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Az idei belvíz nem okozott akkora kárt 
a szegedi füvészkertben, min t 
2000-ben. Az egyik üvegházban élénk-
pirosan virágzik az üvegmosófa, a má-
sikban érleli termését az óriás fügekak-
tusz. Kint sárga primulamezők, a szik-
lakertben illatos hunyor, a tóparton 
teknősök napfürdőznek, a levegőben 
gólya kering - érdemes ellátogatni a 
szegedi füvészkertbe. 

Az üvegházban javában nyílik az üvegmo-
sófa virága. Az egyébként Ausztráliában 
honos növény piros virága az üvegmosó-
keféhez hasonlít. Szintén virágzik a 
dél-amerikai brunfelsia az őserdőt idéző, 
párás-csöpögő levegőben. A csodálatos, li-
láskék virágú növény a paradicsom, illetve 
a burgonya rokona - ehető része azonban 
egy darab sincs. Már bimbóznak a félszáz 
éves, óriási, észak- és közép-amerikai ere-
detű fügekaktuszok, s érlelik tavalyi ter-
mésüket, amelyekből lekvárt is lehet ké-
szíteni. Ennél nagyobbra őshazájukban, a 
szabadban sem nőnek, mint itt, a füvész-
kertben — mondja Pulics Julianna kertve-
zető. Ezek az ország legidősebb fügekaktu-
szai. De az, hogy félszáz évesek, fügekak-
tuszmértékkel nem jelent semmit: még 
hátravan száz-százötven évük. Egyébként 
a fügekaktusz a Földközi-tenger mellékén 
mindenütt meghonosodott, télálló válto-
zataival néhol nálunk is találkozni kertek-
ben. Van itt mimóza is, érintésre levélzete 
összecsukódik. Található szakállbromé-
lia, mely olyan képződményeket bocsát ki 
magából, hogy minden télapó megirigyel-
hetné, flamingóvirág, igazi flamingószín-
ben, sokféle páfrány, levelük fonákján a 
jellegzetes spóratartókkal. Az aranyhalas 
medencében az rajtuk kívül többek között 
narancs-fekete foltos koipontyot és sügé-
reket is fölfedezünk. 

Ám üvegházakon kívül, a szabadban is 
akad néznivaló. Sőt hallgatnivaló is, ma-
dárénektől hangos a botanikus kert. A 
szártalan kankalin sárgálló mezőket al-
kot, néhol bordó vagy lila változatait is 
látni, a sziklakertben a szintén sárga illa-
tos hunyor díszeleg. 

- Szerencsére az idei belvíz nem okozott 
akkora kárt, mint a kétezres. Akkor itt, 

A füvészkertben a tavasz az igazi szezon Fotó: Káinok Csaba 

HUMORISTA A KAKTUSZOK K0Z0TT 
- Sokat hallottam már a szegedi füvészkertről. Most alkalom nyílott rá, hogy megtekintsük a 
családdal - mondta Éles István humorista-parodista, aki két föllépés között, átutazóban járt 
szombaton a kertben. Először gyerekkorában, a hatvanas évek közepén járt a városban -
édesapja búvár volt, és részt vett a régi, tiszai vasúti híd roncsainak kiemelésében. Ő maga a 
nyolcvanas években dolgozott is a Tisza-parti városban, a Szeged-bárban mint műsorvezető 
és fellépő. 

ahol most járunk, csónakázni lehetett 
volna - mondja Hóbor Andrásné, a fü-
vészkert munkatársa. Most, kisebb bel-
vízfoltoktól eltekintve, csak a füvészkerti 
tó tükre csillog. Itt-ott már kezdenek meg-
jelenni a vízen a tündérrózsalevelek. A 

túlparton sütkérező teknősöket pillan-
tunk meg. Őshonos mocsári teknősök 
éppúgy vannak köztük, mint észak-ame-
rikai ékszerteknősök. Két vadkacsa érke-
zik a tóra a levegőből, a víz színéhez közel 
sütkérező halak riadtan rebbennek el. To-

vábbmegyünk a napsütéses kertben, a 
szomorúfűz már világoszöld levélkéket 
nevel, mellette mogyoró barkádzik, amott 
a tölgy még téli moccanatlanságban 
szunnyad. Am maga a tél már: sehol. 

F.CS. 

FAULTETESI AKCI0 
Egy-egy fát adnak a füvészkertnek a város és 
az egyetem vezetői, és azt kérik, hogy aki te-
heti, kövesse példájukat. Április 15-én A fa és 
az ember címmel új kiállítás nyílik a füvész-
kertben. Ebből az alkalomból gyarapítja a fü-
vészkert gyűjteményét a város és az egyetem 
számos vezetője egy-egy fa megvásárlásával 
és elültetésével. 

Szécsi Tamás minden kérdést megválaszolt a Gyerek Multimilliomosban 

Mallorcai utat nyert családjának 

Tamás (a számítógépnél] öccsével és édesapjával Fotó: Frank Yvette 

„Negyvenötben bejöttek az oroszok" 

Felszabadulás Felszabadulás 
vagy megszállás? 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Az algyői faluház 
hagyományteremtő céllal 
tehetségkutató versenyt rendez 
helyi fiatalok számára. A 
tehetségeket fellépési és 
bemutatkozási lehetőséggel, 
valamint értékes díjakkal 
kívánják segíteni, illetve 
jutalmazni. A versenyre zenei, 
irodalmi, képző-, illetve 
népművészeti alkotással, 
műsorszámokkal lehet 
nevezni. Mindhárom 
kategóriában előválogatást 
tartanak szakavatott zsűri 
segítségével május 9-én, a 
faluházban, az Európa-nap 
alkalmából. Az Algyői 
Tehetséges Ifjak estjére, 
gálaműsorára május 13-án 
kerül sor a faluház 
színháztermében. Jelentkezési 
korhatár 10-26 év. Jelentkezni 
május 2-áig személyesen Lele 
Istvánná Erikánál lehet. 

DESZK. A község 
képviselő-testülete ma tartja 
következő ülését 16 órától a 
polgármesteri hivatal 
tanácstermében. Első napirendi 
pontként Simicz József 
polgármester tájékoztatót tart a 
két ülés között végzett 
munkáról, a közösséget érintő 
fontosabb eseményekről. 
Ezután a Tisza-Maros 
Víziközmű Üzemeltető Kft. 
beszámolója hangzik el a 
2004-ben végzett 
tevékenységről, és megvitatják 
a 2005. évi üzleti tervet. A 
képviselők módosítják az 
ivóvízdíj megállapításáról szóló 
rendeletet. A következő 
napirendi pont a Deszki 
Művelődési Ház és Könyvtár 
2005. évi munkatervének 
jóváhagyása, a 2004. évi 
beszámoló értékelése. 
Tájékoztatás hangzik el a helyi 
adórendelet végrehajtásának 
tapasztalatairól és megvitatják 
a 2004. évi zárszámadási 
rendelettervezetet. Az egyéb 
előterjesztések között szerepel a 
helyi környezet védelméről és a 
közterület-felügyeletről szóló 
rendelettervezet elfogadása, 
valamint a közterület-felügyelet 
működtetésére létrehozott 
hatósági-igazgatási társulás 
megállapodásának módosítása, 
a közutak 
forgalomszabályozása. 
- Márciustól folyik Deszken a 
Nehezen kezelhető? című 
programsorozat a Gyermekjóléti 
Szolgálat, az óvoda és az 
általános iskola 
együttműködésében. A projekt 
célja, hogy az érintettek közösen 
keressék a megoldást a 
problémával küzdő gyerekek és 
családjaik számára. A programot 
dr. Csapó Ágnes főorvos irányítja 
és az önkormányzat támogatja. 

DOMASZÉK. Vetélkedőt és 
író-olvasó találkozót rendeznek 
április 8-án Bálint Ibolya 
Oltárkő a katedrán című 
helytörténeti könyve nyomán a 
sportcsarnokban. 

MÓRAHALOM. Az Aranyszöm 
Rendezvényházban április 22-éig 
látogatható a fiatal festők 
kiállítása. A rendezvényház az 
elmúlt másfél évben szegedi 
festők mellett a térség 
művészeinek is lehetőséget adott 
a bemutatkozásra. Most a 
m ó r a h a l m i Fekete Brigitta és 
Szűcs Ferenc, a zsomböi György 
Gabriella és a szatymazi 
Koncsek Andor képeit láthatják 
az érdeklődők. 

RÚZSA. A művelődési házban 
ma 8 és 12 óra között műanyag-
és aprócikkvásárt tartanak. 

SZEGED. A Nemzetiségek 
Házában csütörtökön 18 órától 
A nő tradicionális szerepe a 
különböző kultúrákban című 
kerekasztal-beszélgetést rendezi 
az ÁNTSZ Csongrád Megyei 
Intézete, A teljesebb életért 
Alapítvány, valamint a 
Nemzetiségek Háza. 
Moderátor: Benkovics Irén és 
Lovász Károly. 

Egy t izenhárom éves szegedi fiú 
vitte el a Gyerek Multimil-
liomos fődíját, az egyhetes csa-
ládi nyaralást. Szécsi Tamás 
mind a tizenkét kérdésre hi-
bátlan választ adott, amelyre 
még nem volt példa a műsor 
történetében. 

Kicsit feszengett Szécsi Tamás, 
amikor szülei betették a videóba 
a szerepléséről készült felvételt. 
- Szörnyű így nézni magamat, 
mert az nem az igazi énem, amit 
a műsorban mutattam. Ennél én 
sokkal többet beszélek - magya-
rázta a 13 éves fiatalember. Pedig 
éppen a szűkszavúsága volt az 
egyik, amellyel ámulatba ejtette 
Jakupcsek Gabriellát és a fél or-
szágot: a gyermekek számára 
rendezett Multimilliomos című 
vetélkedő különkiadásában fel-
nőtteket megszégyenítő gyorsa-
sággal vágta rá szinte minden 
kérdésre a választ. 

Tamás akkor sem gondolko-
zott sokat, amikor a tévében lát-
ta a felhívást: telefonált a meg-
adott számra, és jelentkezett a 
vetélkedőre. Egy előzetes teszt 
alapján több száz gyerek közül 
választották ki azt a húszat, 
akikből a számítógép kisorsolta a 
játékosokat. Tamás már a kará-
csonyi adásban is bekerült a leg-
jobbak közé, akkor azonban a 
szerencse nem kedvezett neki. 
Most azonban bőven kárpótolva 
érezheti magát. 

- Nagyon izgultam, körülbelül 
az ötödik kérdés környékén 
kezdtem feloldódni - mesélte a 
fiú. Pedig éppen ez a kosárlabdá-
val kapcsolatos volt az egyik 
olyan kérdés, amely kifogott raj--
ta. Ezenkívül csak a tizedik volt 
még, amelyben nem volt biztos, 
mindkét esetben azonban a segí-
tői - osztálytársa és magántaná-

NYÁRON UTAZNAK 
g H A család június végén utazik. Mi-

vel a nyeremény négy fő részére 
szól, egy helyet befizettek, hogy 
mindannyian ott lehessenek. -
Nagyon boldogok vagyunk, hogy 
ilyen okos fiunk van - mondták a 
szülők, majd hozzátették: a csalá-
di háttér mellett nagyon sok sze-
repe van Tamás sikerében az Alsó-
városi Általános Iskola tanárainak 
is, akiknek ezúton is köszönik, 
hogy ezt a sokat érő tudást átad-
ták. 

ra - jó választ jelöltek meg neki. 
És bár a tizenegyedik kérdés előtt 
majdnem úgy döntött, hogy 
megáll, végül mégis végigjátszot-
ta a játékot. Erre eddig még 
egyetlen gyerek sem volt képes 
ebben a vetélkedőben. 

- Nem igazán bíztam magam-
ban, ráadásul tudtam, hogy a fel-
nőtteknél sem jellemző, hogy vé-
gigjutnak az összes kérdésen, hi-
szen az utolsók már nagyon ne-
hezek, ezért nem mertem nagy 

pontszámokat kockáztatni - me-
sélte Tamás. - Ha a számítógépig 
eljutok, azt már jó eredménynek 
gondoltam volna. 

Pontjai alapján a szegedi fiú 
házimozirendszert vihetett vol-
na haza. A TV 2 vezetősége 
azonban végül úgy döntött, mi-
vel az összes kérdésre helyesen 
válaszolt, elviheti a fődíjat, az 
egyhetes családi nyaralást Mal-
lorcára. - Miután befejeződött a 
játék, volt egy kis szünet, mert a 
producer beszélt valamit a mű-
sorvezetővel. Akkor már sejtet-
tük, hogy valami nagy dolog ké-
szül, de így is nagyon meglepőd-
tünk - mesélte Tamás édesapja, 
István, aki a helyszínen szorított 
gyermekének. Az édesanya, Nó-
ra azonban nem akarta elhinni, 
hogy övék a fődíj, amikor telefo-
non felhívták. - Kértem a fiamat, 
hogy adja át az apjának a tele-
font, de ő csak annyit mondott 
meghatódva, hogy elhihetem, és 
hogy büszkék lehetünk a fiunkra 
- mesélte az asszony. 

TÍMÁR KRISZTA 

Magyarországon 1945. április 
negyedikét a második világhá-
borús harcok hazai befejezésé-
nek időpontjaként tar tot ták 
számon, és ezt a napot több 
mint negyven éven át a felsza-
badulás évfordulójaként ünne-
pelték. A hatvanadik évforduló 
alkalmából néhány Csongrád 
megyei, Felszabadulás utcai la-
kost kérdeztünk. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

1945. április 18-án az ideiglenes 
kormány első ülésén döntött ar-
ról, hogy április 4. a felszabadu-
lás napja legyen, bár még egy 
hétig folytak a harcok. 
1950-ben a Rákosi-rendszer tet-
te igazi ünnepnappá és az ál-
lamszocializmus nyitónapjává 
április negyedikét, amit 1989-
ben eltöröltek. 

Úgy mondták: „Bejöttek 
az oroszok" 

Az 1945-ös magyar közfelfo-
gás április negyedikét felszaba-
dulásnak vagy felszabadítás-
nak tekintet te . Érdekes ugyan-
akkor, hogy a szovjet vezetés 
Budapest és a nagyobb városok 
németektől való megtisztítá-
sát már akkor is okkupácijá-
nak, azaz elfoglalásnak, meg-
szállásnak nevezte. Az embe-
rek többsége mindezek ellené-
re egyszerűen úgy fogalmazott , 
hogy „negyvenötben bejöttek 
az oroszok". Az országban so-
kan a szovjet hadsereg bevonu-
lásának köszönhetik az élet-
ben maradásukat , úgyhogy 
számukra április negyedike 
ér thető módon még mindig a 

tényleges felszabadulás ünne-
pe. Persze másképp vélekedik 
erről az eseményről az, akit a 
szovjetek kifosztottak, meg-
erőszakoltak, vagy akinek a 
hozzátartozóit bánta lmazták , 
meggyilkolták. 

Már nem kerül szóba 
április negyedike 

A felszabadulás vagy megszál-
lás 60. évfordulóján arra vol-
tunk kíváncsiak, hogyan látják 
ezt a napot azok a találomra ki-
választott Csongrád megyeiek, 
akik valamelyik Felszabadulás 
utca lakói. 

A csengelei Felszabadulás ut-
cában lakó 26 éves Vörös István-
ná gyermekkorára visszaemlé-
kezve azt mondta, amikor kisdo-
bosok voltak, nagy ünnep volt, 
de manapság már nem kerül szó-
ba április negyedike. Az évfordu-
lóról teljesen másként véleked-
nek az idősebbek. 

Az idős asszony 
és a nosztalgia 

- Nosztalgiával emlékszem 
vissza erre a napra. Megmon-
dom, miért - kezdte Bozsó fó-
zsefné. A bordányi asszony, aki a 
hetvenedik évét tapossa, így fo-
galmazott: „Fiatalok voltunk, 
abban az időben nőttünk fel. Kel-
lemes emlékeket ébreszt az ak-
kori ünnep. Most belenyugszunk 
ebbe a korba, abba, hogy már 
nem lelkesedünk április negyedi-
kéért. Elégedett ember vagyok. 
Akkoriban magunkért küszköd-
tünk, most pedig azért küzdünk, 
hogy az unokáinknak jobb le-
gyen." 


