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő 
Facebookoldalán posztolta, hogy a CsongrádCsa-

nád megyei kormánymegbízott több térségi polgármester 
szerint akár 30 milliós jutalmat oszthatott ki magának az el-
múlt években.

Juhász Tünde visszautasította az adatszolgáltatást, arra 
hivatkozva, hogy a törvények szerint ő nem politikai felsőve-
zető, csak politikai vezető, ezért nem köteles közzétenni, hogy 

mennyi jutalmat, illetve béren kívüli juttatást vett fel 2019 és 
2021 között. A kormánymegbízott hozzátette: ha a képviselő 
nem ért egyet ezzel a szabályozással, akkor nyújtson be tör-
vénymódosítási javaslatot az Országgyűlésben.

Hadházy azt is írta a posztjában, hogy a kormányhivatali 
vezetők „az igazi, a megyéjükben nagy hatalommal bíró, fel-
ső politikai vezetők. A Fidesz a helyi és megyei közigazgatás 
egészét ezek alá a politikailag megbízható pártkáderek alá 
szervezte, teljhatalmat adva nekik.”

Milyen forrásból?
Online  fórumot  tartott  nemrég  a  szegedi  egyetemen 
Stumpf István, az egyetemi modellváltásért felelős kor-
mánybiztos, ahol lehetett kérdezni. A szeged.hu beszá-
molója szerint Tóth Zsolt arról érdeklődött: mennyi pénz 
jut a szegedi egyetemnek, miután a miniszterelnök beje-
lentette, hogy az EU helyreállítási alapjából Magyarország 
nem 5800 milliárd forinttal részesül, hanem csupán 2500 
milliárddal. A csökkentett fejlesztési keretből aligha le-
het 1500 milliárdot fordítani a felsőoktatás fejlesztésére, 
ahogyan a kormány korábban bejelentette. Stumpf előbb 
azt mondta, hogy 2023ig dönthet úgy az ország, hogy 
a fejlesztési pénz második részét is felveszi, majd közöl-
te: a kormány más módon teremti elő a hiányzó fejlesztési 
összeget a felsőoktatásnak. Ám arról semmi sem hangzott 
el, hogy ez milyen forrásból és formában történik. 

Szabó Sándor parlamenti felszólalása közben. Fotó: MTI/
Koszticsák Szilárd 
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Össznemzeti szégyenünk

Előremutatónak nevezte az Innovációs- és Technológiai 
Minisztérium szakképzésért felelős államtitkára, hogy 
idén az általános iskolások 41 százaléka technikum-

ba jelentkezett, és csak 34 százalékuk menne gimnázium-
ba. Nem kívánom minősíteni Pölöskei Gáborné örömét, nem 
ezért „jöttem ide”.

Azért „jöttem”, hogy szóljak, 11 év dicsőséges és világ-
sikerű kormányzás után alkalmasint foglalkozni kellene egy 
kicsit a tanárok bérével is. Fudan ide, kínai vasútvonal oda. 
Én is hadd mutassak előre: a tanár, mint emberi erőforrás, 
nemzetmegtartó erő, úgy gondolom. Nemzetmegtartóbb erő 
bármilyen kínai kommunista párti egyetemi kampusznál. 
Gyorsan egy tényadat: tudják, mikor volt utoljára pariban 
a pedagógusok bruttó átlagbére a többi diplomáséval? 2014-
ben. És tudják, mikor lett másfélszeres a különbség a többiek 
javára? 2019-re. Tudják, azóta mi történt? Semmi. Pontosab-
ban történt sok minden, csak érdemi béremelés nem. Pedig 
hány ezermilliárd forint lefolyt nemzeti nagytőkéseink torkán 
az elmúlt években!

Olvasom a mellbevágó adatot: a 2022-es költségvetésben 
oktatásra 43 milliárd forinttal kevesebbet tervez költeni a kor-
mány. Ehhez képest az államapparátusra 400 milliárddal 
több jut jövőre, a GDP-arányos, 8,2 százalékos költés a leg-
több az unióban. Nincs ez így jól.

Az OECD már 2020-ban kikutatta: a magyar általános 
iskolákban és a középiskolák alsó évfolyamaiban a tanárok 
bére mindössze kétharmada a diplomások átlagbérének, 
a középiskola felső évfolyamain épphogy eléri a 70 száza-
lékot. Még nagyobb a  baj 
a pályakezdőknél. Egy mes-
terdiplomás gyakornok tanár 
az első két évében havi net-
tó 135 ezer forintot kap, de 
még a hatodik évtől is csak 
175 ezer forintot vihet haza. 
Ha a  lehető leghamarabb 
eggyel magasabb kategóriá-
ba lép, akkor hat év után már 
202 ezer forintot is megkap-
hat az egyébként igencsak 
motivált és jó szakembernek 
számító tanár. Hatalmas 
össznemzeti szégyen! De 
hagyjuk az érzelmeket meg 
az ideológiát, sokkal fontosabbak a társadalmi kérdések. Kik 
tanítják a jövőben a gyerekeinket? Hogyan érzik magukat 
a bőrükben a tanáraink? Mi lesz a kiválasztással? Kiből lesz 
így tanár? Az a taktika, hogy tényleg csak a fanatikusok men-
jenek pedagógusnak, azok, akik 160 ezer forintért is hajlan-
dók tanítani? Bízom benne, nem.

A szégyenteljesen alacsony pedagógusbérekkel a kor-
mányzat hátrányos helyzetbe hozta és hozza a gyermekeinket, 
avval, hogy sok kiváló szakember, aki amúgy szívesen taníta-
na, inkább elment és elmegy pénzt keresni a versenyszférába.

Kémiatanárból 2657 fő hiányzik országszerte, még a bu-
dapesti középiskolákban is hiányzik a szükséges létszám 
harmada. Nógrád megyében a 70 százalékuk hiányzik. Ott 
mi lesz a gyerekekkel? És a jövő: évente legalább 120 kémi-
atanár megy nyugdíjba, miközben 40 körüli a kémia szakot 
kezdők száma, s közülük sem mindenki lesz tényleg kémia-
tanár. A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs 
Emlékére Közhasznú Alapítvány azt is kigyűjtötte: 6-700 ter-
mészettudományos tárgyat tanító megy évente nyugdíjba, 
őket nem pótolja az a 300, aki elkezdi a pályát.

Nem mondom, hogy a tanárok rögtön keressék a diplo-
más átlagbér másfélszeresét, mint Costa Ricában, ez mégis-
csak nagy elvárás lenne a világraszólóan sikeres NER 12. 
évében. Azt sem várom, hogy elérjük a litván, portugál vagy 
német szintet, ahol ugyancsak jóval többet kapnak a tanárok 
a diplomás átlagnál. Én már kiegyeznék a 100 százalék körüli 
aránnyal is, mint mondjuk Ausztriában. És akkor talán tényleg 
előre lehetne mutatni. Cservenák Zoltán

Vélemény

11 év dicsőséges 
és világsikerű kor-
mányzás után alkal-
masint foglalkozni 
kellene a tanárok 
bérével is. Fudan 
ide, kínai vasútvo-
nal oda. Én is hadd 
mutassak előre: 
a tanár nemzetmeg-
tartóbb erő bármi-
lyen kínai kommu-
nista párti egyetemi 
kampusznál.

Aktuális

Oskola utca: az ország második
legforgalmasabb vidéki kerékpárútja 

Naponta ezrek tekernek keresztül az Oskola utcán. Fotó: 
Szabó Luca

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szegedi Tükör infografika
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Tavaly nyáron és ősszel 
az ország több mint száz 
pontján végzett kerékpá-
rosforgalom-számlálást 
a Magyar Közút. Az össze-
sített mérési eredmények 
alapján az  Oskola utca 
a  második legforgalma-
sabb vidéki kerékpárút. 
Ugyanakkor a járvány előtt, 
2019 őszén Szegeden volt 
a legmagasabb a kerékpá-
ros-forgalom vidéken.

A Magyar Közút Non
profit Zrt. tavaly július
tól októberig végzett 

kézi forgalomszámlást 106 
helyszínen, Budapesten kí
vül az ország minden részé
ben, megyénként akár hat
hét ponton is, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
megbízásából. A helyszínek 
többségén már a megelőző 
évek hasonló felmérései so
rán is dolgoztak, így közel két
harmadukról négyévnyi adat 
áll rendelkezésre.

– A  szegedi Oskola ut
cában kijelölt mérési pontot 

2019ben vettük fel a méré
si tervünkbe, így jelenleg két
éves adatsorral rendelkezünk 
az itt futó kerékpárút forgal
máról – mondta érdeklődé
sünkre Pécsi Norbert Sándor, 
a Magyar Közút NZrt. kommu
nikációs osztályvezetője.

A szakemberek egyegy 
nyári hétköznapon és hétvé
gén, majd egy őszi hétközna
pon napi 15 órában, reggel 
hattól este kilencig rögzítet
ték az elhaladó kerékpárosok 
számát, óránkénti bontásban.

Az adatokból kiderül: 
a nagy kiterjedésű sík terü
letekkel és tömegeket vonzó 
turisztikai célpontokkal ren
delkező megyékben tovább
ra is az  átlagosnál maga
sabb a kerékpárosforgalom. 
A hivatáscélú kerékpározás 
(amikor munkába, iskolába 
jár valaki biciklivel) nagyobb 
arányban van jelen az Alföl
dön, míg Fejér, Somogy és 
Zala megyére a szabadidős 
kerekezés túlsúlya jellemző.

Az egyes mérőpontokat 
vizsgálva a  vidéki Magyar

ország kerékpáros főutcája 
a békéscsabai Andrássy út, 
ahol három nap alatt 13 459 
biciklistát számoltak meg. 
A  dobogó második fokán 
a szegedi Oskola utca (8334), 
a harmadikon pedig a debre
ceni Kossuth tér (7375) áll.

Az Oskola utcában fu
tó kerékpárút 2019es és 
2020as adataiból az látszik, 
hogy tavaly a nyári napokon 
mért forgalmak jóval maga
sabbak voltak, míg az  őszi 
nap  forgalma jelentősen 
csökkent 2019hez képest. 
Ennek az egyetemen beve
zetett távoktatás, valamint 
a home office a magyaráza
ta, a hallgatók ugyanis on
line tanulnak, nem járnak 
be az  egyetemre, és még 
mindig sokan dolgoznak 
otthonról. Ezt támasztja alá, 
és az adatokból is egyértel
műen kiderül, hogy a pandé
mia előtt, 2019ben az őszi 

mérés alkalmával nagyobb 
volt a kerékpárosforgalom 
az Oskola utcában (5666), 
mint a békéscsabai András
sy úton (5204), amely az ösz
szesített eredmények alapján 
tavalyelőtt is első lett. Pécsi 
Norbert Sándor tájékoztatása 
szerint idén is mérnek majd 
az Oskola utcában, s az ered
mények várhatóan október 
végén lesznek publikusak.

A Magyar Közút adatai 
alapján egyébként tavaly 
NyugatMagyarországon 
a nagy tavak vitték a prímet, 
a fonyódi Fürdő utca (4891) 
mögött a  Velenceitó menti 
PákozdDinnyés volt a máso
dik (4652), aztán újra a Bala
ton jött, a siófoki Baross hídon 
megfordult 4378 kerekessel. 
A nyugati országrész legfor
galmasabbnak bizonyult, nem 
vízparti helyszíne a szombat
helyi Szent Márton utca volt, 
4330 kerékpárossal.

2019 2020
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Megosztott Akadémiai Díjat kapott
Pál Csaba és Papp Balázs biológus

A Magyar Tudományos 
Akadémia 194. köz-
gyűlésén ismerték el 

a Szegedi Biológiai Kutató-
központ munkatársait, Pál 
Csabát, az  MTA doktorát, 
az  Eötvös Loránd Kutatá-
si Hálózat Szegedi Biológi-
ai Kutatóközpont Biokémiai 
Intézetének tudományos ta-
nácsadóját, a Szintetikus és 
Rendszerbiológiai Egység 
Lendület Kísérleti Evolúci-
óbiológiai Csoport vezető-
jét és Papp Balázst, az Eöt-
vös Loránd Kutatási Hálózat 
Szegedi Biológiai Kutatóköz-
pont Biokémiai Intézetének 
tudományos főmunkatársát, 
a Szintetikus és Rendszerbi-
ológiai Egység Lendület Szá-
mítógépes Rendszerbiológiai 
Csoport vezetőjét.

Az indoklás szerint szá-
mos úttörő kutatási ered-

ményük, több mint ötven kö-
zös publikációjuk, valamint 
a  rendszerbiológiai kutatá-
sokat az evolúciós biológiával 
ötvöző, az antibiotikum-kuta-
tást és a biotechnológiát is 
támogató új biológiai szemlé-
letmód hazai elterjedésében 
játszott meghatározó szere-
pük elismeréseként kapták 
meg a díjat.

A 194. akadémiai köz-
gyűlésen előadást tartott 
Karikó Katalin kutatóbio-
lógus, biokémikus, Szeged 
idei díszpolgára, akinek 
szabadalma alapján készült 
el a világon az első, klinika-
ilag is bizonyítottan hatásos 
harmadik generációs Pfizer-
BioNTech koronavírus elleni 
vakcina.

Két kiváló szegedi biológus: Pál Csaba és Papp Balázs. 

Újra lehet
filmeket nézni

Hat hónapos kényszer-
szünet után újra meg-
nyílt a Belvárosi mozi, 

amelyet a  kormányrendelet 
értelmében csak a védettségi 
igazolvánnyal rendelkezők és 
az általuk kísért kiskorúak láto-
gathatnak. Nyitva a VR Room & 
Cinema, a Filmes élménytár és 
a Filmtörténeti kiállítás. Újdon-
ság a Placc névre keresztelt, 
maximum 12 személyes „mi-
nimozi”, ahol az általuk hozott 
filmekkel vagy konzoljátékokkal 
szórakozhat a család, a mun-
kahelyi vagy a baráti társaság.

Módszeresen lehe-
tetleníti el a  hatalom 
a  rendszerkritikus elő-
adásoknak is helyet adó 
független színházakat. 
A szegedi MASZK Egye-
sület harminc éve szerve-
zi az alternatív színházak 
nemzetközi találkozóját, 
a Thealtert. Tavaly a mű-
ködésére igényelt támo-
gatásuknak már csak 
a harmadát kapták, idén 
pedig egyetlen fillért sem. 
Indoklás nincs, még a zsű-
ritagok neve is titkos.

A jelentős múlttal és 
számtalan szakmai 
elismeréssel rendelke-

ző egyesület 1995 óta mindig 
sikerrel pályázott a működési 
támogatásra. 2019-ben még 
21,5, tavaly már csak 7 millió 
forintot ítéltek meg számukra 
– ez a pályázatban szereplő 
összegnek csak a harmada 
volt. Idén nulla forint támo-
gatás szerepel az egyesület 
neve mellett.

– Teljesen értetlenül ál-
lunk a döntés előtt. Nem mi 
változtunk, a minket megíté-
lő kuratórium látott másnak 
bennünket. Mi ugyanazt 
a munkát végezzük, ugyan-
azon a  színvonalon, mint 
az  elmúlt években. Tavaly 
a pandémia ellenére is meg-
tartottuk a pályázati kritéri-
umok között szereplő ötven 
egész estés előadásunkat. 
Nem minket, hanem a sze-
gedi nézőket tekinti nullának 
a minisztérium kuratóriuma, 
amikor nem tartja támoga-
tásra érdemesnek az egye-
sület programjait – mondta 
Balog József, a MASZK Egye-
sület elnöke.

Érthetetlen számukra 
az  is, hogyan szerepelhet 
a befogadó színházi szervez-
tek számára kiírt pályázat 
döntési listáján nyertesként 
olyan szervezet, amely a bí-
rósági nyilvántartás szerint 
2018 januárjában alakult 
át kosárlabdaklubból hagyo-
mányőrző egyesületté; de 

akad olyan egyesület is a lis-
tán, amelyik nevében ugyan 
közhasznú, de a  bírósági 
nyilvántartás szerint nem az, 
vagy amelyik nem teljesítette 
a pályázati feltételeket.

Azt sem tudni, miért dön-
tött úgy a kuratórium öt, meg 
nem nevezett tagja, hogy 

a pályázati kiírásban megfo-
galmazott értékelési szem-
pontok alapján a lehetséges 
100-ból mindössze 36 pon-
tot ad a szegediek pályáza-
tára, miközben a támogatás 
elnyeréséhez legalább 51 
pontra lett volna szükség.

– A hazai befogadó szín-
házak közül mi vagyunk 
a legrégebbiek, most mégis 
úgy tűnik, harminc év munká-

ja ma nullát ér. Ebben az új 
kultúrpolitikai helyzetben, 
ahol csak az erőnek, a pa-
rancsnak, az atomizálódás-
nak és a  cenzúrának van 
létjogosultsága, mi nem fé-
rünk bele a képbe. A MASZK 
mindig az együttműködést, 
az érzékenyítést, a művészet 
társadalmi szerepvállalását 

tartotta lényegesnek, és azt, 
hogy megmaradjon a függet-
len szcéna évtizedek óta tar-
tó bemutatkozási lehetősé-
ge. Arról nem a mi tehetünk, 
hogy tevékenységünk szöges 
ellentétben áll a mai kultúr-
politikával –  fogalmazott 
az egyesület elnöke.

A döntési listán ezúttal sem 
szerepel az egyes pályázatok-
ra vonatkozó indoklás, és idén 
elmaradt a kategória egészére 
vonatkozó kuratóriumi össze-
foglaló is, így ez sem nyújt tám-
pontot az egyesület számára.

– Az értékeléssel kapcso-
latos kérdéseinket fel sem 
tehetjük az öt kurátornak, hi-
szen róluk csak annyi tudha-
tó, hogy a Színházművészeti 
és a Táncművészeti Bizottság 
kérte fel őket, még a nevük 
is titkos. A mostani döntés 
teljesen új helyzetet teremt 
számunkra. Át kell gondol-
nunk az idei évre vonatkozó 
terveinket, hiszen ez akkora 
financiális veszteség, amit 
nagyon nehéz lesz pótolni 
egy olyan helyzetben, amely-
ben tavaly a  járvány miatt 
a jegybevételeink közel felét 
elveszítettük. Nem tettünk le 
arról, hogy idén is megren-
dezzük a Thealter fesztivált, 
mely a tervek szerint július 
30-án indulna. Több együt-
tes máris felajánlotta, hogy 
ingyen lép fel nálunk, mert 
szerintük a szegedi közönség 
nem nulla, hanem az egyik 
legjobb az országban. Mi is 
számítunk a közönség kitar-
tására és támogatására. Ta-
valy a nehéz helyzet ellenére 
– Szeged és Budapest mel-
lett – 11 megye 46 kisebb-
nagyobb településéről és 
a határon túlról is érkeztek 
nézők a jubileumi fesztiválra 
– mondta Balog József.

Rafai Gábor

Kazinczy-érmes diákok

Három érmet és három 
különdíjat nyertek 
az online megrende-

zett Kazinczy-verseny orszá-
gos döntőjében a  Csong-
rád-Csanád megyei diákok, 
köztük négy szegedi közép-
iskolás. Kazinczy-érmes lett: 
Zentai Péter, a Szegedi Rad-
nóti Miklós Kísérleti Gimná-
zium diákja (felkészítő tanár: 
Vancsó Marianna), Kiss Dá-
vid, a Szegedi SZC Déri Miksa 
Műszaki Technikum tanulója 
(felkészítő tanár: Gergelyné 
Bodó Mária) és Puskás Pat-
rik, a Szegedi SZC Gábor Dé-

nes Technikum és Szakgim-
názium diákja (felkészítő 
tanár: Némethné dr. Balázs 
Katalin).

Az Anyanyelvápolók Szö-
vetségének különdíját kapta 
Bokor Anna, az SZTE Kossuth 
Zsuzsanna Technikum és 
Szakképző Iskola diákja (fel-
készítő tanár: Bálint Ágnes). 
Puskás Patrik érmet szer-
zett az  Édes anyanyelvünk 
verseny országos döntőjé-
ben is, így tényleg rendkívüli 
a szegedi diák teljesítménye 
a  szakközépiskolások me-
zőnyében.

Lenullázta a hatalom
a Thealter fesztivált szervező

MASZK Egyesületet

Egyelőre csak a város
támogatására számíthatnak

Egyelőre csak az önkormányzat segítségére számíthat 
a MASZK Egyesület, amely a színházi előadások szerve-
zése és a fesztivál megrendezése mellett a Megálló közös-
ségi házat is működteti Tarjánban. Idén az egyesület a két 
tevékenységre 12 millió forintot kapott Szeged városától.

Balog József: Nem minket néztek nullának, hanem a közön-
ségünket. Fotó: Menyhárt Luca

Emléktáblát avattak Bálint Sándor  
néprajztudós egykori szülőházánál

Bálint Sándor néprajztu-
dós halálának negyven-
egyedik évfordulóján em-
léktáblát avattak a Pálfy 
utcában.

A magántulajdonos egy 
társasházépítő közös-
ségnek adta el az egyik 

utolsó magyar polihisztor, Bá-
lint Sándor szülőházát. A rossz 
állapotban lévő épületet tizen-
hét éve bontották le. A régi ház 
helyén 2006-ban egy új, több-
szintes ház épült. A város ezt 
követően vásárolt meg egy 
hasonló, 1880-ban épült al-
sóvárosi házat, amelyet felújí-
tott. A Nyíl utcai tájház azóta 
a boldoggá avatás előtt álló 

néprajztudós emlékének, va-
lamint az alsóvárosi népélet 
bemutatásának helyszíne.

Bálint Sándor halálának 
41. évfordulóján emléktáb-
lát avattak hétfőn a  Pálfy 
utca 72. szám alatt, az egy-
kori szülőház helyén álló 
társasház homlokzatán. 
Az emléktábla állítását a Sze-
ged-Csanádi Egyházmegye 
kezdeményezte, s a városi 
közgyűlés kulturális bizott-
sága is jóváhagyta.

A 60 × 40 centiméteres, 
fehér mészkőből készült em-
léktáblán a következő szö-
veg olvasható: „Ezen a he-
lyen állt a szegedi népélet 
megörökítője, a legszöge-
dibb szögedi, Isten szolgája, 
Bálint Sándor (1904–1980) 
szülőháza.”

Gyulay Endre püspök em-
lékezett Bálint Sándorra.  
Fotó: Iványi Aurél

Május 21-én gála-
estet rendeznek a 
nagyszínházban, így 
támogatják a Theal-
ter fesztivált, és 
erősítik a város kul-
turális intézményei 
közötti szolidaritást.
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Történelmi nap volt 2021. május 7.: megnyílt a nagykö-
zönség előtt a város új sportuszodája, a Tiszavirág, ame-
lyet a kormányrendelet értelmében csak a védettségi 
igazolvánnyal rendelkezők és az általuk kísért kiskorúak 
látogathatnak. Kollégáink ott voltak múlt pénteken reg-
gel fél hatkor, az Etelka sori létesítmény megnyitásán.

A koronavírus-járvány 
alaposan átírta a  Ti-
szavirág Sportuszoda 

megnyitásának körülménye-
it – erre utalt február 19-én 
Botka László polgármester, 
amikor az aznapi, szűk kö-
rű avatáson emlékeztetett 
rá, hogy nagy ünnepségnek 
képzelték el az új uszoda át-
adását, amire már évtizedek 
óta várt Szeged. Aztán min-
den másképpen alakult.

Azon a  februári napon 
nem lehetett tudni, hogy mikor 
nyithatja meg kapuit a Tiszavi-
rág a nagyközönség előtt, mert 

senki nem tudhatta, meddig 
tart, mikor cseng le a pandé-
mia harmadik hulláma. Szűk 
három hónappal az átadást 
követően, a korlátozások fel-
oldása után múlt pénteken 
hajnalban kinyitott a Tiszavi-
rág.  Az amatőr triatlonisták ér-
keztek elsőként, akik számára 
már nem újdonság, hogy mit 
tud a Tiszavirág, hiszen lassan 
két hónapja járnak reggelente 
ide úszni. Mint igazolt sporto-
lók, ezt megtehetik. Azt mond-
ták, gyönyörű a környezet, és 
nagyon jó a víz. Elmondásuk 
szerint az  új látogatóknak 

biztosan nagyon izgalmasak 
lesznek az első napok, hiszen 
számukra ez lesz az  ismer-
kedés ideje a Tiszavirággal, 
amelynek egyik nagy előnye, 
hogy az úszók megoszlanak 

az új sportuszoda és a régi, új-
szegedi uszoda között, és ez-
zel mérséklődhet a tumultus. 
Akik úszni szeretnének, azok-
nak mindig az volt a gondjuk, 
hogy túl sokan vannak egy-
szerre egy pályán, ami egy idő 
után kellemetlen – hallhattuk 
az egyik véleményt. Ha nyol-
can-tízen úsztak egy sávban, 
ráadásul különböző tempó-
ban, az mindenkinek zavaró 
volt. A Tiszavirág tíz pályája 
ebben némi megoldást je-
lent, még akkor is, ha napon-
ta csak néhány órára nyit meg 
az amatőrök előtt egyszerre 
valamennyi pálya.

Minthogy a  sportolókat 
szinte kivétel nélkül a Tiszavi-
rágba „telepítették”, ennek rö-
vid és hosszú távon is meglesz 

az a járulékos haszna, hogy 
az újszegedi sportuszoda szin-
te kizárólag a városi közönségé 
lesz; annak vízfelületén nem 
kell osztozni sem az úszókkal, 
sem a vízilabdásokkal.

A Tiszavirág Sportuszodá-
ról tényleg csak az elragadta-
tottság hangján tudunk írni, 
hozzátéve, hogy a verseny-
medencén kívül további há-
rom várja a látogatókat, sok 
minden más (szauna, well-
ness, büfé) mellett.

Május 7-ével jelentős 
mértékben megnövekedett 
a  rendelkezésre álló vízfe-
lület, így az úszás minden-
ki számára kényelmesebb, 
komfortosabb és magasabb 
színvonalú lehet Szegeden.

Bod Péter

Megnyílt a Tiszavirág a nagyközönség előtt
Kényelmesebb, komfortosabb és magasabb színvonalú lehet  

mindenki számára az úszás Szegeden

Volt olyan vendég, aki mérte a leúszott hosszak idejét. Fotók: Iványi Aurél 

Az első vendégek már szelik a habokat a Tiszavirág Sportuszodában.

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 
•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes cseréje és fedése
•  beázások javítása
 06-30/919-4694 SzakképzETT 

  mESTErEk 

alpin- 
technikával.  

kedvező 
árak!

Pünkösdkor háromnapos piacot
terveznek a Szent István téren

Többhavi kényszerszü-
net után nyitott újra múlt 
szombaton a Szent Ist-

ván téri kézművespiac, amely-
re az ország minden részéből 
mintegy nyolcvan árus érkezett.

– Ez is azt mutatja, hogy 
nagy szükség van az  ilyen 
kezdeményezésekre. A kéz-
műveseknek most minden 
megjelenési lehetőség lét-
fontosságú a vállalkozásuk 
túlélése érdekében. Ezért úgy 

tervezzük, hogy pünkösdkor 
háromnapos, utána pedig 

június első és harmadik hét-
végéjén kétnapos kézműves-
piacot szervezünk – mondta 
Rácz Attila, a Szegedi Város-
kép és Piac Kft. ügyvezető 
igazgatója.

Bőven akadt látni- és 
ennivaló a  téren: ásvány 
ékszereket, biokozmetikai 
és szűcstermékeket, egyedi 
kerámiákat, bőrdíszműves 
árukat és fajátékokat is le-
hetett vásárolni, és lepényt, 
kürtőskalácsot, sajtot, gyü-
mölcsborokat kóstolni.

Megtelt vásárlókkal a Szent István tér. Fotó: Iványi Aurél 

Mikor törli el
a kormány

az ingyenes
parkolást?

Havi 80-100 millió forint be-
vételkiesést jelent Szeged-
nek a kormány által egy éve 
elrendelt ingyenes parkolás. 
A  városvezetés már több-
ször elmondta: nincs még 
egy olyan ország Európá-
ban, ahol ingyenessé tették 
volna a parkolást a járvány 
alatt. Az elhibázott kormány-
zati intézkedésből már a fi-
deszes polgármestereknek 
is elegük van. Cser-Palko-
vics András, Székesfehér-
vár és Szita Károly, Kapos-
vár fideszes polgármestere 
is szeretné eltöröltetni az in-
gyenes parkolást – számolt 
be az ATV. Mi is megírtuk: 
Szeged belvárosában lehe-
tetlen szabad parkolóhelyet 
találni. Nagy Sándor város-
fejlesztési alpolgármester 
a  Szeged Televíziónak el-
mondta: a parkolási díjnak 
forgalomszabályozó szere-
pe is van. A cél, hogy az au-
tósok a  lehető legrövidebb 
ideig használják a parkoló-
kat, így abból mindenkinek 
jusson, és ne kelljen akár fél 
órán át keringeni a belváros-
ban, mire meg tudnak állni. 
Ez most nem működik, órák-
ra otthagyhatók az  autók, 
nincs semmilyen ösztönzés 
arra, hogy csak annyi időre 
álljunk meg a belvárosban, 
amennyire tényleg kell.
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Szegedi ihletésű mandalákból nyílt kiállítás az Agóra kerítésén, 
amíg az intézmény kényszerűen zárva tartott a járvány miatt. 
Az alkotó, Szalóki Renáta elmesélte: azért tette éppen ezeket 
a nevezetességeit egymás mellé, hogy minél érdekesebb legyen 
a kép, ha valaki közel lép hozzá.

– Szegeden születtem, Szegeden 
élek, nem is tervezem, hogy elme-
gyek innen, mert nagyon szeretem 
ezt a várost. Ebből is születtek ezek 
a mandalák – fogalmazott a Szent-
Györgyi Albert Agóra kerítéskiállítá-
sán a 31 esztendős Szalóki Renáta. 
– Inkább mondanám magam terve-
ző grafikusnak, mint képzőművész-
nek; grafikus végzettségem is van, 
de nem főiskolai, hanem OKJ-s. Raj-
zolni tudok és szoktam is, de a port-
ré és a csendélet nem az én világom; 
inkább a tervezés, ha adott egy fe-
lület, és hozzá egy téma, amivel 
meg kell tölteni. A diplomámat szo-
ciális munkás szakon szereztem. Ez 
egyébként abban segít, hogy gátlá-

sos létemre az emberekkel jobban 
kijöjjek a  munkám során: sikere-
sebben megértetem magam velük, 
és hatékonyabban megértem, mit 
várnak el tőlem egy felkéréskor. És 

ez bizony nem hátrány. Mert sokan 
feltételezik a tervező grafikusokról, 
hogy kitalálják mások gondolatait, 
pedig sajnos nem vagyunk gondo-
latolvasók. 

Reni három-négy éve alkotta 
meg szegedi ihletésű mandaláit, 
amikor azt próbálta ki, lehet-e ké-
pekből komponálni egy mandalát. 
Aztán jött az ötlet: miért ne lehet-
ne az egyes szegedi nevezetessé-
geket átalakítani ilyen formában? 
Összegyűjtötte egyértelmű neveze-
tességeinket –  így került egymás 
mellé a szegedi paprika, a szege-
di papucs, a háromféle villamos, 
a háromféle víztorony, a magnólia, 

amellyel tavasszal mindenki szelfit 
készít, a Sóhajok hídja, a Dóm tér, 
a  tiszavirág és Sárkányölő Szent 
György. – Az akkori kollégáimat kér-
tem meg, hogy válasszanak ki a sok 

képből ötöt-hatot, és azokból össze-
illesztem a mandalákat. Így szület-
tek meg. Ez egy parányi töredéke 
a munkáimnak, de nagyon örülök, 
hogy felkeltette az Agóra érdeklő-
dését. Hatalmas dolognak tartom. 

Ezek az alkotások mind számí-
tógéppel készült grafikák –  ezért 
is vallja magát Reni inkább tervező 
grafikusnak, mint képzőművésznek. 
Rengeteg mandalát rajzolt kézzel is 
az elmúlt évek során. A számítógé-

pes mandalákat azért készíti, hogy 
ha távolról nézi valaki az összképet, 
akkor a tarkabarka színeket lássa, 
közel lépve viszont egyre több apró 
részletet fedezhessen fel rajta. – Hi-
szen a mandalákat is azért szeretjük, 
mert energiát társítunk hozzájuk, bi-
zonyos érzéseket, de ez nem feltét-

lenül van így, hiszen nem mindenki 
annyira spirituális felfogású. Én pedig 
továbbgondoltam, hogyan lehet érde-
kes is a kép, nem csak szép – fűzte 
hozzá a fiatal alkotó. – A mandala 

rajzolása engem megnyugtat. Nem 
a meditációval kötném össze, hanem 
azzal, hogy szeretem rajzolni. Elindu-
lok a közepétől, akkor még fogalmam 
sincs, mi lesz a végén. Haladok kife-
lé, kifelé, és csak a papír mérete szab 
határt. Arra is rájöttem, hogy nekem 
inkább a körvonalak megrajzolása, 
és nem a színezése a kihívás.

 Mivel mások szeretnek színez-
ni, tavaly nyár végén egy kis üllési 
fesztiválon megtartottam életem 

első mandalaszínező workshopját, 
virágmintákkal. Érdekes volt, hogy 
csak két gyerek jött, de sok felnőtt 
leült hozzánk, és ragadott filctollat. 
Még fiúk is eltöltöttek három-négy 
órát egy-egy mandalával. Ha lesz rá 
lehetőség, szeretném folytatni. 

Dombai Tünde

Hogy kerül a szegedi papucs, a tuja,  
a dóm és a magnólia egy mandalára?

Szalóki Renáta megnyugtató rajzait bárki kiszínezheti

Mi a mandala?
A mandala az ősi indiai nyelvben, 
a szanszkritben kört, ívet jelent. 
A mandala, mint kép a kozmosz, 
illetve különféle istenek hindu 
vagy buddhista vallási ábrázolá-
sa. Elkészítési folyamata maga 
is egyfajta meditatív szertartás, 
ahol minden egyes szín megha-
tározott jelentéssel bír. 

Ki hány nevezetességet talál ezen a mandalán?

Szalóki Reni tizenkét mandaláját mutatta meg az Agóra kerítésén.

Reni szereti Szegedet. Ez nála ebben a köralakban is megnyilvánul. 

A sport és épített örökségeink összhangban, egy képen. Fotók: Szabó Luca
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Mi lönne akkor... 
Az X-Embörök rövid története

Egy csapat szegedi fiatal közel két évtizeddel ezelőtt hobbiból 
nekiállt egy szórakoztató magyar szuperhősképregény elkészí-
tésének. Van köztük olyan, aki még mindig nem adta föl, pedig 
ezer alkalma lett volna rá, és lehet, hogy jobban is tette volna. 
A szóban forgó képregény az X-Embörök, melynek történetét Vá-
radi Gábor szegedi képregényíró, a szegedi képregényfesztivál 
szervezője és előadója foglalta össze. 

Idén lesz 18 éve, hogy megkez-
dődtek a munkálatok az X-Em-
börök képregényen. Mialatt 

az akkor születettek fölnőtté váltak, 
megalkottunk egy alternatív világot, 
karakterek százaival, saját történe-
lemmel és kultúrával, és mindezt, 
legalábbis részben, szegedi nyelv-
járásban. Ezalatt sikerült kiadnunk 
néhány füzetet és naptárat, volt blo-
gunk és Facebook-oldalunk, vol-
tak sikerek és kudarcok, de főleg 
nehéz ségek és akadályok minden 
mennyiségben. 

De kezdjük az elején! Az X-Em-
börök képregény alkotógárdáját 
már a 2003-as induláskor közel 
10 éves barátság kötötte össze, 
mely az általános iskola kedd dél-
utáni rajzszakkörén indult. A közös 

érdeklődési kör hamar kialakítot-
ta a  közösen létrehozandó kép-
regény igényét, és ennek egyik 
eredménye – számos elvetett és 
jóval több, későbbre félretett ötlet 
mellett – az X-Embörök világának 
létrehozása lett. 

De miről is van szó? Nagy kö-
zös vállalkozásunknak olyan té-
mát kerestünk, ami elég közért-
hető, elég ismert, vicces, teljesen 
magyar – úgy, hogy közben nem 
az –, és amihez mindannyian hoz-
zá tudunk tenni valamit. Amiben 
legelőször megegyeztünk, az az 
volt, hogy valamiféle paródiát 
készítünk, mert ott fontos sze-
repe van a humornak, de ha 
csak simán valami viccesben 
gondolkodunk, az esetleg fél-
remegy, vagy ami különösen 
rossz, azt mondják rá, hogy ez 
valaminek a másolása, koppin-
tása, lopása stb. A  paródiánál 
ilyen gond nincs, hiszen az min-
dig nyíltan fölvállalja, hogy mi 
az az alap, amelyre a koncepci-
ót, a szatírát és végül a tényleges 
poénokat építi. 

Különböző horror-, sci-fi- és 
fantasytémák után jutottunk arra 
a  meggyőződésre, hogy ha már 
képregényeket készítünk, akkor 
talán valami alapvetően képre-
gényes dologban kellene gondol-
koznunk; és mi is lehetne képre-
gényesebb és közben egy magyar 
paródiának alkalmasabb, mint 
a szuperhős műfaj! Tehát magyar 
szuperhősök! Már maga az ötlet is, 
hogy a szuperhős-tematikát magyar 
környezetbe helyezzük, tökéletesen 
illeszkedett a paródia műfajához, 
hiszen hogyan is működhetne ez 
itthon? 

Akkoriban, a 2000-es évek ele-
jén egyre nőtt az igény a képregé-
nyek rajongói és az egyre-másra 
a közönség elé lépő magyar alkotók 
körében a magyar szuperhősképre-
gényre, csak sajnos eleve lehetet-
len feltételekkel. Így aztán akárki 
akármivel állt elő, ha egyáltalán 
észrevették, és nyilvánosságot ka-

pott, akkor mindig jött a fanyalgás, 
hogy miért nem komolyabb, miért 
nem menőbb, miért nem eredetibb, 
miért nem jobb stb.

Nos, ebben a környezetben si-
került eldöntenünk, hogy Magyaror-
szágra ültetett szuperhős-paródiát 

készítünk: az X-Emböröket. Először 
azonban filmezni kezdtünk, ám 
a film egyre döcögősebben haladt, 
majd 2006-ban végleg leállt, a for-
gatókönyvét pedig képregényre 
adaptáltuk.

A következő három évben ez 
a munka folytatódott, és rettene-
tesen lassan haladt. Az alkotógár-
da is folyamatosan szűkült, végül 
mégis elkészült az első, majd 2007 
folyamán a második epizód. 

És akkor elérkezett 2009, az el-
ső szegedi képregényfesztivál. És 
rá kellett döbbennünk, hogy Szeged 
képregényes élete országos szin-
ten is mennyire gazdag és sokrétű. 
Nekünk pedig ahhoz, hogy fölmu-
tathassuk a világunkat, elő kellett 
léptetnünk az addigi műveinket fi-
óknak írt képregényből webcomic-
ká, amihez kellett egy saját honlap 
is: a fesztiválra már működő netes 
képregényt tudtunk prezentálni.

Mivel az első fesztivál sikeres 
volt, innentől ez diktálta az X-Em-
börök alkotási folyamatának 
a  ritmusát. A  második fesztivál-
ra már elkészült az  új oldalunk, 

az x-emborok.blog.hu is, amely 
aztán 2019 augusztusáig 
folyamatosan bővült új tar-
talmakkal, online olvasható 

képregényekkel, cikkekkel, 
dokumentációkkal, jegyzetek-

kel és egyéb írásokkal. A harma-
dik fesztiválra pedig elkészült 
az  első nyomtatott képregé-

nyünk, amely egy a  főtörté-
netből korábban kivágott, de 
önmagában kerek jelenet volt. 
Természetesen a  megszokott 
„szerencsénk” itt is működött, 
ugyanis sikerült a nyomdának 

rosszul leadni a megrendelést, így 
500 helyett csak 200 példány jött 
ki az egyébként is vékonyka promó 
füzetünkből, de azért sokan érdek-
lődtek, fölfigyeltek rá, hogy ez is 
a világon van. 

2013-ban, az X-Embörök tízéves 
jubileumával egy időben sor került 
az  ötödik fesztiválra, és a  kettőt 
összekötve kiállítást készítettünk 
a Somogyi-könyvtárban az elmúlt tíz 
év anyagaiból, továbbá az addig el-
készült öt fejezetet, amelyek egy te-
matikus egységet alkottak, egyszer-
re kihoztuk nyomtatott formában. 
Csakhogy az egyre gyarapodó fesz-
tivál egy olyan termébe kerültünk, 
amelyet korábban nem vontak be 
a rendezvény lebonyolításába – így 
egyszerűen, dacára az útbaigazító 
tábláknak, nem találtak minket. És 
ezzel megtört valami….

Nagy tervekkel vágtunk a hato-
dik epizód és ezzel együtt a máso-
dik nagy tematikai egység elkészí-
tésébe, de a lelkesedés valahogy 
már nem volt a régi. Ráébredtünk 
arra is, hogy akárhogy is számoljuk, 
az addigi sebességgel az elmesélni 

kívánt történetünknek a töredékét 
sem tudjuk elmondani, mire meg-
halunk…

Igaz, közben legalább országos 
hírre tettünk szert. Ugyanis valahol, 
egy amúgy elég jelentéktelen Face-
book-bejegyzés alatti komment-
ben kaptunk egy „remek” kritikát, 
amelyben egy (nagy valószínűség-
gel) pesti fiatal, aki természetesen 
nem olvasta el, és talán a paródia 
mint műfaj lényegét sem értette, 
koppintásnak nevezte az X-Embö-
röket…

Közben az  alkotógárda is to-
vább gyérült. Mivel a folytatás nem 
akarta adni magát, úgy döntöttünk, 
jegeljük egy kicsit, és addig meg-
csinálunk néhány rész retrósabb 
hangulatú előzményt. Ebbe bele-
fektettünk egy-két évet, és gyakor-
latilag semmire se jutottunk, viszont 
elkezdtünk eljárni a  Budapesti 
Nemzetközi Képregényfesztiválra, 
a  Hungarocomixra, és az  egyre-
másra induló vidéki képregényes 
fesztiválokra, börzékre, találkozók-
ra, így legalább eljuttattuk az X-Em-
böröket az ország más részeibe is. 

A retró sorozat ötletét aztán egy 
még retrósabbra cseréltük, és ne-
kiálltunk földolgozni az X-Embörök 
legelső kalandját. Ez egy dupla fü-
zet lett, amely három év alatt ké-
szült el. Itt tartunk most. 

Folyamatosan haladtunk és 
építettünk és alkottunk, és közben 
a csapat szinte elfogyott, és a siker 
sosem volt arányban a belefektetett 
energiával. Most már ötödik éve 
dolgozunk egy köteten, több mint 
száz vendégművésszel, és még 
nem látjuk a végét, de a vírushely-
zet miatt ez talán nem is meglepő.

18 év. Ezalatt mások fölnőttek, 
mi meg... sokat nevettünk és sokat 
bosszankodtunk, sokat agyaltunk, 
terveztünk, kutattunk, hagyományt 
ápoltunk és teremtettünk, kultúrát 
mentettünk, s reméljük, hogy nevet-
tettünk és elgondolkodtattunk. Is-
meretségeket kötöttünk, barátokat 
és ellenségeket szereztünk, bejár-
tuk az országot, képregényfesztivál-
ról képregényfesztiválra. 

Hogy siker volt-e? Nem tudom. 
Megérte-e? Megérte.

Váradi Gábor

Az írás teljes terjedelmében 
a Szeged folyóirat 2021. áprilisi 

lapszámában olvasható.Szegedikum a szuperhősök parodisztikus feldolgozása.

Váradi Gábor képregénytörténetet 
is tanított a szegedi egyetemen.

Eredetileg filmben gondolkodtak 
az alkotók, végül képregény lett 
belőle. 
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Karantén
Kata lehúzta a kirakat 

összes redőnyét, én 
pedig lelakatoltam. 

Láttam, hogy könnybe lábadt 
a szeme. Nem tudjuk, med-
dig kell zárva tartani kis opti-
kánkat. Ez a bizonytalanság 
a legrosszabb.

Öt éve nyitottuk meg kö-
zös kis üzletünket. Öt éve 
nem voltunk bezárva egy 
hétnél tovább. Most is húz-
tuk, halasztottuk, ameddig 
csak lehetett, de két hét óta 
szinte be sem tette a lábát 
hozzánk senki. Eljöttek még 
néhányan az elkészült szem-
üvegért vagy kontaktlencsé-
ért, de már újat nem rendel-
tek tőlünk.

Kézen fogva sétálunk ha-
za – most mi sem utazunk 
tömegközlekedéssel.

Ahogy átsétáltunk a Szé-
chenyi téren, láttam, hogy 
virágzik a  magnóliafa. Ez 
Szegeden azt jelenti, hogy 
itt a tavasz. Ez a városunk 
jelképe. De hiába a sok vi-
rág pompája, ha senki nem 
gyönyörködik benne. Min-
den tavasszal tolonganak 
az emberek körülötte. Fény-
képészek kapják lencsevég-
re a fiatal párokat. Családok 
fotózzák le a gyermekeiket. 
Vannak, akik szelfit készí-
tenek a  rózsaszín virágos 
lombok között. Most senki 
sem fényképezi a  fát. Ma-
gányosan áll. Nem tudja, mi 

van ezen a tavaszon, ahogy 
mi sem tudjuk. Lehajtott 
fejjel bandukolunk az ezer-
színű tavaszi virágok között, 
bennük sem gyönyörködünk 
most, hiába ültették ki ősz-
szel gondos kezek színár-
nyalatok szerint. Rájuk sem 
pillantunk. Nem nézünk 
sehová. Nem akarjuk látni, 
hogy üresek az  utcák és 
a terek, zárva vannak a ká-
vézók. Lelakatolt ajtók és le-
húzott redőnyök mindenütt. 
Akadnak üzletek, amelyek 
kirakata papírokkal van le-
ragasztva, de van olyan is, 
ahol meztelenül csúfoskod-
nak a kirakati babák az üveg 
mögött.

Egy hete vagyunk itthon, 
sehová sem mozdultunk ki. 
Kezdeti elkeseredésem után 
rájöttem, hogy a lakásból új-
ra otthon lett! Ugyan kény-
szerből, de most nemcsak 
éjszakai szállás, nemcsak 
a reggeli rajt helyszíne, ha-
nem újra otthon. A konyha 
is újra él! Zsírosan, foltosan 
mosolyog ránk a  tűzhely, 
hogy végre használjuk. Is-
mét együtt sütünk-főzünk, 

ahogy szerelmünk kezde-
tén. Változatos, finom illat 
lengi be a  lakást. Lassan 
eszünk, értékelve az ízeket 
a sok gyors kaja után, s köz-
ben beszélgetünk. A dolgos 
hétköznapokon legtöbbször 
csak a munkáról esett szó 
köztünk, és este fáradtan 
zuhantunk az  ágyba. De 
most van időnk! Hallga-
tom, ahogy Kata beszél. 
Nézem a mosolygós száját, 
a sminktelen arcát, a hátra-
fogott haját. Ilyenkor tetszik 
a legjobban! Te jó ég, hogy 
szeretem!

Ebéd után kiülünk a  te-
raszra kávézni. Kata lehuny-
ja a szemét, és napfürdőzteti 
az arcát. Az áprilisi nap még 
nem szúr, csak simogat…

Én közben felhívom 
az édesanyámat. Én hívom 
fel! Legtöbbször ő hívott, és 
én kapkodva válaszolgat-
tam, majd tettem le gyorsan 
a telefont. Most mindennap 
beszélünk. Ma is van időm 
meghallgatni, hogy még 
csak most bújt ki a zöldborsó 
a kertben, hogy a szomszéd 
kutyája megrágta a kerítést, 
és hogy a  fehér tyúkok ke-
vesebb tojást tojnak, mint 
a sárgák…

Hallgatom édesanyámat, 
közben felnézek az  égre, 
hogy megköszönjem, hogy 
csak ennyi a  problémája. 
Megköszönöm azt is, hogy 
nekem is csak annyi a dol-
gom, hogy itthon legyek, és 
egész délután egy könyvvel 
üljek a  teraszon, arra vár-
va, hogy vége legyen ennek 
az egésznek.

Lehunyom a  szemem. 
Megpróbálom kitörölni emlé-
keimből az üres város képét, 
és emlékezem. Emlékezem 
az élettel teli városra, a sok 
siető emberre, a zsúfolt tro-
likra, a  kávéházak vidám 
teraszaira, a  békés galam-
bokra, a  nyüzsgő utcákra, 
az utcák zenészeire és a ké-

regetőkre, most még ők is 
hiányoznak… És emlékezem 
arra, hogy milyen jól áll Sze-
gednek a tavasz!

Legszívesebben odaáll-
nék a  teraszkorláthoz, és 
kiabálnék: „Várj egy kicsit, 
Szeged! Őrizd még a pompá-
dat, hogy mire újra sétálni tu-
dunk, mindent úgy találjunk, 
mint ahogy legszebb emlé-
keinkben él! És süss, nap! 
Süss, vadul és erősen! Se-
gíts elpusztítani a vírust kö-
rülöttünk! Hogy éljünk! Hogy 
élhessünk minél többen, 
minél tovább, hogy mire újra 
virágzik a magnóliafa, pont 
annyian lefényképezhessük, 
mint tavaly!”

Urbán Ildikó

Pénteken a kertben dol-
goztam, késő estig ül-
tettem a  virágokat, 

metszettem a  fákat. Nem 
baj, gondoltam, majd holnap 
vásárolok. Szombaton korán 
indultam, hogy a szemétszál-
lításra kiállított csekket is be-
fizethessem a postán. Amikor 
leszálltam a villamosról, lát-
tam: zárva a posta. Ekkor ju-
tott eszembe, hogy május el-
seje van. Semmi sincs nyitva. 
Azért megnéztem a Kárász 
utcai hírlapárust, hogy fel-
adjam a két lottószelvénye-
met, de az is zárva volt. Végül 
a Csiga pékségben tudtam 
kenyeret és sütit venni, hogy 
ha vasárnap, anyák napján 
felkeresnek a  gyermekeim 
és az unokáim, meg tudjam 
őket kínálni.

Szombaton öt óra felé éb-
redtem fel délutáni szunyóká-
lásomból, amikor élénk zene 
hallatszott az utcáról. Az ab-
lakból kitekintve láttam, hogy 
az utcánkban egy két oldalán 
nyitott, feldíszített kamion áll, 
amin jelmezes emberek tán-
colnak, vidám, ritmusos zené-
re. A hangulatos dallamokra 
kinyíltak az ablakok, és megje-
lentek az emberek az erkélye-
ken. Ekkor éreztem át igazán, 
hogy május elseje van. Eszem-
be jutottak a régi május else-
jék, amikor vidáman felvonul-
tunk, énekeltünk, táncoltunk, 
bográcsoztunk a ligetben.

Nem tudom, kik találták 
ki a kamionos rendezvényt, 
de millió köszönet nekik! 
Házhoz szállították az ünne-
pi hangulatot, vidám élményt 

ajándékoztak a fásult embe-
reknek. Csak az  ablakokat 
kellett kitárni, és jöhetett 
befelé a jókedv. Jó volt halla-
ni a kamion hangszórójából: 
„Szeretlek, Szeged!”

Milyen jó lenne, ha időn-
ként végighajtana az utcákon 
ez a „jókedvet csináló” kamion, 
legalábbis addig, amíg a jár-
vány tart! Talán a  feltorlódó 
autósok sem mérgelődnének, 
mert mindenkire ráfér a derű.

Amikor este bemondták 
a  lottósorsoláskor a nyertes 
számokat, egyeztettem az ál-
talam „tudományosan” kikal-
kulált számokkal. Egyetlen 
számot sem találtam volna el. 
Milyen jó, hogy zárva volt bolt 
– így nyertem 600 forintot.

Éljen május elseje!
Dr. Berecz Árpádné

Házhoz szállították  
az ünnepi hangulatot

A maszkom mögött mosolygok
Endrei Judit, aki Szegeden diplomázott, huszonkét évig 
dolgozott a Magyar Televízió bemondónőjeként és mű-
sorvezetőjeként. Az ismert tévés idén március elején pá-
lyázatot hirdetett közösségi oldalán, A maszkom mögött 
mosolygok címmel. Olyan történeteket várt, amelyek segí-
tettek, segítenek abban, hogy ne a félelem győzzön a koro-
navírus-járványban; olyan írásokat, amelyek arról szólnak, 
hogyan tudták az emberek a saját maguk számára elvi-
selhetőbbé tenni az elmúlt egy évet. A pályázaton díjazták 
a szegedi Urbán Ildikó Karantén című írását is.

Egy hete vagyunk 
itthon, sehová sem 
mozdultunk ki. Kez-
deti elkeseredé-
sem után rájöttem, 
hogy a lakásból újra 
otthon lett! Ugyan 
kényszerből, de 
most nemcsak éj-
szakai szállás, nem-
csak a  reggeli rajt 
helyszíne, hanem új-
ra otthon. A konyha 
is újra él! Zsírosan, 
foltosan mosolyog 
ránk a tűzhely, hogy 
végre használjuk. 
Ismét együtt sütünk-
főzünk, ahogy sze-
relmünk kezdetén. 
Változatos , finom il-
lat lengi be a lakást.

Tükörkép. Fotó: Méhes János

Sajtóközlemény
Közel háromezer szegedi egészségi állapotát  

mérte fel a Prevent-Ív Praxisközösség
2021/04/30

Példaértékű kezdeményezés valósult meg Szegeden. A Széche-
nyi 2020 program keretében 135,14 millió forint vissza nem térí-
tendő európai uniós támogatás elnyerésével megalakult a Prevent-Ív 
Praxisközösség. A tíz szegedi praxisból álló közösség 20 hónap alatt közel 
háromezer egészségi állapotfelmérést készített el, és 35 egészségügyi szakem-
ber bevonásával másfél ezer prevenciós rendelést, valamint számos szűrővizsgálatot bonyolított le.

2019. augusztus 28-án Szegeden megalakult az 5 felnőtt és 5 gyermek praxisból álló Prevent-Ív 
Praxisközösség, azzal a céllal, hogy javuljon az egyes praxisokhoz tartozó betegek egészségi állapo-
ta, növekedjen az egészségben eltöltött évek száma, javuljon az alapellátás prevenciós tevékenysége, 
s ezáltal növekedjen a lakosság egészségtudatossága. 
A praxisközösség az EFOP-1.8.2-17-2017-00040 számozású pályázaton 135,14 millió forint európai uni-
ós támogatást nyert el a Széchenyi 2020 program keretében. A pénzt a közösség munkabérekre, esz-
közvásárlásra, informatikai rendszerre és programszervezésre fordította. A 20 hónapos projektidőszak 
alatt több mint 2000 egészségi állapotfelmérés készült, és másfél ezer prevenciós rendelés zajlott le.
Dr. Barna Ilona háziorvos, a praxisközösség szakmai vezetője elmondta: célcsoportjuk a kisgyerekektől 
az idősekig terjedt. Különösen nagy figyelmet fordítottak azokra a fiatal felnőttekre, akik 18. életévük be-
töltése után kikerülnek a gyermekorvosok és védőnők látóköréből, és csak évekkel később, a már esetleg 
kialakult betegségek szövődményeivel jelentkeznek a felnőtt háziorvosi rendelésen. A praxisközösség 
preventív hozzáállásának célja éppen az volt, hogy ezek a szövődmények minél később alakuljanak ki. 
A támogatás eredményeként a program résztvevői a praxisorvosok és -nővérek mellett 15 lelkes szak-
emberrel – gyermekekkel és felnőttekkel foglalkozó gyógytornászokkal, dietetikusokkal, védőnőkkel, 
mentálhigiénés szakemberekkel, általános életmódtanácsokat adó egészségfelelőssel – konzultálhat-
tak. Az ingyenes szűrővizsgálatok, programok, prevenciós rendelések, a szakemberekkel eltöltött cso-
portos alkalmak nagyon sok szegedinek segítettek. A megkezdett munka a jövőben hasonló prevenciós 
szemlélettel gondolkodó követőkre vár.
A projektről bővebb információt a https://preventivpraxis.hu oldalon olvashatnak. További információ 
kérhető a szakmai vezetőtől, dr. Barna Ilonától. Telefonszám: +36 20/952-9080.
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Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a  jogot arra, hogy 
az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett 
formában adja közre.

     Postabontás

Aktuális

Elhunyt  
Fekete 

Albertné

A 74 éves korában el-
hunyt Fekete Albert-
né Márti elkötelezett 

szociális szakemberként 
nyújtott támogatást és se-
gítséget sérült gyermekek-
nek és felnőtteknek egya-
ránt. Felkészültségével, 
emberszeretetével, hitével, 
a  sérült emberekről való 
gondoskodással nap mint 
nap példát adott környeze-
tének és munkatársainak.

Már fiatalon az embe-
rek segítését tekintette 
hivatásának. Huszonöt 
évig dolgozott fizikoterá-
piás szakasszisztensként 
a gyulai Semmelweis Ig-
nác Megyei Kórházban. 
Személyes érintettsége 
miatt a gyulai mozgássé-
rültek egyesületénél te-
vékenykedett, társadalmi 
munkában, s emellett öt 
gyermeket nevelt, nagy 
szeretetben.

Szegedre költözésü-
ket követően, 1992-ben 
alapította meg a Szegedi 
Mozgássérültek Alternatív 
Egyesületét. Munkája során 
a mozgásukban korlátozot-
tak érdekvédelme mellett 
számos tevékenységet 
végzett a fogyatékkal élők 
életminőségének javítása 
érdekében. 1995-től min-
den évben megrendezte 
a  fogyatékosok nemzet-
közi hetét. Ebben az  idő-
szakban sok-sok kerekes 
székes jelent meg Szeged 
utcáin, terein. Ez a  hét 
bővelkedett kulturális és 
sportprogramokban, ame-
lyek bárki számára látogat-
hatók voltak. El nem fogyó 
erővel, lendülettel szervez-
te az ideérkező vendégek 
elszállásolását, étkezését, 
szállítását, de támogatókat 
is keresett a  programok 
megrendezéséhez.

Az egyesület hozta 
létre 2001-ben az azóta 
is működő Fogyatékos 
Gyermekek Nappali In-
tézményét, ahol a hetedik 
életévüket betöltött, hal-
mozottan sérült gyerme-
kek részesülnek nappali 
ellátásban és fejlesztés-
ben. Az  egyesület 2003 
óta támogató szolgálatot 
is működtet, amelynek 
elsődleges célja a sérült 
személyek önálló életvite-
lének megkönnyítése.

Az egyesület a  tagok 
részére nyújtott érdekkép-
viseleti tevékenységen túl, 
fokozatosan bővítette szol-
gáltatásait: segédeszköz-
kölcsönzés, könyvtárhasz-
nálat, különböző szabadidős 
programok szervezése, 
gyermekek részére boccia-
bajnokság, de ülőröplab-
dacsapatot is alakítottak. 
Márti példamutató módon 
működött együtt más helyi 
és országos érdekvédelmi 
szervezetekkel, fogyatékkal 
élők ellátásával foglalkozó 
intézményekkel.

Márti és az általa kép-
viselt egyesület megalaku-
lása óta részt vett a város 
önkormányzata által létre-
hozott Fogyatékosügyi Fó-
rum munkájában. Fekete 
Albertné elhivatottságát 
számos díjjal ismerték el: 
2003-ban a szegedi önkor-
mányzat Szociális Munkáért 
díjjal tüntette ki, 2005-ben 
a szociális területen végzett 
kimagasló tevékenységért 
megkapta az Esélyegyenlő-
ségért díj elnevezésű állami 
kitüntetést, 2011-ben pe-
dig a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos 
Szövetségétől az  Ember 
az  Emberért emlékérem 
ezüst fokozatát nyerte el. 

Munkáját nem tudta 
abbahagyni, utolsó, be-
tegségben töltött éveiben 
is szeretettel fogadta 
a hozzá fordulókat. Kitar-
tásával, szeretettel övezett 
életével számos embernek 
vált példaképévé. Tudását, 
szociális érzékenységét 
önzetlenül adta át, hiszen 
mindig az volt a célja, hogy 
segítse az embereket.

Emlékét megőrizzük. 
Nyugodjék békében!

Farkas Katalin,
a Fogyatékkal Élők és 

Betegek Érdekvédelmi 
Szervezeteinek Fóruma 

titkára

Vádolom
1898-ban az L’Aurore napi-
lapban az ismert és befolyá-
sos író, Émile Zola levelet in-
tézett az ország elnökéhez, 
azzal vádolva a  kormányt, 
hogy az Alfred Dreyfus elleni 
kémkedési vád megalapozat-
lan, jogellenes.

Vádolom Orbán Viktort és 
társait. A teljes bűnlajstrom fel-
sorolásától eltekintek, mégis ki 
kell emelnem a kínai vakciná-
val elkövetett aljasságot. A ko-
ronavírus miatt elhunyt közel 
harmincezer magyar állam-
polgár halála szoros összefüg-
gésben van az egészségügyi 
rendszer jelenlegi állapotával, 
ez pedig egyértelműen az el-
múlt évek kormányzati nemtö-
rődömségének, az egészség-
ügyet a fontossági lista végére 
soroló politikai működésnek 
róható fel. 

A Fidesz gerinctelenül 
nem vállalja fel a felelőssé-
get a halottakért,  folyama-
tos győzelmi jelentéseket ad 
az egészségügy állapotáról, 
az oltások növekvő számá-
ról, hamis adatszolgáltatás-
sal, megalapozatlan táblá-
zati statisztikával próbálja 
igazolni a kínai vakcina fon-
tosságát. Minden vakcina ad 
valamilyen védelmet, még 
a Sinofarm is. Igaz, az unió 
még nem engedélyezte, igaz, 
hogy háromszor annyiba ke-
rül, mint pl. a Pfizer, de ha 
pont itt nem lopnának, meg 
lennék lepve.

Ha az egyik néprészünk 
változatlanul lemond a kínai 
csodáról, akkor a kormány, 
a  sikkasztó brigád csúnya 
csapdába esik: lesz a feles-
leges lélegeztetőgépek rak-
tárában pár millió adag kínai 
oltóanyag is, mint szükség-
telen, de ki fogja ezt kifizetni 
a csókosoknak? Természete-
sen mi! Ha szerencsénk van, 
baráti ajándékként elpasszol-
juk Indiának vagy a kipcsák 
államoknak, még mielőtt 
megromlana a spájzban.

Hogy az oltásellenes anti-
magyarok bűne ez? 4,5 millió 
a regisztráltak száma, az öt-
millióhoz napi 140-150 ezer 
oltakozás kellene, de a Pfi-
zer-csúcsnapot követően alig 
41 ezren mentek oltásra, hi-
ába a reklám, a háziorvosok 
telefonálása. Az újraoltások 
fontosak, de az  oltottsági 
arányon nem javítanak, csak 
a védettségen. 

A fekete pénteken percek 
alatt összeomlott az  oltási 

időpontok foglalására kifej-
lesztett weboldal, miután 
Orbán bejelentette, hogy 
a  Pfizer vakcinára is lehet 
jelentkezni. Mire az Operatív 
Törzs azzal a nehezen értel-

mezhető magyarázattal ruk-
kolt elő: felelőtlen emberek 
galád támadása a 20 milliár-
dért kifejlesztett szuperrend-
szer ellen.

Nos, azt nem sikerült ér-
telmeznem, hogy vajon kik is 
a felelőtlen emberek: azok, 

akik felmentek regisztrálni 
időpontra, vagy azok, akik 
nem fejlesztettek megfele-
lően védett platformot, vagy 
azok, akik mindenféle elő-
készítés nélkül egyszer csak 
bejelentették, most lesz Pfi-
zer, aztán hetekig nem? Vagy 
a  Soros-bérenc hackerek, 
akik éjjel fél egykor sikeres 
villámháborút indítottak? 
Az elmúlt évben minden ilyen 
esetet gaz szándékú, felelőt-
len emberek követtek el – a 
rendszer jó, sőt kiváló, sokat 
fizettünk érte, csak használni 
nem lehet.

S persze tudjuk, hogy 
most ezek a  felelőtlen, go-
nosz emberek a  kórházak 
ellen is túlterheléses táma-

dást hajtottak végre azzal, 
hogy gigasorok alakultak ki 
a nyugati vakcináért. Olyan 
ez, mint ötven éve, amikor 
a pártbizottságról jelzés ér-
kezett: jön banán.

Adatok hiányában még 
a szakma számára sem vilá-
gos, mi történik a kórházak 
covidosztályain: ott a szájbe-
fogó törvények uralkodnak, 
és a  média számára tiltott 
terület.   Nemrég az  Orszá-
gos Kórházi Főigazgatóság 
főigazgató-helyettese beszélt 
a kórházi ellátás helyzetéről. 
Véleménye szerint „a harma-
dik hullám csúcsán mintegy 
1500 embert ápoltak léle-
geztetőgépen”, de szerin-
te a  magyar egészségügy 
ennek a dupláját is elbírja: 
„3000 az az ágyszám, amit 
biztonsággal üzemeltetni tu-
dunk, és szakembergárdával 
ellátni”.

A Covid–19-járvány alap-
vetően megváltoztatta a te-
rápiás gyakorlatot az állapot 
súlyossága és a lélegeztetett 
betegek száma tekintetében. 
Itt csak a magas szintű tu-
dásnak, a gyakorlati ismeret-
nek és a tapasztalatnak van 
helye. Elsősorban a betegek 
megfigyelésében, az állandó 
és folyamatos gépi monitori-
zálásban és a közvetlen ész-
lelésben kell a gyakorlottság.  
Odafönt pontosan tudják, 
hogy a  magas lélegeztető-
gépi halálozás nem „a be-
tegség jellegéből fakad”.  De 

ezt a magyar kormány nem 
érti, és az egészségügy irányí-
tói sem. A halálosan fáradt, 
kimerült, kiégett, mentáli-
san és érzelmileg kizsigerelt 
emberekre újabb terhet már 

nem lehet rakni. A kormány 
a szolgává aljasított kórház-
vezetők segédletével addig 
húzza-vonja, cibálja ide-oda 
az ápolókat, hogy azok bele-
szakadnak. Az emberek meg 
belehalnak a  hiányukba. 
Mindezekhez törvényeket 
módosítanak, igazítanak, 
hogy tetteikre ráhúzhassák 
a jogszerűség fátyolát. 

Elveszítettünk közel 30 
ezer embert. Pedig a főnök 
azt mondta, ne azt figyel-
jétek, mit mondok, hanem 
azt, amit teszek. Én most vá-
dolom őt, a NER-lovagokat, 
a hozzá nem értő stábokat, 
a szolgalelkű tapsolókat: elég 
volt!

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Dialektikus 
pesszimizmus

Vajon mikor köszönt rá 
szép hazánkra az a bol-
dog kor, amikor a védőol-
tás nem nemzeti ügy, ha-
nem egészségügy lesz? 
De szeretném megérni! 
Per pillanat még ezt is re-
ménytelennek látom.

Méhes János

Hogy az oltásellenes 
antimagyarok bűne 
ez? 4,5 millió a  re-
gisztráltak száma, 
az ötmillióhoz napi 
140-150 ezer olta-
kozás kellene, de 
a Pfizer-csúcsnapot 
követően alig 41 ez-
ren mentek oltásra, 
hiába a reklám, a há-
ziorvosok telefoná-
lása. 



 2021. május 15., szombat

Källman távozik, vb-ezüstérmes pótolja
A norvég Alexander Blonz szerződése két idényre szól

A svéd Jonas Källman 
a nyáron hét és fél év 
után távozik a  MOL-

Pick Szeged kézilabdacsapa-
tától. A balszélső 2014-ben 
olimpiai ezüstérmesként, há-
romszoros Bajnokok Ligája-
győztesként, ötszörös spanyol 
bajnokként igazolt Szegedre, 
ahol EHF-kupát, bajnokságot 
és Magyar Kupát nyert. Käll-
man minden idők legeredmé-
nyesebb szegedi játékosa lett 
a BL-ben, 325 góllal.

A klub honlapja szerint 
az idény végén lejár a 39 éves 
játékos szerződése. Erről Käll-
man a svéd Aftonbladetnek 
elmondta: szeretett volna még 
egy évet maradni, de az egye-
sület közölte, hogy nem hosz-
szabbítanak vele. Nem vonul 
vissza, még egy évet játszani 
akar, majd edzősködni.

– Minden edző álma, hogy 
ilyen képességű és menta-

litású játékossal dolgozhas-
son. Nekem ez megadatott, 
hét éven keresztül lehettem 
Jonas Källman trénere – nyi-
latkozta a csapat honlapjának 
Juan Carlos Pastor vezető-
edző. Hozzátette: a példaér-
tékű profizmussal rendelkező 

balszélsőnek döntő érdemei 
vannak azokban a győzelmek-
ben, amiket együtt értek el.

Källman távozásával egy 
napon a Szeged bejelentette: 
a balszélső pozícióba váloga-
tott játékost igazol, Alexander 
Blonz személyében. A 21 éves 

norvég kézilabdázó szerződé-
se két idényre szól. Blonz ed-
dig negyven mérkőzésen lépett 
pályára hazája válogatottjában, 
77 gólt szerzett, világbajnoki 
ezüst- és Európa-bajnoki bronz-
érmes. Jelenleg az  Elverum 
kézilabdázója, amellyel baj-
nokságot egyszer, norvég ku-
pát pedig kétszer nyert. Blonz 
előtt erre a posztra Sebastian 
Frimmel írt alá, illetve a jobb-
átlövő Kent Robin Tønnesen 
is biztosan a csapathoz igazol.

Szintén hivatalossá vált, 
hogy a Portóból Szegedre ér-
kezik a 23 éves irányító, Mi-
guel Martins – erről a Cabine 
Desportiva számolt be, majd 
a klub is megerősítette, hoz-
zátéve, hogy hároméves szer-
ződésben állapodtak meg a 
felek. A több poszton bevethe-
tő játékosnak a távozó Joan 
Cañellas és Dmitrij Zsitnyikov 
pótlása lesz a feladata.

Sportmix
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Szerb légióS érKezett. 
Új játékos érkezését jelen-
tette be a Fit World Gorillák 
Rugby Club: a szerb Aleksan-
dar Đorđević írt alá a klubhoz, 
aki 2006-ban kezdett rögbiz-
ni, az RLK Crvena Zvezdában. 
2012 és 2015 között a német 
Bundesligában szereplő Ber-
lin Grizzlies csapatában ját-
szott, majd visszatért Szerbi-
ába. Pályára lépett a 7 fős és 
a 15 fős szerb válogatottban 
is. A szegediek egyik légiósuk, 
Danijel Kajan segítségével 
vették fel vele a kapcsolatot, 
a jogász végzettségű Đorđe-
vić pedig azonnal lendületet 
adott a Gorilláknak.
Pörög a Szezon. A szege-
di Maty-éren válogató, illetve 
tájékoztató versenyekkel kez-
dődött meg a 2021-es kajak-
kenu-szezon. Az első napon 
az MVM Szeged sportolói kö-
zül Molnár Csenge meglepe-
tésre előfutamgyőztesként 
jutott a C1 200 méter dön-
tőjébe, ahol hatodik helyen 
ért célba. Kárász Anna a B-
döntőben volt érdekelt K1 
500 méteren, összesítésben 
a nyolcadik helyen zárt. Fér-
fi C1 1000 méteren a  sze-
gediek közül Kocsis Ádám 
jutott be a szám döntőjébe, 
ahol hatodik lett. A parake-
nusoknál Suba Róbert mind-
két számában megelőzte 
legnagyobb riválisát, Juhász 
Tamást, ami biztató a  jövő-
re nézve, Rescsik Csaba egy 
második és egy harmadik he-
lyet szerzett, Varga Katalin 
pedig két erős pályát ment, s 
mindkétszer nyert 200 méte-
ren. A második napon Kárász 
nagyszerű evezéssel meg-
nyerte a K1 női 200 métert. 
A  négyszeres világbajnok 
41,316 másodperccel győ-
zött – ezzel a 2019-es vb-n 
második lett volna. A férfi ke-
nu párosoknál Zombori Domi-
nik és Kocsis Ádám második, 
női C2 500 méteren a Csor-
ba Zsófia, Molnár Csenge duó 
ötödik, férfi C2 1000 méteren 
a Laczó Dániel, Kovács Máté 
kettős hatodik lett. Most hét-
végén európai olimpiai pót-
kvalifikációs verseny zajlik 
a Maty-éren.
eb-n járt SePrenyi.
Az  olaszországi Ivreában 
rendezett olimpiai kvalifiká-
ciós szlalom kajak-kenu Eu-
rópa-bajnokságon vett részt 
az MVM Szeged sportolója, 
Seprenyi Sára. A  női kajak 
egyesben – ahol az első kör-
ből 20-an kvalifikálták magu-
kat a középdöntőbe – induló 
sportoló a 43. hellyel nyitott, 
majd 22. lett, ez pedig nem 
volt elég a továbbjutáshoz.

nehéz eb-csoportban a válogatott
A szegedi négyesben Horvátország, Szerbia, Franciaország és Ukrajna játszik majd januárban

A magyar férfi-kézilab-
daválogatott Portugália, 
Izland és Hollandia mellé 
került a jövő januári, ma-
gyar–szlovák közös ren-
dezésű Európa-bajnokság 
csoportkörében. A szege-
di négyesben a horvátok, 
a szerbek, a franciák és 
az ukránok kaptak helyet.

Abudapesti sorsolást 
a  magyar együttes 
a  második kalapból 

várta: az elsőből kaptuk Por-
tugáliát, a harmadikból Izlan-
dot, a negyedikből Hollandiát. 
A 24 csapatot hat csoportba 
osztották, s minden négyes-
ből az első kettő jut a közép-

döntőbe, ahol a magyarok to-
vábbjutás esetén az A és a C 
csoportból érkezőkkel talál-
koznak – ez utóbbi a szegedi.

A január 13. és 30. között 
zajló torna lesz a 15. férfi Eu-
rópa-bajnokság. A nyitómecs-
cset az új népligeti csarnok-
ban a magyar csapat játssza, 
amely a  B jelű csoportban 
szerepel. Az egyik középdön-
tős csoportnak Pozsony, a má-
siknak Budapest ad otthont, 
az elődöntőket, a bronzmér-
kőzést és a finálét a magyar 
fővárosban rendezik. Az  öt 
helyszínen összesen 65 mér-
kőzést tartanak a 18 nap alatt.

Gulyás István, a legutóbbi 
világbajnokságon ötödik ma-

gyar válogatott szövetségi 
kapitánya az M4 Sporton úgy 
fogalmazott, „rendkívül ki-
egyensúlyozott, elfogadható, 
teljesen jó” csoportba került 
csapata. Hozzátette, csak 
olyan ellenfeleket kaptak, 
akiket ismernek, mert a kö-
zelmúltban játszottak velük. 
A szakvezető elárulta, legin-
kább a norvégokat akarták 
elkerülni, de egy Európa-baj-
nokság mezőnyében minden 
csapat erős. Hangsúlyozta, 
hogy a csoportellenfelek kö-
zül Hollandiára is nagyon oda 
kell figyelni, mert szisztema-
tikusan dolgozó, feltörekvő 
együttes, amelynek sok fiatal 
játékosa szerepel Németor-

szágban. Izland mindenkire 
veszélyes lehet, Portugália 
pedig kellemetlen ellenfél, 
amely régóta együtt játszik, 
és fokozatosan fejlődik, 
ezért ellene is komolyan fel 
kell készülni. A magyar csa-
pat legközelebb szeptember 
végén találkozik, utána ha-
vonta lesz három-négy napos 
összetartása, novemberben 
már edzőmérkőzést is játszik, 
az  Európa-bajnokság előtti 
edzőtábor pedig december 
közepén kezdődik. Gulyás 
szerint az Eurokupa megnye-
rése önbizalmat adott a játé-
kosoknak, a csapat érettebb 
lett, tényezővé vált a nemzet-
közi mezőnyben, emiatt na-

gyobb az elvárás a szurkolók 
részéről.

Bánhidi Bence, a  MOL-
Pick Szeged beállója elárulta: 
egy kicsivel könnyebb csopor-
tot álmodott meg, de szere-
tik a kihívásokat, és mindent 
megtesznek majd, hogy be-
jussanak a legjobbak közé.

– Nehéz a keresztágunk 
is, de erre a  helyzetre kell 
majd a  lehető legjobban 
felkészülni – idézi Bánhidit 
a szervezők közleménye.

A sorsoláson Michael Wie-
derer, az európai szövetség 
elnöke átadta Bánhidinak 
az Eurokupa-serleget. A ma-
gyar válogatott, soraiban 
négy szegedivel, Bánhidi mel-
lett Bodó Richárddal, Mikler 
Rolanddal és Rosta Miklóssal 
a közelmúltban a horvátok le-
győzésével biztosította első 
helyét a sorozatban.

Az Eb csoportbeosztá-
sa, A (Debrecen): Szlovénia, 
Dánia, Észak-Macedónia, 
Montenegró, B (Budapest): 
Magyarország, Portugália, 
Izland, Hollandia, C (Sze-
ged): Horvátország, Szerbia, 
Franciaország, Ukrajna, D 
(Pozsony): Németország, 
Ausztria, Fehéroroszország, 
Lengyelország, E (Pozsony): 
Spanyolország, Svédország, 
Csehország, Bosznia-Herce-
govina, F (Kassa): Norvégia, 
Szlovákia, Oroszország, Lit-
vánia.

Blonz itt még a Szeged ellen lő kapura, nyáron viszont 
mezt cserél. Fotó: pickhandball.hu

Sport

Sekulović
marad az edző

A következő idényben is 
Srećko Sekulović irá-
nyítja a Naturtex-SZTE-

Szedeák NB I. A csoportos fér-
fi-kosárlabdacsapatát, amely 
a szerb tréner vezetésével be-
jutott a bajnokság elődöntőjé-
be, s ezzel a szegedi férfi-kosár-
labdázás történetének legjobb 
eredményét érte el.

– Számunkra egy pillana-
tig sem volt kérdéses, hogy 
Srećkóval szeretnénk folytatni 
a munkát. Örülök, hogy sikerült 
megállapodnunk; ezzel meg-
tettük az első lépést, hogy az új 
szezonban is eredményes csa-
patunk legyen – mondta Kar-
dos Péter, a Szedeák elnöke.

A szegedi gárda lapzártánk-
kor még a szombathelyi Falco 
elleni elődöntőben csatázott, 
a párharc az egyik csapat har-
madik sikeréig tart. Győzelem 
esetén a fináléban folytatják, 
ha alulmaradnak, akkor pedig 
jön a bronzmérkőzés.

A szegedi Bánhidi Bence el tudott volna képzelni egy kicsivel könnyebb csoportot is. Fotó: MTI
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Szegeden HázaSSágot  
kötöttek ápriliS 30-án 
éS májuS 4-én: 
Sztrati Károly János és Hor
váth Henrietta, Binszki Olivér 
és Kovácsházi Klaudia.

Szegeden Születtek:
Csányi Gergőnek és Szűcs 
Katalinnak 2021. 04. 20
án Kamilla Kiara; Rózsa 
Dánielnek és Illés Rékának 
2021. 04. 22én Dorottya 

Emma; Szvoreny Lászlónak 
és Köteles Mónikának 2021. 
04. 30án Napsugár; Érchegyi 
Attilának és Roszik Annának 
2021. 05. 04én Móric Attila.

gratulálunk!
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Képviselői 
fogadóóra

májuS 19., Szerda
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. A jelzett időpon
ton belül elérhető 30/9638137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu címen.
Tóth Károly: 16.00–17.00 óra. A jelzett időponton belül  elér
hető a 20/3450227 telefonszámon.
májuS 22., SzomBat
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. A jelzett időponton belül 
elérhető a Csongor tér 12. címen.

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint nevét és el-
érhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési ha-
táridő: május 19. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük! 
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó 
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Kókonyának hívták a megszentelt húsvéti tojást. A nyertes: Tanács Ernőné. Gratulálunk! 

Tarka
barka
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KOS (III. 21–IV. 20.) A kö-
vetkező napok kulcsszava 
az ön számára a türelem. 

A munkahelyén és odahaza is 
némi feszültség várható: egy-
két ön számára fontos munka-
társa és párja is érzékenyebb, 
mint máskor, szenteljen nekik 
több figyelmet.

BIKA (IV. 21–V. 20.) Fő-
leg a munka területén vár-
hatók változások az életé-
ben – nagyon figyeljen oda, 

mert páratlan lehetőségek áll-
nak ön előtt! Magánéletében 
viszont most ne törekedjen új 
dolgokra, és igyekezzen hig-
gadtan viselkedni.

IKreK (V. 21–VI. 21.) Sok 
örömét leli a munkájában, 
de nem szabad túlhajtania 
magát! Szenteljen több fi-

gyelmet családjának és bará-
tainak – különösen a szabad-
téri programok ajánlottak az ön 
számára, sok testmozgással!

rÁK (VI. 22–VII. 22.) Ve-
gye figyelembe a másoktól 
érkező javaslatokat, mert 

nagyobb befolyással lehetnek 
a jövőjére, mint azt gondolná. 
Adjon időt magának a töpren-
gésre, de aztán döntsön hatá-
rozottan és egyértelműen.

OrOSZLÁN (VII. 23–VIII. 
22.) Ez a hét többnyire a 
párjáról fog szólni, akinek 
most nagy szüksége van a 

támogatására. Győzze le büsz-
keségét, álljon teljes vállszéles-
séggel mellé, mert ezzel mind-
ketten nyerhetnek. Munkahelyi 
problémáit ne vigye haza!

SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.) 
Munkahelyén igyekezzék 
megtalálni a hangot felet-
teseivel, mert segítségük-

kel most feljebb léphet a rang-
létrán. Ezzel anyagi problémái 
is megoldódhatnak – ami se-
gíthet a családon belüli feszült-
ségek enyhítésében.

MÉrLeG (IX. 23–X. 22.) 
Töltsön több időt párjával, 
mert az elmúlt időszakban 

mintha két külön vágányon fu-
tott volna az életük. Találjanak 
közös pontokat, akár a munka 
területén is – együtt sikereseb-
bek lehetnek.

SKOrPIÓ (X. 23–XI. 21.)
Sorsszerű időszakban van, 
a karrierjét illetően. Iga-

zán nagy és jelentőségteljes 
dolgok létrehozására képes – 
csak higgyen önmagában. Az is 
előfordulhat, hogy mindezt egy 
másik országban tudja megva-
lósítani.

NYILAS (XI. 22–XII.21.) 
Mostanában kifejezetten 
rosszul tűri az ön körül lé-

vő nehéz embereket. Vonuljon 
vissza, s töltsön több időt a ter-
mészetben, szerettei társasá-
gában, hogy ily módon vissza-
nyerhesse lelki békéjét.

BAK (XII. 22–I. 20.) Jó 
tárgyalóképességének kö-
szönhetően munkahelyén 
régi konfliktusokat oldhat 

meg. Ezt a készségét a magán-
életben is kamatoztathatja – 
főleg, ha szerettei is igénylik. 
Ne tagadja meg tőlük a segít-
ségét! 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Az  átmeneti nehézségek 
és idegesség ellenére sta-
bil időszaknak néz elébe, 

főként, ha vállalkozóként dol-
gozik. Számos megkeresésnek 
örvendhet, ám arra vigyázzon, 
hogy a sok munka ne menjen 
kapcsolata rovására.

HALAK (II. 20–III. 20.) 
A  következő héten szá-
mos kellemes meglepetés 
érheti. Ossza meg pozitív 

tapasztalatait munkahelyén és 
családja körében is, hogy ezzel 
az ő napjaikat is szebbé tegye! 
Esténként meditáljon.

Horoszkóp

Az egykori Bánomkert sori AngyAl-ház (városszerte ismert nevén: JAtAtA) egy szecessziós stílusBAn épült Bordélyház 
volt szegeden – írJA rólA A wikipediA.hu. Az épület belső elrendezése a bordélyházak logikáját követte. A kapuban az elegáns szállodákat idé-
ző egyenruhába bújtatott portás fogadta a betérőket. A földszinten a bejárattól balra a tulajdonos Angyal-házaspár lakása kapott helyet. Ezzel szemben 
helyezkedett el a gazdagon díszített szalon, amelyben a vendégek és a prostituáltak ismeretséget köthettek. Az emeleten 14 helyiség állt az örömlányok 
és vendégeik rendelkezésére, amelyeket szintén szecessziós stílusban díszítettek. A higiéniát mindössze az emeleti folyosó két végén elhelyezett mo-
sakodóhelyiség szolgálta. A pincében rendezték be a közös ebédlőt, a mosókonyhát és a szociális helyiségeket. Szokatlan, hogy ezeket a helyiségeket 
is falfestményekkel díszítették. Az Angyal-ház 1928-ig működhetett bordélyként – abban az évben az ország összes ilyen jellegű intézményét bezárat-
ták –, utána szobabérlők házává alakították át: 1934-ben rövid ideig Radnóti Miklós is lakott itt. 1979-re, amikor ez a fotó készült, csavargók tanyájává 
vált a már díszeitől megfosztott, gazdátlan épület, melyet a város 1990-ben lebontatott. Fotó: Fortepan/Varga János

Szeged régen

Színes

Zenekari ABC, mozi és szelfiszobor élőben
A kormány feloldotta a műve-
lődési intézményekre és sport-
létesítményekre vonatkozó 
járványügyi korlátozások egy ré-
szét. Kormányrendelet mondja 
ki viszont, hogy ezekbe az épü-
letekbe csak védettségi igazol-
vánnyal rendelkező látogatók 
léphetnek be. A programokról 
minden információ megtalálha-
tó a http://szegedtourism.hu/
hu/esemeny oldalon. 

Május 16-án, vasárnap, 
11 órakor a Szegedi Nemzeti 
Színházban a szegedi szim-
fonikus zenekar Délelőtti 
hangversenyek sorozatában 
a Zenekari ABC hallható. Mű-
soron Lalo: Norvég fantázia, 
Csajkovszkij: Rómeó és Júlia 
– nyitányfantázia. Szólista: 
Behán László Dezső (hege-
dű), vezényel: Pál Tamás, mű-
sorvezető: Lukácsházi Győző. 

Az Agórában már látható 
a 60 nap az Alkotásra című 
alkotói pályázat, megnyílt 
a Csodák vándorai című kiál-
lítás, és Varsányi Anna alko-
tásaiból (képünkön) is meg-
tekinthető egy összeállítás. 
Az udvaron új szelfiszobor és 
sakk található, s kulturált vá-
rakozóhelyet is kialakítottak. 

Közösségei is fokozatosan új-
raindulnak. Újra nyitva a Bel-
városi mozi és benne a VR 
Room & Cinema, a  Filmes 
élménytár, a  Filmtörténe-
ti kiállítás, amely az ország-
ban egyedülálló attrakci-
ókkal, például a  Zsigmond 
Vilmos életéről készült VR 
filmmel várja vendégeit. Új-
donság még a  PLACC név-
re keresztelt, maximum 12 
személyes „minimozi”,  ahol 
az  általuk hozott filmekkel 
vagy konzoljátékokkal szó-

rakozhat a  család, a  mun-
kahelyi vagy a baráti társa-
ság. A mozivászonra sorban 
érkeznek a  legjobb filmek, 
amelyek a kényszerű bezárás 
miatt feltorlódtak. A Kutyák 
és macskák 3. – A Mancs pa-
rancs című amerikai családi 
vígjáték, a Taníts meg repül-
ni! című, gyönyörű és meg-
ható, francia–norvég film, 
amely igaz történet alapján 
készült. Christian Moullec, 
akit nem véletlenül nevezték 
el Birdmannek, rendszeresen 
repült együtt vadludakkal, 
hogy őket védettebb terüle-
tekre vezetve megakadályoz-
za számuk csökkenését. De 
lesz thriller (Gyilkos szerep-
ben), dráma (Napsugár, Egy 
évem Salingerrel), és újra lát-
ható lesz a Tenet. Jön a New 
Orleans: A zene városa című 
amerikai jazzdokumentum-
film, melyben olyan legen-
dákat láthatunk és hallha-
tunk, mint Louis Armstrong, 
Fats Domino, a The Preser-
vation Hall Jazz Band, Harry 
Connick Jr., Mannie Fresh, 

Dr. Michael White, Keith Ri-
chards és Sting. 

A  somogyi-könyvtár és 
fiókjai ugyancsak visszaáll-
tak a megszokott nyitvatar-
tási rendre, azaz szombaton 
is látogatható a  Dóm téri 
épület. A védettségi igazol-

vánnyal nem rendelkező 
olvasóik számára megtart-
ják a  Könyvtárpontokat is, 
ahonnan az interneten meg-
rendelt kiadványokat hétfőn 
és csütörtökön 13 és 18 óra 
között lehet elvinni. A móra 
Ferenc múzeum kiállítóhelyei 
közül elsőként a várat keres-
hetik fel a látogatók. Kipró-
bálhatják, milyen lehetett 
Rózsa Sándornak a várbör-
tönben raboskodni, hogyan 
égették el máglyán a boszor-
kányokat, továbbá megis-
merkedhetünk a  nagyárvíz 
pusztításával, illetve a város 
újjászületésével is.


