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6000 tonna fa
Séta szódával
Legalább ennyi tűzifa kellene csak a szegedi
Szeged „szódása”, Bánffi István régi szikvizes
iskolák fűtésére a szeged.hu számításai szerint. üvegek fotóit állította ki a Kárász utcán.

Mr. Celofán a Chicagóban
A szabadtéri látványos produkciójában a
jelentéktelen férjet Mészáros Máté énekli.

BL-menetrend
A Pick Szeged szeptember 14-én a címvédő Barcelonát fogadja a kézilabda BL nyitányán.

Láthatáron az 1000 forintos kenyér
Az Orbán-kormány osztogatásai és megszorításai miatt is szabadultak el az árak

M

egállíthatatlanul és meredeken nő az élelmiszerek ára, szinte már naponta árazzák át a termékeket a boltokban. A G7 gazdasági hírportál
mérése szerint már 34 százalékos az élelmiszer-infláció. A kenyér ára egy év alatt a duplájára emelkedett, és nincs megállás. A Telex ágazati forrásokból úgy értesült, hogy olyan kenyérárdrágulás jöhet a nyár végére, amilyenre még nem volt példa. A legolcsóbb kenyérfajták ára is
átlépheti az 1000 forintot, mert az alapanyagok mellett az
energia is rohamtempóban drágul.
Noha Európa-szerte nőnek az árak, az uniós adatok
szerint júniusban csak Litvániában volt magasabb az élelmiszerek inflációja, mint Magyarországon. Nálunk jelentősen hizlalták az árakat az Orbán-kormány intézkedései,
így a választások előtt szja-visszatérítés és tizenharmadik
havi nyugdíj címén kiosztott ezermilliárd forint. Az osztogatás után jött a feketeleves. A kampányban még fűt-fát ígérő
Fidesz a választások után sorban jelentette be a megszorításokat: különadókat vezetett be, eltörölte és kétsebességessé tette a rezsicsökkentést, megszüntette a katát, amely
igazából adóemelés, szűkítette a hatósági üzemanyagárra
jogosultak körét.
És hogy mit hoz a holnap? Ha Varga Mihály szavait ves�szük alapul, semmi jóra nem számíthatunk. A pénzügyminiszter nemrégiben azt mondta egy előadásában, hogy „szélcsend közben, vihar előtt vagyunk”.
Írásaink a 2. oldalon

Egy év alatt duplájára nőtt a kenyér ára, és nincs megállás. Nyár végére a legolcsóbb kenyérfajták ára is átlépheti az
ezerforintos lélektani határt az alapanyagok és az energia drágulása miatt.

Szeged őrzi Agárdy Gábor emlékét

A

Agárdy Gábor szegedi szülőházánál avatta fel a színművész emléktábláját Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója és Kozma József, a közgyűlés kulturális bizottságának elnöke. Agárdy Gábor 1974-ben a Magyar Rádió stúdiójában. Fotó: Szabó Luca és Szalay
Zoltán (Fortepan)

gárdy Gábor imádta a szülővárosát, Szegedet, és a szegediek
is imádták őt. Nemrég emléktáblát avattak a száz éve született színész szegedi szülőházánál, a Széchenyi téren. Agárdy 2004-ben Pro Urbe
díjat vehetett át Botka László polgármestertől. „Elszorult torokkal állok itt, mert
nekem ez a kitüntetés mindennél többet ér. Nincs még egy olyan város, ami
így tud szeretni” – mondta a díj átvétele
után a díszközgyűlésen. Az avatáson elhangzott: Agárdy Gábor nyomot hagyott
Szeged és a nemzet kultúráján.
A színész egy korábbi interjújában elmesélte, hogy „amikor befut a vonatom a
szegedi nagyállomásra, és végigmegyek
a Boldogasszony sugárúton, elszorul a
torkom, ugyanis érzem, hogy hazajöttem.
Szegedet nem lehet elfelejteni. Szeged
maga a csoda!”
Cikkünk a 4. oldalon
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Lesz elég gázunk?

Egymillió gondozásra szoruló
ember maradhat magára
A szociális szakma sem ebben az évben, sem a 2023-as
elfogadott költségvetésben
nem látja a megemelkedő
kiadások fedezetét.

M

ár ősszel bezárhatnak szociális intézmények,
mert nem tudják kifizetni a megemelt közületi rezsidíjakat, és munkatársaik nem jutnak el a segítségre szorulókhoz, mert nem
lesz miből teletankolni az
autókat – írta a Népszava a
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (SzMME)
és a Szociális Szakmai Szö-

vetség (3Sz) közös levelére gálatok, valamint család- és
hivatkozva. A szociális, gyer- gyermekvédelmi szolgálatok
mekvédelmi és gyermekjó- munkatársaival egyeztettek.
léti szektorban százezer em- Ezek alapján pedig egyértelber dolgozik, az ellámű, hogy a szociális
tottak száma peszakma sem ebdig meghaladja
ben az évben,
Százezer
az
egymilliót.
sem a 2023ember dolgoAzt kérték a koras elfogadott
zik a szociális
mánytól, hogy
költségvetésszektorban.
az ágazatot illető
ben nem látja
kérdésekről egyeza
megemelkedő
tessenek velük.
kiadások fedezetét. Az
Szoboszlai Katalin, a 3Sz intézmények közületi nagyfovezetője és Meleg Sándor, gyasztónak számítanak, így a
az SzMME elnöke megemlí- megemelkedő áram- és gázti: bentlakásos intézmények számlák gyakorlatilag műkövezetőivel, nappali ellátások désképtelenné teszik őket –
szervezőivel, támogató szol- figyelmeztettek.

Aggasztó, hogy a legnagyobb európai felhasználó, Németország felé csak csordogál a
gáz, a három balti ország, valamint Finnország, Lengyelország és Bulgária felé pedig
leállították a gázszállítást az oroszok. Fotó forrása: hvg.hu
Lesz elég gázunk a télen?
Elzárják-e az oroszok az
Európába vezető gázcsapokat, és ha igen, lesz-e
esetleg kivétel? – erről
kérdezte a 24.hu Holoda
Attila energetikai szakértőt.
– Az oroszok legalább annyira el akarják adni a földgázt,
mint amennyire mi szeretnénk venni – mondta Holoda
Attila. Az energetikai szakértő szerint politikai játszma folyik, már tavaly ősz
óta visszafogják az Európába irányuló szállításokat,
amivel jócskán felverték az
árakat. Kevesebbet szállítanak, de drágábban, közben
lebegtetik a gázcsapok elzárásának rémét. Aggasztó,
hogy a legnagyobb európai
felhasználó, Németország
felé csak csordogál a gáz,
de az még inkább aggasztó,
hogy a Gazprom már tizenkét európai ország felé megszegte a gázszállítási szerződését. Teljesen leállította
például a szállítást a három
balti ország, valamint Finnország, Lengyelország és
Bulgária felé. Holoda szerint
bennünket elméletileg nem
fenyeget annak a veszélye,
hogy a Gazprom leállítja a
szállítást.
A magyarországi tárolókban jóval kevesebb gáz
van, mint az előző két évben
ilyenkor. 2020-ban 5,4 milliárd, 2021-ben 4,5 milliárd
köbméternél tartott a töltöttség július közepén, idén 2,8
milliárdig teltek meg a tárolók. Lapunk megjelenésekor

A természetvédelmi terület
sem akadály: tarvágásokat
rendelt el a kormány
Orbán Viktor egy interjújában beszélt arról, hogy az
állami erdőgazdaságoknak terveket kell készíteniük
a tűzifa-kitermelés növelésére. A kormány azt akarja,
hogy ahol lehet, kályha- és kazánprogrammal váltsák
ki a gázfűtést. Pár napja megjelent a kormányrendelet, amely a gyorsabb fakitermelés érdekében felfüggeszti az eddigi természetvédelmi szabályokat – írta
a 444.hu. Engedélyezték a tarvágást a természetvédelmi, Natura 2000, tájképvédelmi vagy közjóléti elsődleges rendeltetésű erdőkben is. És már az a korlátozás sem vonatkozik a favágókra, hogy ezeken a
természetvédelmi területeken a tarvágás kiterjedése
csak 3–5 hektár lehet.

3,2 milliárd köbméter gázt
tároltak.
Egy ország földgázellátása egyébként nemcsak a tárolt mennyiségtől függ, senki
sem tárolja be a teljes téli
vagy éves mennyiséget előre, nem is tudná. Ha szeptember 20-áig, a betárolási
időszak végéig sikerül 4–4,5
milliárdra növelni a tárolt
mennyiséget, az biztonságos
szintet jelentene: ez a lakossági fogyasztásnak megfelelő szint. Ennyi be is jöhet,
egyelőre ne aggódjunk, mert
bár nem jó a helyzet, de nem
tragikus – mondta Holoda
Attila.
Ha nincs végveszély, akkor adódik a kérdés: minek
kell a 700 millió köbméter
gázbeszerzés lóhalálában
és bármi áron? (Ismert: 700
millió köbméter földgáz beszerzésével bízta meg a kormány Szijjártó Pétert, azzal,

hogy ez kell a biztonságos ellátáshoz. E „különleges földgázkészlet” létrehozására
brutális összeget szánnak,
az idevágó döntésben 1,85
milliárd euró (740 milliárd
forint) keretösszeg szerepel.
Szijjártó azonnal Moszkvába
is utazott Szergej Lavrovhoz
gázért. Az orosz külügyminiszter annyit közölt: megvizsgálják a kérést.
Holoda szerint a rezsicsökkentéssel összefüggő
trükközésről van szó. Vissza
kell pótolni 700 millió köbméter gázt a korábban felhasznált készlet pótlására.
Ez azonban elég drága mulatságnak látszik. Az 1,85
milliárd eurós keret, amelyet
a különleges készlet vásárlására szántak – ha a teljes
összeget felhasználják –,
237 euró/MWh, köbméterenként 1000 forintos árat
tesz lehetővé.

Kilátások. Már ősszel bezárhatnak szociális intézmények az ágazati érdekvédő szervezetek
szerint, mert nem tudják kifizetni a megemelt rezsit.

Spórolniuk kell a tűzoltóknak

S

alamon Lajos, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének
elnöke az RTL Híradónak elmondta: a tűzoltók alig tarthatnak gyakorlatokat, annyira visszafogták a benzinköltségeket. A szakszervezeti vezető szerint
egy hónapban egy összefogó megyei gyakorlatot fognak csak tartani, de a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat ellenőrzéseit is
a minimálisra kell csökkenteni, sőt a laktanyákban és az őrsökön is spórolni kell.
Már olyan intézkedéssorozat is életbe
lépett, amelyben a légkondicionáló beren-

dezéssel felszerelt helyeken meghatározták,
hány fok alá nem mehet a hőmérséklet, télen pedig milyen hőmérsékletig fűthetik fel
a helyiségeket. Salamon szerint a tűzoltóságok jelenleg vizsgálják, hány laktanyában
lehet átállni a téli időszakban a fával, olajjal
való fűtésre.
Az RTL úgy tudja, több tűzoltóságon már
tisztítószereket is csak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével lehet venni, de van laktanya, ahol azt
kérték a dolgozóktól, hogy vigyenek inkább
otthonról.

Zsiday: Ez közvetett adóemelés

A

480 forintos benzinárstopot kizárólag a magánszemélyek
által
üzemben tartott járművekre, a mezőgazdasági gépekre és a taxikra tartják fenn.
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete és
a Magyar Közúti Fuvarozók
Egyesülete levélben fordult
a kormányhoz. Azt írták,

hogy a közúti fuvarozásban
is meghatározó vállalkozói költségelem az aktuális
üzemanyagár. Arra kérték
a kormányt, hogy indokolja
meg, ők miért nem részesülhetnek a taxisokéhoz hasonló üzemanyagár-kedvezményben.
Zsiday Viktor közgazdász
egyebek mellett azt írta a
blogján, miután a kormány

szűkítette azoknak a körét,
akik olcsóbban tankolhatnak, hogy ennek annyi lesz
a valós hatása, hogy a vállalkozások áthárítják növekvő
költségeiket, és tovább nő
az infláció. Egyedül a kormány járhat jól, mivel emelkednek a bevételei. Szerinte
közvetett adóemelésről beszélhetünk, amelyet a cégek
fizetnek.
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Méltósággal ünnepli
a város az államalapítást
Háromnapos programsorozat várja a szegedieket
és a városba látogató vendégeket az augusztus 20-i
hétvégén a Széchenyi téren, ahol a koncertek mellett közel száz vendéglős
és kereskedő kínálja majd
portékáját.

A

z egyre súlyosabb
gazdasági válság
és a rendkívüli
szárazság miatt
úgy döntött az önkormányzat, hogy idén lemondja a
tűzijátékot, amelynek költségét a rászorulók támogatására fordítja.
– Ha tűzijáték nem is
lesz az államalapítás ünnepén, idén is benépesül a
Széchenyi tér, ami három
napra kézműves- és gasztronómiai piaccá változik.
Közel száz kereskedő kínálja majd portékáit. A borászatokon kívül lesznek
kisüzemi sörkülönlegessé-

Idén is közreműködik a Széchenyi téri városi ünnepségen
a Fricsay koncert-fúvószenekar. Archív fotó: Iványi Aurél
gek, pálinkák és ínycsiklandó ételek is. Kézművesek

és kismesterek is kínálják
majd termékeiket – mondta

Rácz Attila, a rendezvényt
szervező Szegedi Városkép
és Piac Kft. ügyvezető igazgatója.
A háromnapos rendezvény augusztus 19-én délután kezdődik a Széchenyi
téren, ahol koncertek, zenés-táncos bemutatók és
utcabál is várja a szórakozni
vágyókat.
Az esti koncertek sorát
pénteken az Apostol együttes nyitja, majd szombat
este a Kozmix, vasárnap
este pedig az Animal Cannibals lép fel. Részletes program a 8. oldalon.

Botka László mond beszédet
Szeged város önkormányzata augusztus
20-án a Széchenyi téren emlékezik Szent
István királyra és az államalapításra. Fél
tíztől térzene és tánc várja az érdeklődőket, majd felvonják az országzászlót. A
10 órakor kezdődő díszünnepségen Botka László polgármester mond beszédet.

Az új kenyeret Kiss-Rigó László megyés
püspök áldja meg. Az ünnepségen közreműködik: a Szegedi Kortárs Balett, a Szeged Táncegyüttes, a Tápai Hagyományőrző Együttes, Antal Kinga Kincső, Iski Roland és a Fricsay Ferenc Városi Koncertfúvószenekar.

Legalább 6000 tonna fa
kellene a szegedi iskolák fűtésére
A kazánforgalmazók azonban csak jövő tavaszra tudnak
megfelelő teljesítményű vegyes tüzelésű kazánt szállítani.
Több sebből vérzik a kormány terve, mely gázról fafűtésre
állítaná át az iskolákat.

A

kormány arra utasította az iskolákat, mérjék fel,
hogyan tudnának
átállni gázról fatüzelésre.
A szeged.hu szakértők segítségével vette végig, hogy
mennyibe kerülne és mennyi
fát kellene ehhez beszerez-

niük a szegedi iskoláknak.
A szeged.hu cikkét a hvg.hu
is szemlézte. A számítások
szerint a szegedi iskoláknak összesen minimum hat,
de inkább tízezer tonna fára
lenne szükségük. A fa mázsája jelenleg 8-9 ezer forintba kerül, de folyamatosan

drágul. Ráadásul nemcsak a
fát és a kazánt, de ezek beépítési költségét is bele kell
számolni a teljes árba. Ezekkel együtt egy Szeged méretű város iskoláinak kazánra való átállítása nagyjából
félmilliárd forintba kerülne.
Szegeden az általános iskolák mérete 1385 és 4922
négyzetméter között van, a
gimnáziumok viszont jóval
nagyobbak: a legnagyobb a
9900 négyzetméteres Deák

Jelenleg a tűzifa mázsája 8-9 ezer forintba kerül, de folyamatosan drágul. Archív fotó:
Iványi Aurél

Ferenc Gimnázium, mögötte méretben a Radnóti- és
a Ságvári-gimnázium következik.
Egy épületgépész elmondta: a kazánokkal kapcsolatban – mivel több ezer
négyzetmétert kell kifűteniük
– már a méretük is problémát
okozhat egyes iskoláknak, hiszen valahol tárolni kellene a
gépet. A legnagyobb probléma azonban nem ez, hanem
sokkal inkább az, hogy jelenleg nincsenek raktáron különösen nagy teljesítményű
vegyes tüzelésű kazánok. Egy
szakértő elmondta: amen�nyiben az intézmények ma
rendelnék meg kazánjukat,
az leghamarabb nyolc hónap
múlva érkezne meg – vagyis a fűtési szezon kezdetén
nem állna rendelkezésre.
Egy 70 kilowattos kazán ára
jelenleg 2,5-3 millió forint, a
150-500 kilowatt közöttiekért pedig már 5-10 millió forint közötti összeget kérnek
el. Azonban ahogy nő irántuk
a kereslet, úgy várható, hogy
az áruk is megugrik majd.
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Ceglédi Zoltán

Időutazás
visszafelé

K

iszámolták: csak a szegedi iskolák fűtése 6000
tonna fát igényelne, de oda se neki, mert a szükséges kályhák és kazánok csak jövő márciusra
lennének meg.
Tudom, hogy az egész kontinens energiaválsággal küzd,
és nem kizárt, hogy a külön utas oroszcsövezés miatt ez
Magyarországot kevésbé üti meg, mint az abszurd életmódregulákkal szembesülő németeket. De ez akkor is kudarc.
Sőt legalább kettő. Egyfelől ott a közpénz ormótlanul ostoba szórása. A NER regnálásának nagyobb részében minden
ótvaros hobbihülyeségre volt pénz, hogy raknám a belügy
javasolta kályhába az Alaptörvény Asztalától a vadászati világkiállítás agancskapujáig az összeset. Közben a stratégiai
ügyekre alig-alig jutott; épp csak úgy, hogy víz felett maradjanak.
Már amennyiben e víz csendes. De ha előbb a koronavírusra hivatkozva tett bezárásokkal vágjuk földhöz a gazdaságot (emiatt már tavaly meglódult az infláció), majd szétosztunk minden huncut piculát a kampányban szavazatot
venni (nem épelméjű dolog az szja visszaadása és a 13.
havi nyugdíj visszahozása), végül kapunk a nyakunkba egy
orosz–ukrán háborút, abból háborgó tenger és fuldoklás
lesz.
A másik kudarc az általános reakció a felmerülő problémák többségére. Ez sem feltétlenül NER-specifikus, a hülyébb ellenzéki szavazó is simán odateszi, hogy „régen is így
volt, jó lesz most is”. No de az, ami akkor volt, amikor önnek
virgonc hajhagymái és ruganyos artériákkal pumpált barlangos testjei voltak, önmagában még Nem Lesz Jó Most! Sőt.
Nyilván okunk volt meghaladni. És mégis, ha már az iskolai
fűtés a példám, maga az oktatáspolitika is minden válságjelenségre visszabújna ismerősen büdöskés verziókba. Zárt
ajtó mögött frontális oktatás memoriterekkel. Ha az állami
egészségügyben nincs pénz, évtizedeket ugrálnak vissza,
régebbi eljárások, régebbi eszközök, hovatovább frontsebészet. És nem is tudsz kampányolni ennek alternatívájával,
mert „az egészségügy mindig is ilyen volt”.
Szerintem meg nem volt ilyen, ami meg de, azt ne hozzuk vissza. Értem és pártolom, hogy szinte bármi áron meleg legyen a gyerekeknek az iskolában. De kéne a stratégiai
gondolkodás, kéne a belügyminiszteri plusz mondat, hogy
„hosszabb távon nem fatüzelésű kályhákkal oldjuk meg”.
Ismerjük a magyar módit. Az ideiglenesen lerakott irodai
tűzőgép tíz évig hever az asztal sarkán, az előtérben húsz
évig kerülgetik a rosszul illesztett metlachi kiálló sarkát, ideiglenes töméssel harap a sokadik disznótorban is az ember.
Mondjuk ki, hogy szükségmegoldások jönnek, de van elképzelésünk, hogy mi a modern és fenntartható folytatás. Drága
emberek, ma annyit tudunk, hogy ha nincs orosz gáz, akkor
a betárazott mennyiséggel meg kályházós barkácsolásokkal
kihúzzuk ezt a telet, és aztán ott állunk kitárazva, mint balfék cowboy az üres colttal. Mi a terv a 2023-as télre? Mi a
hosszabb táv?
Véletlenül sem akarok úgy tenni, mintha energetikai
szakértő lennék, azt is csak halkan jegyzem meg, hogy pár
hete még azzal akarta térdre kényszeríteni a gyengusz kis
Putyinkát az erős Európa, hogy elzárjuk a gázt, most meg
szaladgálunk, mint pók a falon, hogy mi lesz, ha az oroszok
nem küldenek elég gázt. Nem tudom, technikailag mi a távlati megoldás az orosz gáz kiváltására, de politikához értő
emberként azt igen, hogy most kéne egy program. Kiadásokról, amelyek nem férnek bele, bevételekről, amelyek érdemben segítenek, és „jó helyről” szedjük be (khm, Fizessenek
A Gazdagok), és egy részletes terv, hogy mire költjük ezeket.
Hogyan kerüljük el, hogy a következő télen az időutazás már
nem is a korai szocializmus szénszünetébe, hanem valami
19. századi népoktatás kulisszáiba vigyen vissza.
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Tábla őrzi Agárdy Gábor emlékét
Széchenyi téri szülőháza falán
Agárdy Gábor imádta a
szülővárosát, Szegedet, és
a szegediek is imádták őt.
Nemrég emléktáblát avattak a száz éve született
színész szegedi szülőházánál.
„Elszorult torokkal állok itt,
mert nekem ez a kitüntetés
mindennél többet ér. Nincs
még egy olyan város, ami
így tud szeretni” – mondta
2004-ben Agárdy Gábor a
díszközgyűlésen, amikor átvette a Pro Urbe díjat Botka
László polgármestertől. A
színész száz éve született a
Széchenyi tér 3. szám alatt.
„Taknyos kölökként Európa
legszebb terét láttam a barokk palotákkal és a szobrokkal. Nekem már a szépre nyílt ki a szemem, s a
Széchenyi tér volt a játszóterem” – nyilatkozta e sorok írójának a hetvenötödik
születésnapján.
– Agárdy Gábor már
nyolcévesen fellépett a
Szegedi Szabadtéri Játékokon, tizenöt éves korában
pedig szerződtette a Szegedi Városi Színház mint
„táncos boyt és kardalost”.
Szegedi indulásának évei
mindvégig meghatározták
pályáját. Sokoldalú karakterszínész volt, komikus
szerepeit éppolyan pontosan fogalmazta meg, mint a
drámai jellemeket – mondta az avatáson Barnák
László, a Szegedi Nemzeti
Színház főigazgatója.
– Agárdy Gábor nyomot
hagyott a városunk, a nem-

Újabb napvitorlákat
telepíthetnek jövőre

A

szegediek 71 százaléka elégedett a Kárász utcára, pontosabban a Dugonics tér és a Kölcsey utca
közötti szakaszra még márciusban kihelyezett napvitorlákkal – derült ki abból az online felmérésből,
amelyet Mihálik Edvin, Zöld város programért felelős tanácsnok indított még a nyár elején. Ezen több százan mondták el
a véleményüket. A felmérés során elsöprő többség, 90 százalék támogatta a napvitorla telepítésének folytatását a Kárász utcán.
– Tervezzük, hogy jövőre újabb napvitorlákat telepítünk,
mert a klímaváltozásra olyan fejlesztésekkel kell reagálni, amelyek segítik, hogy Szeged élhető város maradjon –
mondta a Zöld város programért felelős tanácsnok.

Kozma József és Tóth Károly, a közgyűlés kulturális bizottságának elnöke és alelnöke a
város nevében koszorút helyezett el az emléktáblánál. Fotó: Szabó Luca

zetünk kultúráján. Nekünk, Móra Ferenc ölébe rúgta a Ferenc.” De arról is mesélt,
szegedieknek az a dol- rongylabdát. „Persze oda- hogy 1937-ben a színészbegunk, hogy ha megkérdezik mentem hozzá, s ijedtem- járónál lévő padon üldögélt,
majd évek múltán, hogy ki ben azt kérdeztem: »A bácsi amikor odalépett hozzá egy
is volt Agárdy Gábor, büsz- a Kincskereső kisködmön?« fiatalember, s megkérdezte,
kén mondjuk: a nemzet
tudja-e, hol van a hírlapíró
színésze, a mi színészünk,
Osváth úr. „Azt feleltem,
Szeged büszkesége –
úgy tudom, hogy a színAmikor befut a
mondta az avatáson Kozház igazgatójánál. Majd
vonatom a szegedi
ma József, a közgyűlés
a biztonság kedvéért
nagyállomásra, és végigkulturális bizottságámegkérdeztem
az
megyek a Boldogasszony
nak elnöke. Az emlékügyeletes tűzoltót,
sugárúton, elszorul a torkom,
tábla felavatása után
mert akkor még az
ugyanis érzem, hogy hazaaz önkormányzat, a
is volt a színházakjöttem.
Szegedet
nem
lehet
Szegedi Nemzeti Színban, aki megerősíelfelejteni. Szeged maga a
ház és a Varga Mátyás
tette, hogy Osváth úr
csoda!
Színházpártoló Társaság
az igazgatóval tárgyal.
Agárdy Gábor színész
nevében koszorúkat heEzt közöltem a fiatalemlyeztek el az emléktábláberrel, aki megköszönte a
nál.
fáradozásomat, s távozott.
Agárdy Gábor arról is Mire Móra azt felelte, »Eredj Akkor és ott fogalmam sem
mesélt nekem a fenti in- innen, te büdös kölök!«, s volt, kivel álltam szemben.
terjúban, hogy mezítláb és hozzám vágta a labdát. A lé- Később kiderült, hogy az
klottgatyában focizott a Ste- nyeg, hogy a labda megvolt. érdeklődő fiatalember nem
fánián, és egyszer a Kos- Akkor még nem fogtam fel, volt más, mint József Atsuth kávéházban olvasgató hogy milyen nagyság Móra tila.” Ugyanekkor mondta
azt is, hogy „amikor befut a
vonatom a szegedi nagyállomásra, és végigmegyek a
Boldogasszony sugárúton,
elszorul a torkom, ugyanis
érzem, hogy hazajöttem.
Szegedet nem lehet elfelejteni. Szeged maga a csoda!”
A szegediek imádták a
színészt. 2005-ben a János vitézt játszották Újszegeden. Agárdy már akkor
hatalmas tapsot kapott,
amikor francia királyként a
színre lépett.
Agárdy Gábor hosszan
tartó betegség után, 2006.
január 19-én hunyt el Budapesten.
Agárdy Gábor, Márkus László és Garas Dezső 1980-ban a Magyar Rádió stúdiójában.
Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán
Szabó C. Szilárd

Mihálik Edvin: A szegediek 90 százalék támogatta a
napvitorla telepítésének folytatását a Kárász utcán. Fotó:
Szabó Luca

Séta szódával
Bánffi István régi szikvizes üvegek fotóit állította ki a korzón

A szódásüvegekről készített színes fotók augusztus 18áig láthatók a Kárász utcán. Fotó: Iványi Aurél
Szeged „szódása”, a Szegedért emlékéremmel kitüntetett
Bánffi István több évtizede kutatja és menti meg az enyészettől kihalófélben lévő mesterségének relikviáit. Mára
kétezer különféle szódásüveg is része a gyűjteményének.
Hetvenről színes fényképet készített, és szabadtéri kiállításon mutatja be, a Kárász utcán.

A

szegedi
Bánffi
szódásdinasztia
története 1907ig nyúlik vissza.
Volt idő, amikor Szegeden
majdnem minden vendéglőt Bánffi István édesapja
látott el szikvízzel. Bánffi
István és felesége, Andóczi
Balogh Éva évek óta gyűjtik a szikvízkészítő szakma
relikviáit.
– A rendszerváltás után
sok szikvízüzemet leszereltek, akkor határoztam el,

hogy megmentem a szakma relikviáit. Negyven szódagépet sikerült azóta ös�szegyűjteni, és több mint
kétezer szódásüveg is van
már a gyűjteményünkben.
A magyarok mellett izraeli,
indiai, marokkói és mexikói
szódásüvegek is – mondta
Bánffi István.
A legszebb és legkülönlegesebb darabokat a Szent
István téri műemlék víztoronyban állandó kiállításon
láthatják az érdeklődők.
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Terv szerint halad
a Veres ács utcai
ivóvízvezeték-felújítás

F

olytatódik az ivóvízvezeték-felújítás a Veres ács utca Kolozsvári tér és Kálvária tér
közötti szakaszán. A munka a
körforgalmat is érinti: augusztus 21-től szeptember 12-ig
forgalomkorlátozásra kell számítani a Kálvária sugárút kifelé vezető sávjában.
A munka során az utcában
elvégzik a teljes gerincvezeték
cseréjét a bekötésekkel együtt,
végül új aszfaltburkolatot kap
az utca. A munkálatok szakaszosan, több ütemben zajlanak, a Szegedi Vízmű Zrt. megbízásából, szegedi alvállalkozó
kivitelezésében. A munka érinti
a Kálvária téri körforgalmat is,
emiatt augusztus 21-étől szeptember 12-éig forgalomkorlátozásokra kell számítani.
A 3-as és 3F-es villamos
vágányai alatt csőbéleléses
technológiával – vagyis nem
teljes útfelbontással – történik a munkavégzés. A tervek
szerint azonban szükség lesz
átmeneti vágányzárra is, ekkor
a villamosközlekedést pótlóbu-

szokkal biztosítják augusztus
21-én (vasárnap), szeptember
6-án (kedden) és szeptember
12-én (hétfőn) az Anna-kút és
a Vadaspark, illetve a Fonógyári
úti végállomás között.
Augusztus 21. és szeptember 12. között a 36-os és 76-os
buszjáratok is terelő útvonalon
közlekednek majd a Dugonics
tér és a Kálvária sugárút között Kiskundorozsma, illetve
Szentmihály irányába. A 36-os
a Dugonics tér – Kálvária sugárút – Londoni körút – forgalom függvényében Rigó utca
vagy Bakay Nándor utca – Boros József utca – Kálvária sugárút terelő útvonalon jár. A
76-os a Dugonics tér – Kálvária
sugárút – Londoni körút – forgalom függvényében Rigó utca
vagy Bakay Nándor utca – Boros József utca – Kálvária sugárút – Katona József utca terelő útvonalon jár.
Az 55-ös főúton közlekedőket is csak a városból kifelé
terelik: a Mars tér – Bakay Nándor utca – Boros József utca –
Kálvária sugárút irányába.

Javítják az útburkolatot a Mars
tér Párizsi körút és Szent Gellért utca közötti szakaszán.
A busszal utazók figyeljenek,
mert az itt található megállókat – a korábbi évekhez hasonlóan – áthelyezték a Szent
Gellért utcába. A tervek sze-

Útjavítások
rint a kivitelező, a Norbo-Ép
Kft. szeptember végére fejezi
be a munkát.
Augusztus 19-ig javítja
a Bertalan híd dilatációs
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Szeged idén is segít
Szeptember 15-éig lehet igényelni a beiskolázási támogatást a családoknak
Szeptember 15-éig lehet
benyújtani a kérelmet,
amely alapján minden
olyan általános iskolás
korú gyermek 10 ezer forint
beiskolázási támogatást
kap a várostól, akinek Szegeden van a lakhelye.
– 2019 óta segít az önkormányzat a szegedi családoknak a beiskolázási támogatással. Sajnos azóta jelentős forrásokat vont el a kormány az önkormányzatoktól,
de a város a nehéz gazdasági helyzete ellenére idén is
segít az iskolakezdésben –
mondta Ménesi Imre, a közgyűlés szociális bizottságának elnöke.
Valamennyi
szegedi
szülő igényelheti általános
iskolás gyermekének a 10
ezer forintos beiskolázási támogatást. Annyi a változás,
hogy a szülőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a családban az egy főre jutó kereset meghaladja-e a nettó
330 ezer forintot. Ha nem,
akkor minden igénylő auto-

szerkezetét a Magyar Közút Nzrt. A munkálatok ideje
alatt fenntartják a kétirányú
forgalmat, de az érintett oldalon a szélső sávot ideiglenesen lezárják, és sebességkorlátozásra is számíthatnak
a közlekedők.

Felhívás parlagfű-mentesítésre
Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban
vagy a használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását vagy más módon
történő irtását folyamatosan végezzék el.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles
megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi
Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.
Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi módokon tehetik meg:
Belterületre vonatkozóan: tel.: 80/820-302
SZMJV Polgármesteri Hivatal zöldszám
e-mail: info@szegedvaros.hu
Külterületre, zártkertre vonatkozóan: tel.: 62/680-170
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály 1.
e-mail: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu
Dr. Martonosi Éva
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Az önkormányzat a nehéz gazdasági helyzete ellenére idén is támogatja a szegedi családokat az iskolakezdésben. Képünk illusztráció.
matikusan megkapja a 10
ezer forintot.
Tavaly 6993 szegedi család vette igénybe a beiskolázási támogatást. Ez 9230
gyermeket érintett, ami
92,3 millió forintos kiadást
jelentett az önkormányzatnak.
Az önkormányzat humán közszolgáltatási irodáján megtudtuk: idén eddig a
támogatásra jogosult mintegy 7400 családból közel
4600 adott be kérelmet.

– Mindössze pár tucat
kérelmet kellett elutasítanunk, mert az egy főre jutó
kereset meghaladta az önkormányzati rendeletben
előírtat – mondta Novkov
Veszelinka
irodavezető.
Augusztus első hetében az
első 4100 igénylőnek (ez
5300 gyereket érint) már
át is utalták, vagy postára
adták a pénzét. Augusztus
8-tól a támogatás összegének utalása a feldolgozás
ütemében folyamatos. A

szeptember 15-i határidőig
még 2800 igénylést várnak. Jó tudni: minél előbb
fut be az igénylés, annál
hamarabb utalja az önkormányzat a pénzt. Elsősorban online, az ügyfélkapun keresztül igényelhető
a beiskolázási támogatás
a város honlapján. Akik
nem rendelkeznek ügyfélkapuval, a gyermekük
iskolájában, illetve az önkormányzatnál kérhetnek
igénylőlapot.
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Kihagyhatatlan a SZIN
Újabb neveket jelentettek be a szervezők
Egy nagy nemzetközi kedvenccel és mintegy hetven hazai
fellépővel bővült a legnagyobb nyárzáró fesztivál, a SZIN
fellépőinek sora. A korábban bejelentett sztárok – Jason
Derulo, Rag’n’Bone Man, Tom Grennan, Alle Farben vagy
A7S – mellé ezúttal a belga Joyhauser duó csatlakozott.
A SZIN-t augusztus 24. és 27. között rendezik meg a Partfürdőn.

B

ár a Szegedi Ifjúsági Napok – a legnagyobb hagyományokkal bíró hazai
zenei eseményként – már
Woodstock előtt egy évvel,
1968-ban igyekezett meghonosítani a fesztiválérzést
Magyarországon, a SZIN igazi nagy menetelése körülbelül húsz évvel ezelőtt kezdődött, és ma már jelentős helyet foglal el a legmenőbb
hazai fesztiválok sorában.
Az évek során a rendezvény

biztos pont lett a nyári bulifolyamban – a Tisza-part, Szeged és a SZIN hangulata ma

már kihagyhatatlan a szezon
végén!
A szervezők mintegy
hetven új fellépőt jelentettek be nemrég. Köztük egy
nemzetközi kedvencet, a
belga technoformációt, a
Joyhauser duót, amely az
elmúlt években az európai
fesztiválok egyik nagy vonzerejévé vált, és a Drum-

code fesztiváltól a Tomorrowlandig számos helyen
feltűnt.
A hazai csapatok között
friss név például az Anna

and the Barbies, a Besh o
droM, a Fatal Error, a Fool
Moon, a Frederik Cornelius
Trió, a Gypo Circus, a Jónás
Vera Experiment, a Panno-

nia Allstars Ska Orchestra, a
Parno Graszt, a Zebra Zone
és a Zűrös Banda. (Archív
fotók: SZIN és MTI/Rosta
Tibor)

1907-ben nyílt meg Szegeden az első nyilvános vécé
Mit keresett a szószostál a szoknyák alatt?
Először készítettek kiállítást a szegedi csatornázás, higiénia és toalett történetéről a Fekete házban. A Kanális,
kloáka, klozet című tárlat anyaga a budapesti Kiscelli Múzeumból érkezett; a Móra-múzeum munkatársai egészítették ki kutatómunkával és gyűjtőktől beszerzett tárgyakkal. Az illemhelyek és fürdőszobák érdekességeit a római
kortól egészen a 20. századig tárja elénk a kiállítás.

Á

rnyékszék, latrina,
illemhely – szinte
minden korszakban volt egy-egy
elnevezése a toalettnek, és
maga a kultúrája is változott az évszázadok során.
A Fekete ház szegedi adaptációjában a csatornázás, a
higiénia és a vécék történetét ismerteti. A Móra Ferenc
Múzeum a budapesti Kiscelli Múzeum kiállításából készített a helyi toalett-történelmet alapul vevő összeállítást.
Kiderül a tárlaton az is,
hogy a mobilvécék elődje

Vécécsészék a tárlaton.

a 18. században Franciaországban, a Napkirály udvarában jelent meg. Egy
jezsuita szónok prédikációi
annyira lehengerlőek voltak, hogy a közönség nem
akart kimenni a toalettre
sem, nehogy lemaradjanak
valamiről. A legenda szerint
ezért a hölgyek szószostálakat vittek magukkal, és az
előadás alatt ezeket használták folyó ügyeik elintézésére.
Szatmári Csilla, a múzeum munkatársa elmondta:
kollégái számára is ismeretlen terület volt ez, és

Mosakodótál és kiöntő. Fotók: Iványi Aurél
megpróbálták a budapesti
kiállítást egy kicsit Szegedre
alakítani. Ezért megkeresték
a Szegedi Vízmű Zrt.-t, és a
közös munka eredménye
a tárlat. A kiállítás komoly
szegedi anyag segítségével
ismerteti a város csatorná-

zásának és vízellátásának
történetét. Szegeden a kezdetektől fogva a Tisza volt a
fő vízvételi forrás: az élelmesebb lakosok belegázoltak
taligáikkal a vízbe, telemerték edényeiket, és szamárkordéra szerelt hordókból

mérték a vizet a városban.
Természetesen ez komoly
higiéniai problémákat vont
maga után, így egy idő után
különböző
módszerekkel
próbálták átszűrni a folyóból
nyert vizet.
Maga a csatornázás
és a vízhálózat kiépítése a
nagyárvíz után kezdődött el,
de Tóth István történész szerint ez nem a legkorszerűbb
eszközökkel történt meg,
ami érdekességnek számít,
hiszen Szeged mindig is a
fejlettebb városokhoz tartozott. A segédmuzeológus
a kiállítás megnyitóján elmondta: a nyilvános mosdók
megjelenése más-más időponthoz köthető. Budapes-

Illemhely a vártoronyban.

ten már az 1870-es években
megjelentek, míg Szegeden
1907-ben nyitották meg az
elsőt. Még Nagyváradon is
előbb volt „zöld villamos”,
mint Szegeden.
A tárlaton a higiénia
kapcsán megjelenik a kolera témaköre, és a számos
érdekes történet mellett
különböző árnyékszékeket,
ágytálakat és fürdőszoba-rekonstrukciókat is bemutatnak. A 20. század második
felének fürdőszobatrendjeit
szemléltető terem pedig sokakat fog majd nosztalgiázásra késztetni.
A tárlat 2023. március
30-áig látogatható a Fekete
házban.
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Fotó: Szegedi Szabadtéri Játékok/ Éder Vera

Mr. Celofánt,
a jelentéktelen férjet
Mészáros Máté énekli

Kisember a nagy színpadon
a Chicago című musicalben
A Hotel Margaretben biztonsági őr, az Apatigrisben és A
séf meg a többiekben szakács, a Munkaügyekben tűzoltó volt, a Szegedi Szabadtéri Játékok Chicagójában pedig
Mr. Celofánt játssza Mészáros Máté. A Jászai Mari-díjas
színészt kis szerepekről, nagy színpadokról, sőt felnőttfilmekről is kérdeztük. A musicalt augusztus 12-től hat estén láthatja a közönség.
– A musicalirodalom egyik
legnépszerűbb darabja a
Chicago, amely népszerűségről,
korrupcióról,
gyilkosságokról szól, a
show-biznisz, a revü, a jazz
nyelvén. A főszereplő a feltörekvő színésznő, Roxie
Hart, akit Czakó Julianna
személyesít meg Béres Attila szegedi rendezésében.
De ki az a Mr. Celofán?
– Roxie férje, Amos Hart
az igazi neve, kicsit tutyimutyi, kicsit aranyos, kicsit
hiszékeny, magát jelentéktelennek, átlátszónak gondoló
alak, ezért is Mr. Celofán.
– Mondja is egy helyen,
hogy gyerekkorában egyszer elment iskolába, és
mire hazaért, elköltöztek a
szülei. Meséljen a jelmezéről! Az is átlátszó?
– Nem, pedig biztos meleg lesz. Legyen meglepetés!

– Énekel, táncol és zenél is? Milyen készségei
kellenek a szerephez?
– Ez a szerep nem táncol, de énekel egy dalt. Zenélni sajnos most nem kell,
bármennyire is szeretek,
igaz, jobban is járnak a nézők, hogy a zenekar játszik.
A kollégáim énekelnek és
táncolnak, a tánckar pedig
táncol, és pár mondatuk is
van.
– Először lép fel a Szegedi Szabadtéri Játékokon?
– Soha életemben nem
voltam még a szabadtérin,
még nézőként sem, úgyhogy
nagyon izgatott vagyok, remélem, nem fogok a nadrágomba csinálni a méretektől.
– Mennyire ismerősök a
játszótársai?
– Hál’ istennek ismerősök, hiszen Czakó Julcsival,

Ónodi Eszterrel, Nagy Ervinnel játszottam már együtt,
de azokat is ismerem, akikkel még nem dolgoztam,
hiszen kicsi ez a szakma.
A szegediekkel nem dolgoztam, de ismerem Rétfalvi Tomit, Kárász Zénót.
Nagyon jó kis csapat ez így
együtt, nagyon jó a hangulat. Kiváló lesz az előadás,
legalábbis mindent megpróbálunk, hogy az legyen,
de ezt majd úgyis eldöntik
a nézők. Mindenképpen látványos lesz, nagyszabású
és szórakoztató, ezt ígérhetem.
– A rendezővel, Béres
Attilával, a miskolci színház
igazgatójával milyen a kapcsolata?
– Ó, nagyon jó, vele
együtt kezdtük a főiskolát,
egy évben diplomáztunk,
és ő is Egerben kezdte,
ahol én, az első rendezése
a Valahol Európában volt,
amiben én is játszottam.
Ő kicsit hamarabb elment
Pestre, mint én, most Miskolcon rendez, azóta nem
kereszteztük egymás útját.
Többek között ezért is cso-

dálatos, hogy van a szegedi
szabadtéri, mert ilyen találkozások összejönnek.
– Ha már vidéki színházhoz szerződött a diploma
után, miért Egert választotta, és nem például Szegedet?
– 2003-ban diplomáztam, 2002-ben kellett mennem gyakorlatra, és akkoriban kapta meg Csizmadia
Tibor a Gárdonyi-színházat,
aki a főiskolán a bábosztály
osztályfőnöke volt. A folyosón megkérdeztem, és azt
mondta, menjek Egerbe, és
ő ad annyi szerepet, hogy ne
kelljen máshová gyakorlatra
mennem. Így is lett, nagyon
megszerettem Egert, több
osztálytársam
odaszerződött, jött Béres Attila is, úgyhogy nyolc évadot ott játszottam.
– Olvastam, mint ahogy
azt is, hogy egyetem alatt
felnőttfilmeket szinkronizált. Ez igaz?
– Nem tagadom. Még
abba a rólam szóló darabba is beletették a volt színművészetis osztálytársaim,
ami az egymás életéről

szóló sorozatban készült.
Egyébként
pénzkeresetnek kellett, nem volt benne semmi élvezet, annyira
kevés pénzünk volt, azóta
se sokkal több. Volt gimis
osztálytársam hozta létre
a stúdiót, ahol szinkronizáltak, érettségi találkozón
szólt, hogy szívesen foglalkoztatna, és nagyon jól jött
az a pár ezres huszonkét
évvel ezelőtt.
– Szegeden a kisembert
alakítja a nagy színpadon.
Sok filmben, filmsorozatban vállal kis szerepet: a
Hotel Margaretben biztonsági őr, az Apatigrisben és
A séf meg a többiekben
szakács, a Munkaügyekben
tűzoltó, A mi kis falunkban
recepciós, a Keresztanyuban ukrán vonatigazgató.
Miért?
– Kevés filmezési lehetőség van, ezért megpróbálom eljátszani, amit felkínálnak. Nem szoktam így nézni
egyébként. Amikor társulatban voltam, kaptam nagy és
kis szerepeket is; a kis szerep akkor jó, ha van néha
nagy is, akkor jólesik keve-

sebb felelősséggel lubickolni benne. Néha nagyobb
szakmai tudás szükségeltetik egy ilyen szerephez, mert
nincs sok ideje az embernek a nézők emlékezetébe
vésnie magát. Emiatt rövid
idő alatt kell emlékezeteset nyújtani, és ez szakmailag komoly kihívás. Ahogy
mondják: nincs kis szerep,
csak kis színész.
– Előbb kezdett zenélni
és énekelni, mint színészkedni. Ez máig megmaradt
az életében?
– Hivatalosan nem, de
alakítottunk Egerben például színészzenekart; mostanában magamnak gitározgatok otthon, és zenés
előadásokban is énekelek,
ezért vállaltam Mr. Celofánt.
– Hol láthatjuk a következő évadban?
– Az Orlai Produkciós
Irodánál játszom; lesz még
a Párterápia (a legjobb epizódalakításért
2018-ban
díjat is kapott – a szerk.) és
a Bocs, félrement című vígjáték is.
Dombai Tünde
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Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv
A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Vörös
Pál, a Somogyi-könyvtár
Íróklubjának tagja Bene
Zoltán Áramszünet című regényét ajánlja.

A

Somogyi-könyvtár
Íróklubja tagjaként
írok és olvasok.
Ha azt is beleszámolom, amikor még nagymamám és édesapám olvasott nekem, egész életemben „olvastam”. Hatévesen
már egyedül: Sanyi manót,
Dugó Danit, Pinokkiót. Következtek a Verne Gyula-korszak és az ifjúsági regények.
Meglepetés volt Az új ember
kovácsa Makarenkótól. Amikor már olvashattuk, magukkal sodortak Hemingway, Kerouac, Knight, Salinger, Heller, Styron s a többiek művei.
Most Bene Zoltán Áramszünet című regényét szeretném
ajánlani. Tiszteletet parancsoló terjedelem.
A könyv története 2030ban kezdődik egy katasztrofális áramszünettel, amikor
minden elektromossággal
működő eszköz tönkremegy.
Szinte azonnal felbomlik
a rend, és eluralkodik az
anarchia. Hamarosan a túlélés is bizonytalanná válik. A
harmadik évezred második
évtizedének közepén Európába özönlöttek a bevándorlók, főképp a Közel-Keletről
és Fekete-Afrikából. Ekkorra
Európa népének nagy része
élettelen, gondolattalan vásárló-fogyasztógép, a kényelem, a szórakozás, a drogok,
az egyén szabadságának
megszállottja. Képtelen védekezni a hitét újra felfedező
muszlim áradattal szemben.
„Ha lett volna szemünk a lá-

tásra, már rég rádöbbentünk
volna, hogy évtizedeken át
csupán képzeltük, hogy ég
a villany. Valójában réges-régen sötétség borult ránk.” A
kulturális identitások összecsapása 2030-ban hagyományos háborúvá alakult.
A negatív utópia bővelkedik megrázó és kiábrándító
eseményekben. Elolvasása
után úgy érezzük, szétesőben van a világ. A nyugati
ember elvesztette a hitét, és
anélkül tradicionális társadalmi rendet képtelenség kiépíteni. Kis embercsoportok
keresik a jövőt, egy közösséget, amelyik védelmet ad, és
befogadónak bizonyul.
A főszereplő, Czeredi
Hunor Gábor (CHG) a Menedéken talál biztonságot.
A Menedék egy 9 × 7 kilométernyi terület, 40 méter

magas vasbeton fallal körülvéve. Falai közt ég a villany.
CHG itt naplózza a történteket az utókor számára, hogy
küzdjön a könnyű felejtés
ellen. Hogy emléket állítson
a gyáváknak, akik hősökké
lettek. Hogy jeleket hagyjon,
és a maga módján vívja szélmalomharcát a karikatúrává
silányult, gyűlölve szeretett
európai civilizáció megmentéséért. Arra azonban nem
ad választ, mit akarunk itt
Európában: szobrot állítani
az áldozatoknak, vagy megmenteni az élőket?
Az olvasó legnagyobb izgalma mégis az, elkövetkezik-e valóban Európában az
Áramszünet?
Bene Zoltán Áramszünet című regénye a Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Láthatatlan nap és régi fürdőélet
LÁTHATATLAN NAP
Időpont: augusztus 18., csütörtök, 9-től 12 óráig.
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra, III. emelet.
Tapintható kiállítás sötétségben.
ALSÓVÁROSI
OROMDÍSZEK
Időpont: augusztus 19.,
péntek, 9 és 14 óra.
Találkozó: Alsóvárosi Napsugaras Tájház.

A másfél órás kultúrséta regisztrációhoz kötött, és részvételi díjas. Telefon: +3630/501-2822, e-mail: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.
com.
RÉGI SZEGEDI FÜRDŐÉLET
Időpont: augusztus 19.,
péntek, 16 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda.
A kétórás séta regisztrációhoz kötött, és részvételi dí-

jas. Tourinform-iroda, Széchenyi tér 12.; telefon +3662/488-690,
488-699;
e-mail: szeged@tourinform.
hu.
SZEGED ESTI FÉNYEKBEN
Időpont: augusztus 19.,
péntek, 19 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda.
A kétórás séta regisztrációhoz kötött, és részvételi díjas. Tourinform-iroda, Széchenyi tér 12.; telefon +36-

62/488-690, 488-699; e-mail: szeged@tourinform.hu.
ÉJSZAKAI
VÁROSNÉZŐ
KISVONAT
Időpont: augusztus 19., 20.,
27., 21 óra.
Találkozó: Szeged étterem
előtt.

Találkozó: Tourinform-iroda.
A kétórás séta regisztrációhoz kötött, és részvételi díjas.
Tourinform-iroda, Széchenyi
tér 12.; telefon +36-62/488690, 488-699; e-mail: szeged@tourinform.hu.

BŰVÉSZNAP
Időpont: augusztus 25., csütörtök, 8-tól 16 óráig.
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra.
Bűvészelőadás, bűvésztrükkök tanulása.

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala aktuális álláspályázatai:

KIS SZEGEDI SZÍNHÁZTÖRTÉNET
Időpont: augusztus 21., vasárnap, 10 óra.

JOGI ÜGYINTÉZŐ,
TAKARÍTÓ.
Részletek a www.szegedvaros.hu/karrier internetes oldalon.

Olvasóink írták
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Átverés

ondják azt is,
hogy polgárhülyítés, egyszerűbben átverés
az idevágó szó.
Mert miről is árulkodik az
átverés szó tartalmilag? Nem
kevesebbről, mint hogy a bekövetkező, reálisan kiszámított infláció mennyiben rontja
a forint vásárlóértékét, és valóban annyira-e, mint ahogy a
költségvetésben írják.

Vajon miért készítette el
a kormány fél évvel korábban az ország költségvetését? Azért, hogy könnyebben megmagyarázhassák
tévedéseiket, meg azt, ami
járna például a nyugdíjasoknak. Mert bár több pénz jut
a kezekbe az egy évvel korábbihoz képest, de legjobb
esetben is ott tart a polgár,
ahol évekkel korábban. Persze kivételek vannak, mert a

parlamenti képviselők több
százezer forinttal megemelik a saját juttatásukat. Mint
ahogy Orbán is megduplázta
a saját fizetését 4,8 millióra.
Mi meg, nyugdíjasok,
kapunk a 20-30 százalékos
élelmiszer-infláció ellentételezéseként 5, majd 3,9 százalékos nyugdíjemelést. És
ömlik az öndicsérő szöveg.
Folytatódik a propaganda a
„megértő és gondoskodó”
kormányról, folytatódik a
polgárhülyítés.
Kutnyik Pál

Pályázati lehetőség
munkavállalók fenntartható
munkába járásának támogatásához
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet „Szegedi székhelyű/
telephelyű gazdasági társaságok ösztönzési kerete munkavállalók fenntartható
munkába járásának támogatásához 2022” címmel.
Az önkormányzat az elmúlt évek során számottevő – nemzetközileg is elismert – projektet és kezdeményezést valósított meg, melyek az innovatív és fenntartható városi
közlekedés elősegítését szolgálják. Ezek közül 2018 februárjában indult az Európai
Unió „Urban Innovative Actions” programja által finanszírozott projekt, mely a „SASMob: Okos összefogással a fenntartható közlekedésért” nevet kapta.
A SASMob projekt 2022. január 31-én sikeresen lezárult, azonban az önkormányzat
a jövőben is szeretné folytatni a szegedi vállalkozások között létrejött „Okos összefogás” kezdeményezését. Tovább kívánja építeni, fejleszteni a város és a szegedi gazdasági társaságok között létrejött jó kapcsolatot, valamint tovább bővíteni a hálózatot,
támogatva az együttműködést a fenntartható munkába járás ösztönzése érdekében.
A 2022. évi költségvetésben szerepel a „Munkaadói mobilitási keret” című előirányzat, mely keret felhasználásával az önkormányzat lehetőséget szeretne biztosítani a
SASMob projekt céljainak továbbélésére.
Az önkormányzat számos eszközzel törekszik egy élhetőbb város kialakítására. Ennek
részeként egy olyan mobilitási környezetet kíván megteremteni, amelyben a munkáltatók és a munkavállalók közötti közlekedés során a foglalkoztatottak kisebb környezeti
terheléssel tudnak eljutni úti céljukhoz.
A pályázati felhívás célja, hogy a felek között olyan együttműködés kerüljön kialakításra, melynek keretében az újonnan csatlakozó nyertes munkáltatói partner kötelezően
vállalja a megítélt támogatásból mobilitási terv kidolgozását, választhatóan további
pályázati célként a mobilitási tervben megfogalmazott intézkedések, beavatkozások,
akciók megvalósítását. A pályázati felhívás másik célja, hogy a már korábban a SASMob projektben munkáltatói partnerként közreműködő és mobilitási tervvel rendelkező munkáltatók az abban megfogalmazott intézkedések, beavatkozások, akciók megvalósításával elősegítsék a munkavállalók fenntartható munkába járását. Fentiekhez
kíván az önkormányzat támogatást nyújtani.
A Pályázati kiírás és útmutató, valamint a hozzá tartozó mellékletek letölthetők Szeged város honlapjáról, az alábbi linken:
https://www.szegedvaros.hu/szegedi-szekhelyu-telephelyu-gazdasagi-tarsasagok-osztonzesi-kerete-a-munkavallalok-fenntarthato-munkaba-jarasanak-tamogatasahoz-2022
A támogatás formája vissza nem térítendő, utófinanszírozás formájában történik.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 10.000.000, azaz tízmillió
forint.
Az igényelhető és elnyerhető összeg a megvalósítani kívánt cél bekerülési értékének
legfeljebb 50%-a, de maximum 2 millió forint lehet.
Jelen pályázati kiírásra
a) Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaság; valamint
b) a már korábban munkáltatói partnerként közreműködő és mobilitási tervvel rendelkező munkáltató nyújthat be pályázatot.
Benyújtási határidő: 2022. október 31.
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Egy kép, két mondat

Szegeden a világ. Reggeli káprázat. Fotó: Szerdahelyi Péter.

M

Kánikulai ötlet

ár réges-rég lemondtam arról,
hogy valaha is egy megtisztelő kitüntetés, mint például a
Kossuth-díj büszke tulajdonosa lehetek. Igaz, bár plecsnim nincs róla,
kilencszeres kiváló dolgozó vagyok. Bizony
ám, tíz munkahelyem volt negyvenhárom
év alatt. És el ne felejtsem, hogy a háromszoros Aranykoszorús Jedlik Ányos szocialista brigád tagja is voltam a szép emlékű, hol
volt, hol nem volt Szegedi Kábelgyárban.
De ha már semmilyen díjat nem kapok,
akkor jobb híján alapítanék egyet, mégpedig a hét hülyéje díjat. Arra gondoltam, hogy

N

mondjuk az agilis olvasók hetente voksolhatnának arra, aki szerintük a viselkedésével, megszólalásaival kiérdemelte a díjat,
amely egyébként a „dicsőségen” kívül nem
járna anyagi előnnyel. Sőt lehetne a hónap,
a negyedév, a félév és az év hülyéjére is javaslatot tenni. Akár kategóriákat is lehetne
felállítani a szimpla hülyeségtől az orbitális baromságig. Mindez részemről csak egy
szerény kánikulai ötlet, amivel talán nem is
nyernék ezen a héten, hisz oly erős a mezőny a mai magyar közéletben.
Méhes János

Spórolás címén

em tudom, felmérte-e valaki, hogy
a folyamatos számolgatás mennyire serkenti az agyműködést.
Mindenesetre napjainkban
rá vagyunk kényszerítve a
fejszámolásra, amikor a boltokban összehasonlítjuk a
különböző márkájú termékek árait. Mivel az egységárak olyan kicsi számokkal
vannak feltüntetve, hogy
csak a sasszeműek látják,
nekünk kell megállapítani
az adott termék tömegéből
az ezer grammra vonatkozó
árakat, és ezek után tudjuk
kiválasztani az olcsóbb terméket.
Az otthoni számolgatás
könnyebb, mert elővehetjük
a számológépet, és lehet
osztani, szorozni. A számlák
kifizetésével kapcsolatosan
már alkalmazhatjuk a kombinatív képességünket is. Az
adott társadalmi körülmények gondoskodnak arról,
hogy spórolás címén minden
területen
rákényszerítsék
az embereket a fogyasztás
mérséklésére.

A kormány a rezsicsökkentés látszólagos fennmaradása érdekében kedvezményes és piaci árat
megközelítő tarifákat szabott
meg, igen rövid határidővel.
Akik a fogyasztott gáz elszámolására az átalánydíjas,
havi azonos összegű fizetési
módot választották, azoknak
most van min töprengeniük.
A gáz nagyobb mennyiségét
a hideg téli napokban használták fel, amely költségek
egy része a nyári időszakokban lenne kifizetve. Így az
arányosan szétosztott kiadások kevesebb terhet jelentenek a fűtési időszakban. Ha
a téli hónapokban fogyasztott gázmennyiség nagyobb
részét most a drasztikusan
megemelt áron kellene kiegyenlíteni augusztustól, az
sok fogyasztónak okozna
gondot.

Mivel minden bizonytalan, a gáz kedvezményes
mennyisége, az ára, a piaci ára, így semmit nem lehet kiszámítani. Nem lehet
meghatározni, hogy havonta
mekkora átalányfogyasztást
vállaljunk, vagy inkább mindig bediktáljuk havonta a
mérőóra állását? De akkor
hogyan fizetjük ki a februári
százezres gázdíjat? Nem a
számolgatás okoz gondot,
hanem azok az ismeretlen
adatok, amelyek nélkül az
egyenlet nem megoldható.
Tehát hagyjuk abba a
problémázást, és takarékoskodjunk! Fűtsünk kevesebbet, világítsunk gyertyalánggal, a nyári vízivás
kivételével a vízzel is spóroljunk, és ha még az evésről is
lemondunk, minden megoldódik.
Dr. Berecz Árpádné

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett
formában adja közre.
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ÚJABB ÉRKEZŐK. A bajnoki
rajt – amelyen 2–1-re kikaptak az MTK otthonában – előtt
újabb igazolásokat jelentett
be a Szeged-Csanád Grosics
Akadémia NB II.-es labdarúgócsapata. Szilágyi Zoltán a
Vasastól érkezett: a 24 éves
hátvéd a tavalyi szezonban
nyolc bajnokin játszott, négy
mérkőzésen kezdő, négy találkozón csere volt. A 33 éves
Szatmári Lóránd is a Vasastól
jött – a rutinos középpályás az
angyalföldieknél négy év alatt
95 bajnokin 14 gólt szerzett, a
legutóbbi szezonban bajnoki
címet ünnepelhetett. A szegediek emellett egy 18 éves játékossal erősítettek a középpályán: Sipos Szabolcs a Debreceni Labdarúgó Akadémián
pallérozódott, a legutóbbi szezonban a Loki NB III.-as csapatában 20 mérkőzésen két
gólt szerzett, valamint két alkalommal bekerült az NB I.-es
csapat keretébe is. Hír még,
hogy tovább csúszik a szegedi
gárda hazai bemutatkozása,
amire a Szent Gellért Fórum
gyepének állapota miatt leghamarabb augusztus 21-én,
a Dorog ellen kerülhet sor.
ÁTALAKULT A KERET. A PC
Trade Szegedi NKE női kézilabdacsapata július végén elkezdte a felkészülést
a 2022–2023-as NB II.-es
idényre. Az elmúlt idényben
még NB I/B-s együttes a tavalyi szezonhoz képest jelentősen megváltozott; nemcsak
osztályt váltott, de a játékoskeret is átalakult. Távozott
Szécsi Rebeka, Szabó Fanni,
Baráth Kitti, Farkas Adrienn,
Prezenczki Nelli és Szöllősi Zsófia, míg érkezett Lovistyék Kitti (Algyő) és Bereczky
Bíborka (Vác) személyében
két régi-új játékos, de Gyenes
Imola (Békéscsaba) is náluk folytatja pályafutását. A
csapatot továbbra is Baunok
Bernadett és Vadkerti Attila
párosa irányítja – a gárda mihamarabb vissza akar jutni a
másodosztályba.
VESZPRÉMBŐL A FRADIBA. A Pick Szeged korábbi játékosa, Lékai Máté a Ferencváros kézilabdacsapatában
folytatja pályafutását, miután két évre szóló szerződést
kötött a klubbal. A Telekom
Veszprémtől nyolc év után elköszönt, 147-szeres válogatott, 34 éves irányító érkezését múlt héten jelentette be
a fővárosi egyesület. Lékai régebben a PLER KC, a Pick, valamint a szlovén Celje játékosa volt, a veszprémieket 2014
óta erősítette.
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Jaramazović irányítja a jégkorongosokat
Új vezetőedző a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű élén
Augusztus elején megkezdődött a 2022–2023-as
idény felkészülési időszaka a jégkorongozóknál, és
bár még sok a bizonytalanság az OB II.-es szezonnal kapcsolatban, annyit
már tudunk, hogy a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű együttesének szakmai
munkáját a szerbiai Zoran
Jaramazović irányítja majd.

A

mi egészen biztos,
az az, hogy a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű elindul a
2022–2023-as, másodosztályú jégkorongbajnokságban, a szakmai munkát pedig a Kukucska Balázs helyére érkező új vezetőedző, Zoran Jaramazović vezeti majd.
– Néhányaknak talán
ismerős lehet a nevem, játszottam és edzősködtem is
Szegeden egy évet, bár ez
már régen volt, talán 1996
körül – mondta a klub honlapjának a szerbiai szakember, aki kiválóan beszél
magyarul. Pályafutása során
dolgozott Újvidéken, Szarajevóban, Belgrádban, Szabadkán, míg a legutóbbi hat évet
Kiskőrösön töltötte, a HC
Kiskőrös–Spartak-kooperáció irányítójaként.
– Velem együtt sok szerbiai gyerek járt át Kiskőrösre, kiváló eredményeket
értünk el, ám rengeteget
kellett utaznunk. Volt olyan
év, hogy összesen 22 ezer
kilométert tettek meg a játékosok, na meg persze a
szüleik, így nem csoda, ha
kicsit elfáradt mindenki ebben az erőltetett menetben.

Zoran Jaramazović (jobbra) Kiskőrösről érkezett Szegedre. Fotó: HC Kiskőrös–Spartak
Mivel ez az együttműködés
felbomlott, munkát kerestem, Szegedről pedig Pápai
Miklós azonnal megkeresett
egy jó lehetőséggel. Velem
együtt a szerbiai gyerekek
is Szegedre érkeznek, leginkább az U14-es és U16os korosztályokba csatlakoznak be; az U16-osoknál
szintén én irányítom a szakmai munkát. Biztos vagyok
benne, hogy gyorsan ütőképes csapatot tudok belőlük
gyúrni, amelyben mindenki
tovább fejlődhet – mondta
Jaramazović.
Ami a felnőtt ligát illeti,
a szövetség jelentősen át-

alakította azt, létrehozta a
Liga 2 projektet, amelybe
egy selejtező után az U21-es
bajnokság második felébe
tartozó csapatok is becsatlakoznak, miközben kiegészülnek U25-ös játékosokkal.
Ez jelentőset növel majd az
eddig OB II.-esként ismert
pontvadászat színvonalán,
a Goodwill Pharma Szegedi
Vízmű keretét így alaposan
megerősítették: húsz új játékost igazoltak a vezetők, a
legtöbbjük élvonalbeli múlttal rendelkezik az utóbbi
évekből.
– Nincsen varázspálcám,
a célokról is csak akkor tu-

dok konkrétumokat említeni,
ha alaposan megismertem
a keretet, illetve látom, hogyan áll össze a bajnokság,
mi szerepel a versenykiírásban. Annyit tudok, hogy egy
küzdős csapatot szeretnék
a jégen látni, amely a legjobbakkal is felveszi a versenyt.
Engem csakis a munka és
az eredmény motivál, ezt
kell majd megszoknia a játékosaimnak – tette hozzá
Jaramazović, aki külön örült
a szegedi lehetőségnek, hiszen a nagyobbik lánya itt
egyetemista, míg a család
Szabadkán él, így sűrűn járhat haza hozzájuk.

Šoštarič és Frimmel
is hosszabbított

L

egutóbbi számunkban megírtuk: Juan
Carlos Pastor, a bajnoki címvédő Pick
Szeged férfi-kézilabdacsapatának vezetőedzője, illetve
segítője, Marko Krivokapics
egy évvel meghosszabbította szerződését, amely így
2024 nyaráig érvényes. Ami
viszont frissebb hír: a szegediek ezt követően azt is bejelentették, hogy meghosszabbították a 2016-ban igazolt
szlovén jobbszélső, Mario
Šoštarič, valamint a tavaly
nyáron érkezett osztrák balszélső, Sebastian Frimmel
szerződését is, egyaránt
2025-ig. Előbbi eddig 222
meccsen 751 gólt szerzett
a klub színeiben, utóbbi 45
mérkőzésen 141 gólt dobott.
Eközben az Európai Kézilabda-szövetség elkészítette a
Bajnokok Ligája őszi menetrendjét is. A Pick szeptember
14-én a címvédő Barcelonát
fogadja a nyitányon.
A BL őszi sorsolása, 1.
forduló, szeptember 14.,
18.45: Pick Szeged – Barcelona, 2. forduló, szeptember
22., 18.45: Nantes – Pick
Szeged, 3. forduló, szeptember 29., 18.45: THW Kiel –
Pick Szeged, 4. forduló, október 6., 18.45: Pick Szeged
– Aalborg, 5. forduló, október 26., 18.45: Pick Szeged – Elverum, 6. forduló,
november 3. 20.45: Kielce
– Pick Szeged, 7. forduló,
november 23., 18.45: Pick
Szeged – Celje, 8. forduló,
november 30., 18.45: Celje – Pick Szeged, 9. forduló,
december 7., 18.45: Pick
Szeged – Kielce, 10. forduló,
december 14., 18.45: Elverum – Pick Szeged.

Közösen készültek az Eb-re az úszók és a pólósok

A

világbajnoki ezüstérmes úszók a
vb-ezüstérmes pólósokkal
készültek közösen – adta hírül egy
fotó kíséretében a Szegedi
Úszó Egylet Facebook-oldala. A szegedi klubból Olasz
Anna, Vas Luca, Pádár Nikolett, Farkas Tamás és a Gellért Gábor vezette nyílt vízi
nemzeti keret a magyar női
vízilabda-válogatottal hangolt a nyár folytatására. A
balatonalmádi
edzőtáborban mindkét csapat számára az augusztusi Európa-bajnokság volt a legfontosabb.

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT július 29-én: Erdősi Martin Zsolt és Bálint Ágnes, július 30-án: Fábián Gellért és Tóth
Anna Terézia, Nagy József Loránd
és Kovács Lilla, Kereszti Zoltán és
Zahorszki Adrienn.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Hegedűs Sándornak és Varga Krisztinának 2022. 07. 30-án Zita,
György Endrének és Németh Adrienn-nek 2022. 07. 31-én Flóra,
Erdei Gergőnek és Pieczorka Flórának 2022. 07. 31-én Samu, Dudás Alexnak és Vicsay Bernadett
Ramónának 2022. 07. 31-én Matilda, Peták Róbertnek és Takács
Enikőnek 2022. 07. 31-én Patrik
nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Képviselői
fogadóóra

AUGUSZTUS 17., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és
a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
megszűnik a kánikula
Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

Elszórtan
zivatarok

Zápor

30/17
Ipoly
Ince

30/19
Marcell,
Celesztina

Közepesen Gyengén
felhős
felhős
30/19
Mária,
Alfréd

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős:
Szabó C. Szilárd
Nyomás: Mediaworks Zrt.

32/19
Ábrahám,
Rókus

Gyengén Közepesen Közepesen
felhős
felhős
felhős
33/20
Jácint,
Réka

33/20
Ilona,
Elena

31/18
Huba,
Bernát

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

Szeretne két ajándék belépőt nyerni az Anna fürdőbe? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím,
e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: augusztus 17. 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: Kasza, villa nem fogta, ottmaradt fű vagy gabona a nyív. A nyertes: Schäfer Péter. Gratulálunk!
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Hirdetés

2022. augusztus 13., szombat

