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4.
Nyári táborok
A Szent-Györgyi
Albert Agóra
közel száz
tábora közül
választhatnak
a szülők és a
gyermekek.

5.

9.

Baktótól
Szőregig
Augusztus végéig tizenöt utcát
újít fel 220 millió
forint saját forrásból az önkormányzat.

Száz év
Zsadányi Nagy
Csaba családjának története
szervesen összefonódott Trianonnal. Képünkön
az édesapja.

Botka László: Szeged segít!
Idén is 10 ezer forint önkormányzati támogatást kap
minden szegedi nyugdíjas és általános iskolás gyermek
Botka László polgármester a városi
televízióban közölte: Szeged önkormányzata a járvány miatt kialakult
nehéz gazdasági helyzet ellenére
idén is támogatja az általános iskolás
gyermeket nevelő családokat és az
időseket.

A

polgármester elmondta: tavaly
bővítették a szegedi szociális ellátórendszert, és a tanévkezdés
előtt alanyi jogon mind a 11 ezer szegedi általános iskolás családjának gyermekenként 10 ezer forint beiskolázási
támogatást biztosított az önkormányzat.

– Idén is meg fogja kapni minden
általános iskolás diákot nevelő szegedi
család gyermekenként a 10 ezer forintot – jelentette be a polgármester. Az
iskolák már elkezdték erről tájékoztatni
a szülőket, akiknek egy adatlapot kell
kitölteniük, ugyanis az önkormányzat
csak kérelemre tudja biztosítani a beiskolázási támogatást. Tavaly az érintett
családok 95 százaléka kérvényezte
ezt a támogatást, s a polgármester szerint idén is körülbelül ekkora lesz az
arány.
– A családokhoz az iskolák segítségével, az iskolák által használt in-

10.

Zubai apa lett
Harminchat évesen befejezte
pályafutását a
MOL-Pick Szeged
korábbi közönségkedvenc játékosa.

A kezük volt a szemük
Búvárok az 1970-es szegedi árvízben

ternetes felületeken jut el az adatlap,
amelyet kitöltve, elektronikus úton kell
visszaküldeni az önkormányzatnak.
Augusztusban mindenki megkapja a
beiskolázási támogatást – ígérte a polgármester.
Botka László arról is beszélt a Szeged Televízióban, hogy a másik, szintén
tavaly bevezetett támogatási formát
is életben tudják tartani az idén. Így
szeptemberben mind a 34 ezer szegedi nyugdíjas alanyi jogon kap 10 ezer
forint támogatást az önkormányzattól.
Bővebben a 3. oldalon

Fecskéket festettek
a fűtőmű falára

K
Igazi látványosság Felsővároson! Az alkotást átadó ünnepség résztvevői:
a kép bal szélén Mihálik Edvin, a Zöld Város programért felelős tanácsnok,
jobb szélén Kóbor Balázs, a SZETÁV ügyvezető igazgatója. Fotó: Iványi Aurél

óbor Balázs, a SZETÁV vezetője elmondta: a Mondolóval és a madártani egyesülettel közösen indított kezdeményezés célja az volt, hogy szebbé tegyék a környezetet, és felhívják a figyelmet
arra, hogy a fecskék lassan teljesen eltűnnek a városokból. Mihálik Edvin, a Zöld Város programért felelős tanácsnok pedig úgy
fogalmazott, hogy amíg szinte minden ház
tornácán ott voltak fecskefészkek, nem vegyi
úton végezték a szúnyogirtást. Az épületen
műfészkeket is elhelyeztek, hogy odacsalogassák a fecskéket.
Írásunk a 8. oldalon

Hungarikum lett
a szőregi rózsatő
és a tiszavirágzás

A

hungarikumok közé emelték a szőregi
rózsatövet és a tiszavirágzást. Beérett
az évszázados termesztési tapasztalat, a rózsatermesztők fáradságos munkája,
a sok-sok elhivatott projekt, kezdeményezés
– így kommentálta a hírt Avramov András,
Szőreg önkormányzati képviselője. A szőregi rózsatő termesztése több mint százéves
múltra tekint vissza, és az országban egyedülálló hagyományokkal rendelkezik.
Sajnos idén június végén nem tudják megünnepelni a virágok királynőjét,
Részletek a 2. oldalon mert a járványhelyzet miatt elmarad a Szőregi Rózsaünnep.

A szegedi árvizek tetőzési szintje a mellvéden. Szegedi
búvárok 1970-ből: Kenyeres Pál, Temesvári József, Kertai
György. Fotó: Szabó Luca és Kenyeres Pál archívuma
1970. június 1-je 14 óra és
június 2-a hajnali 2 óra között minden idők második
legnagyobb tiszai árhulláma tetőzött Szegednél. Akkor már hetek óta vívtak
gigászi küzdelmet az árral. Kenyeres Pál huszonhat évesen búvárként vett
részt a szegedi árvízi védekezésben, amelyben egy új

módszert, a műanyag fóliás
borítást alkalmazták. Emberfeletti munkát végeztek a búvárok, akik az ötven-hatvan kilós homokzsákokkal lifteztek, jártak
le-föl a megáradt folyóban,
ahol semmit sem láttak, így
a kezük volt a szemük.
Cikkünk a 7. oldalon
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Hungarikum a szőregi rózsatő és a tiszavirágzás
A hungarikumok közé emelték a szőregi rózsatövet. Sajnos idén június végén nem tudják megünnepelni a virágok
királynőjét, mert a járványhelyzet miatt elmarad a Szőregi
Rózsaünnep. Hungarikum lett a tiszavirágzás is.
– Szőregiként, lokálpatriótaként és önkormányzati képviselőként is büszkeséggel tölt
el, hogy beérett az elmúlt tizennyolc év gyümölcse. Kiváló rózsatermesztőket, szakembereket ismertem, ismerhettem meg ebben a két évtizedben, számos szőregi
rózsatővel kapcsolatos kezdeményezést indítottam, indítottunk útjára. 2002-ben
Ujhelyi Istvánnal együtt kezdtünk el dolgozni a szőregi rózsatő elismertetésén, amely
2004-ben megkapta a magyarországi eredetmegjelölési oltalmat, majd 2012-ben
bekerült az Európai Unió ol-

talom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések
nyilvántartásába. 2014-ben
(társ)ajánlásom révén a szőregi rózsatő bekerült a Szegedi és a Csongrád Megyei
Értéktárba, a 2018-ban kezdeményezett hungarikummá
nyilvánítási folyamat pedig
idén május 21-én, Szeged város napján zárult le. Beérett
az évszázados termesztési tapasztalat, hagyomány, a
rózsatermesztők fáradságos
munkája, a sok-sok elhivatott projekt, kezdeményezés
azzal, hogy Szeged születésnapján a szőregi rózsatövet
is, mint kiemelkedő jelentő-

Szőreg önkormányzati képviselője hangsúlyozta, nem
maga a rózsa, hanem a rózsatő – fajtától függetlenül –,
illetve a termesztési technológia lett hungarikum. A szőregi rózsatővel együtt 75 érték található jelenleg a hungarikumok gyűjteményében.
Az
Agrárminisztérium
hungarikumokkal kapcsola-

Násztánc
Avramov András, Szőreg
önkormányzati képviselője.
Fotó: Iványi Aurél
séggel bíró nemzeti értéket,
a hungarikumok közé emelte a Hungarikum Bizottság
– mondta Avramov András.

Egyedülálló természeti látványosság a Tiszán a kérészek rajzása. Fotó: Szeged Tourinform/Papdi Balázs
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés értelmében
közzéteszi

a Szeged, Budapesti krt. – Csillag tér – Retek utca – József Attila sgt. által
határolt terület településrendezési eszközének módosítására
vonatkozó tervezetét, valamint

LAKOSSÁGI EGYEZTETÉST hirdet

Hungarikum lett a tiszavirágzás is. Minden évben június 15.
és július 15. között járja násztáncát a Tiszán
a rövid életű kérészfaj.
A Palingenia longicauda kérészfaj korábban
Európa sík vidéki folyóinak többségében előfordult. A faj igazi magyar különlegességnek számít, mivel már
csak a Tiszában és
mellékfolyóiban él tömegesen.

Millió rózsaszál. Beérett az évszázados termesztési tapasztalat, a rózsatermesztők fáradságos munkája. Fotó:
Szeged Tourinform

Az első rózsakert

tos közleménye idézi Nagy
István minisztert, aki a szőregi rózsatövet méltatva
elmondta: a növény fagytűrő képessége, hosszan
tartó virágzási periódusa és
sziromlevelei színjátékának
intenzitása miatt is egyedülálló minőséget képvisel, és
méltán ismert és elismert
exportcikke Magyarországnak.

A szőregi rózsatő termesztése több mint százéves
múltra tekint vissza, és az országban egyedülálló hagyományokkal rendelkezik. A rózsatő rendkívül munkaés szakértelem-igényes termesztése jellemzően többgenerációs családi gazdaságokban folyik. A termesztési hagyományokat és a szakértelmet generációról
generációra örökítik át Szőregen. Az első rózsakertet
Pillich Kálmán hozta létre, 1871-ben; a rózsatermesztés ezt követően rohamosan terjedt először az újszegedi kertészek, majd az ott tanuló szőregi származású kertészek körében. Az első szőregi kertész az Újszegedről 1901-ben kiköltöző Kovács Márton községi
bíró volt. Később több szőregi is önálló kertészetet hozott létre.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés értelmében
közzéteszi

a Szeged, Holt-Maros – Maros-töltés – tervezett belterületi határ –
Udvarhelyi utca – belterületi határ – Bérkert utca által határolt terület
településrendezési eszközének módosítására
vonatkozó tervezetét, valamint

LAKOSSÁGI EGYEZTETÉST hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017.
(XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek a rendelet 2. sz.
mellékletét képező adatlap kitöltésével, elektronikus úton, a
bedo.boglarka@szeged.eu e-mail-címre megküldve. A Kormány 143/2020. (IV.22.)
Korm. rendelete 3. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket és javaslatokat az
előzetes tájékoztató és
az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő
közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni,
kizárólag elektronikus úton,
legkésőbb 2020. június 15-éig.

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
partnerek észrevételeket tehessenek a rendelet 2. sz. mellékletét képező
adatlap kitöltésével, elektronikus úton, a bedo.boglarka@szeged.eu e-mailcímre megküldve. A Kormány 143/2020. (IV.22.) Korm. rendelete 3. § (2)
bekezdése értelmében az észrevételeket és javaslatokat
az előzetes tájékoztató és
az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő
közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni,
kizárólag elektronikus úton,
legkésőbb 2020. június 15-éig.

A közzététel ideje:

A közzététel ideje:

2020. június 1-jétől 2020. június 15-éig.

2020. június 1-jétől 2020. június 15-éig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető
Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető
Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).
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Tisztelt Olvasóink! A veszélyhelyzet miatt változott a Szegedi Tükör terjesztésének időpontja.
A járvány ideje alatt nem hétvégén, hanem a hét elején találják meg lapunkat a postaládájukban!

Botka László: Szeged segít!

Vége

Í

Botka László azonnal összehívja a
közgyűlést, ha megszűnik a veszélyhelyzet, hogy tájékoztassa a képviselőket, milyen hatással volt a járvány
Szeged gazdálkodására – hangzott el
a Szeged Televízió Híradó Extra című
műsorában.

Szegedi Vadasparknál közel 200 millió, volt. Vagyis az a szegedi gépjármű-tuaz IH-nál pedig 100 millió forint a kie- lajdonos, aki befizeti az adóját, nem
sés. Ha mindent összeadunk, a járvány Szeged városának fizeti be, ahol az
elleni védekezés költségeit, a bevétel- utakat használja, hanem a központi
kieséseket és a kormányzati elvonáso- költségvetésnek. Szegednek nagyon
kat, akkor Szegednek mintegy ötmilli- fontos volt a gépjárműadó-bevétel ahárd forintjába került
hoz, hogy minden
a járványügyi veszély- Igazuk van azoknak, akik évben nagyszáotka László a műsorban beje- helyzet – hangsúlyoz- azt mondják, a kormány mú utat, utcát
lentette, hogy elkezdték a költ- ta a polgármester.
nemcsak a vírussal akart tudjon felújítani,
ségvetési rendelet módosításáBotka László azt megküzdeni az elmúlt biztosítva ezzel
nak előkészítését, mert ha megszűnik is elmondta, hogy időszakban, hanem az a
biztonságos
a járványügyi veszélyhelyzet, és a testü- megdöbbent, amikor
közlekedést. Ez a
önkormányzatokkal is.
let újra ülésezhet, akkor azonnal össze- meglátta a 2021forrás hiányozni
hívja a közgyűlést. – Ezen tájékoztatni es központi költségvetési tervezetet, fog – hangsúlyozta a polgármester.
fogom a képviselőket arról, milyen ha- amelyben az is szerepel, hogy jövőre
A szolidaritási adót azok a telepütással volt az elmúlt néhány hónap Sze- a kormány teljes egészében elvonja az lések fizetik, ahol viszonylag nagy az
ged gazdálkodására, és milyen intézke- önkormányzatoktól a gépjárműadót. – iparűzésiadó-bevétel. A kormány négydéseket kell hozni annak érdekében, Már az eleve furcsa, hogyan lehet má- szeresére emelné a szolidaritási adó
hogy biztosítani tudjuk a város működő- jusban megtervezni a következő évet. mértékét. Szeged is fizet szolidaritási
képességét, és meg tudjuk valósítani a Szerintem ezt még normális körülmé- adót a központi költségvetésbe. – Megtervezett fejlesztéseinket, amihez meg nyek között sem lehet megtenni felelős- döbbentő, hogy a kormány egyik évről
kell teremteni az önrészt, különben el- ségteljesen. Aki pedig most meg tudja a másikra meg akarja négyszerezni
veszítjük az uniós forrásokat – mondta mondani, hogy a járványhelyzetnek mi- ezt az adóbevételt, amely Szeged esea polgármester.
lyen gazdasági vo- tében a mostani számításunk szerint
E l h a n g z o t t , Az elmúlt hónapok na- natkozása van, az közel félmilliárd forintos elvonást jelent
hogy a kormány a
gyon komoly bevételkie- egész egyszerűen – fogalmazott Botka László.
járványügyi védeElhangzott még a műsorban, hogy a
sést is jelentettek az ön- nem mond igazat,
kezésre hivatkozva
hiszen rengeteg a város az országban egyedülálló módon
kormányzati cégeknél és
jelentős forrásokat
bizonytalanság. Úgy több mint háromszáz vállalkozás bérleintézményeknél.
vont el az önkorlátszik, igazuk van ti díját engedte el, amelyek a járványmányzatoktól, így Szegedtől is. – A kor- azoknak, akik azt mondják, hogy a kor- ügyi veszélyhelyzet alatt bezárták önmány első lépésként elvette tőlünk a mány nemcsak a vírussal akart meg- kormányzati tulajdonú bérleményeiket.
gépjármű- és az idegenforgalmi adót. Ez küzdeni az elmúlt időszakban, hanem Arról is szó volt, hogy az önkormányzati
a két tétel az idei költségvetésünkben az önkormányzatokkal is. Legalábbis cégeknél és intézményeknél dolgozó
720 millió forintot jelent. Az elmúlt hó- ez látszik a jövő évi költségvetés ter- ötezer munkavállalóból senki sem venapok nagyon komoly bevételkiesést is vezetéből. A kormány elsőként a gép- szítette el az állását a veszélyhelyzet
jelentettek az önkormányzati cégeknél, járműadót vonta el, ami 500 milliót je- idején.
a legnagyobb tétel a szegedi tömegköz- lent Szeged város esetében, mondván,
A szociális ellátórendszer védelme
lekedés 750 millió forintos vesztesége, hogy az a járvány elleni védekezéshez kapcsán Botka László azt is bejelentethiszen ötödére csökkent a közösségi kell. Ezt a 2021-es költségvetési terve- te, hogy a város az 1 milliárd 50 millió
közlekedést használók, bérletet vásár- zet szerint nem adják vissza Szeged- forintos szociális alapból segíti a rálók száma. De a sportlétesítményeket nek. Már évekkel ezelőtt elvonták a szorulókat, és az önkormányzat idén is
működtető Szegedi Sport és Fürdők gépjárműadó 60 százalékát, ez az 500 10 ezer forintos támogatást nyújt minKft.-nél is van 350 millió forint mínusz, millió forint, ami az önkormányzatnál den szegedi nyugdíjasnak és általános
a Szegedi Városkép és Piac Kft.-nél és a maradt, már csak az adó 40 százaléka iskolásnak.
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Vélemény

Idén is 10 ezer forint önkormányzati támogatást kap
minden szegedi nyugdíjas és általános iskolás gyermek

Botka László: Szeged megvédi az országban egyedülálló szociális rendszerét, és továbbra is segíti a rászorulókat.

Aktuális

rhatnék arról, hogy a kormány kármentő lépésként visszaadta a parlamentnek a rendkívüli felhatalmazást, hiszen
a közvélemény-kutatások megmutatták: a többség szerint
a hatalom visszaélt a járványhelyzettel. A szemfényvesztésnek nincs vége, mert ha a kormánypárt az ajtón nem tud
bemenni, az ablakon mászik be. Hát most az „ablakon bemászást” látjuk – fogalmazott egy elemző. Hallani ugyanis
olyan újabb rendelkezésről, amely majd ugyanezeket a jogokat egészségügyi intézkedésbe csomagolva még jó ideig
fenntartja.
Sokkal inkább arról szeretnék Önökkel együtt elgondolkozni, milyenek is lettünk mi a karantén hónapjaiban. Arra most ne
térjünk ki, mi minden választott szét bennünket ebben a soha
nem látott, bizonytalan időszakban. Hiszen a vírusból is hitvita
kerekedett, mint korábban a menekültekből. Még a családunkban is felizzottak a korábbról jól ismert feszültségek. Azt már
meg sem kérdezem:
normális-e, hogy a világ- A többség szerint a hatanézetünk döntsön arról, lom visszaélt a járványki hogyan ítéli meg az helyzettel. A szemfényoperatív törzs jelentését, vesztésnek nincs vége,
a tisztifőorvos szereplé- mert ha a kormánypárt
sét? Hogy úgy kelljen ráaz ajtón nem tud bemenbeszélnem családtagoni, az ablakon mászik be.
kat egy viccesnek látszó
Hát most az „ablakon bemaszkos vagy nyunyómászást” látjuk.
kás poén után, hogy
megint szóba álljanak
egymással? Hogy ismerőseim ne csak a ránk zúduló propagandát hallják meg, hanem a való világot is érzékeljék? Hát normális ez? Nem véletlenül kérdezem. Hanem mert dühös vagyok,
amiért megint idáig jutottunk. Vagyis inkább megint hagytuk,
hogy idáig juttassanak bennünket a kormánypárti politikusok
és hírgyáraik. Mert ez ugye nem normális.
Inkább arról akarok most beszélni, mit köszönhetek a karanténnak. Úgy emlékszem, a veszélyhelyzet legelején beszéltünk róla a barátnőmmel, meddig is tarthat ez az egész. Sosem
felejtem el, amit mondott. Hogy reménykedjünk, valójában
nem az operatív törzs, hanem a vírus határozza meg, meddig
tart a világvége. Nevetve hozzátette, azért ennyire bizakodó,
„mert az immunrendszerünk erősebb ezeknél”. Ebben a szellemben gondoltam végig, mi is történt velem, milyen új szokásokat lenne jó megőrizni a későbbiekre. Nyilván egyszerűbb
megígérni, mint tényleg beépíteni ezeket a régi-új életembe.
Ezért sem teszek fogadalmat, mint ahogy újévkor sem vesz rá
senki hasonlóra.
Szóval ha körbenézek, észrevettem a bezártságban, hogy
szeretek otthon lenni, és ha ezután megválaszthatom, mikor
maradok otthon, ez eszembe fog jutni. Többet beszélgetek a
barátaimmal. Túlontúl rászoktunk a rövidke üzenetek írására ahelyett, hogy kérdezgessük és végighallgassuk egymást,
azaz ennek is eljött az ideje. Korábban nem szerettem sétálni, de mert más kinti mozgást nemigen találtam a biciklizés
mellett, ezt is kipróbáltam, és megkedveltem. Egyedül is érdekes, társaságban pedig még élvezetesebb, ha beszélgetünk,
és közben odafigyelünk a töltés aljában legelésző kecskékre,
a fejünk fölött gomolygó felhőkre, sőt útközben meglephetjük
magunkat egy ebéddel, kávéval. Eleinte keseregtem, mennyi
színházjegy maradt felhasználatlanul a polcomon, aztán egy
internetes kezdeményezés rávezetett: ha nem váltom vissza
a belépőket, azzal is támogatom a kultúrát. Egy másik közösséget pedig azzal segítettem, hogy egy ismerősöm felhívására
terembérletre gyűjtöttünk, hogy amikor vége a világvégének,
ugyanott folytathassák a mindnyájunknak kedves munkájukat:
tornázhassanak, táncolhassanak. Kis lépések ezek tőlem, és
szokatlanok, igen, de miért is ne épülhetnének be az életembe? Jól megférnek a régi szokásaimmal. Mint ahogy a minap
tettük: együtt örültünk a régi ismerősökkel az új találkozásnak.
És képzeljék, akármennyire giccsesnek is tűnik, igaz: szivárvány szökött fölénk az égre.
Dombai Tünde
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Szegeden nem drágulnak a nyári táborok
Az Agóra közel száz tábora közül választhatnak a szülők és a gyermekek

A nyári táborokban igyekeznek a foglalkozások többségét a szabadban megtartani. Fotó: Szabó Luca
Június 16-ától a napközis és az ottalvós táborokat is meg
lehet tartani a kormány döntése alapján. A Szent-Györgyi
Albert Agóra honlapján tette közzé a nyári táborait tartalmazó vakációs füzetet. A családok közel száz tábor közül
választhatnak.

napos turnusért 20 ezer forintot kell fizetniük a szülőknek,
amiben benne van a napi kétszeri étkezés is. Érdekesnek
ígérkezik a kis cukrászoknak hirdetett tábor, ahová harmadik
osztályos kortól várják a gyerekeket, június végén és július elején, két turnusban. Június 22-étől ötnapos divattervező tábort
is szerveznek a nyolcévesnél idősebb lányoknak és fiúknak.
dén a szokottnál is nagyobb az érdeklődés a nyári táborok
Az idei vakáció egyik legdrágább tábora a 25 ezer forintiránt, mert a koronavírus-járvány miatt sok szülő már el- ba kerülő Uta-Zoo tábor. Június 29-étől folyamatosan négy
használta az összes szabadságát, így nem lesz, aki nyáron turnusra is lehet jelentkezni. A résztvevők számtalan kiránvigyázzon a gyermekekre. Ugyancsak a járduláson, túrán vehetnek részt. Többek
vány okán sokan elővigyázatosságból a nagyközött kalandparkba, moziba, fürdőbe
A Szent-Györgyi Albert
szülőket sem szeretnék bevonni a gyermekés az ópusztaszeri csillagösvényhez is
Agóra közel száz táboellátogatnak, az utolsó turnus résztvefelügyeletbe. A Szent-Györgyi Albert Agóra köra között idén olyan vőit pedig még a Parlamentbe is elvizel száz tábort hirdetett meg.
újdonságok is szere- szik.
– Vannak köztük olyan újdonságok, mint
az erdőkerülő, a vadnyugati tánctábor vagy az pelnek, mint az erdőA táborok listáján sok egyéb mellett
kerülő,
a
vadnyugati
angol életmódtábor – mondta Orbán Hédi, a
szerepel fotós-, bűvész-, sakk-, kuktatánctábor és az angol és természetvédelmi tábor is. Ez utóbbi
Szent-Györgyi Albert Agóra igazgatója.
Belelapoztunk az Agóra vakációs prog- életmódtábor.
résztvevői július közepén a Kiskunsági
ramfüzetébe. Júniusban két turnusban tíz-tíz Orbán Hédi, a Szent-Györ- Nemzeti Park védett természeti értékeit
gyereket várnak a tűzzománctáborba. Az öt- gyi Albert Agóra igazgatója térképezhetik fel.

I

Zergegida és tamarinikrek születtek

A

Szegedi Vadaspark
legkülönlegesebb állatai közé tartoznak
a csupaszpofájú tamarinok.
A nemzetközi adatbázis szerint e veszélyeztetett fajnak
a világ állatkertjeiben kevesebb mint kétszáz egyede

Zergegida az anyukájával.
Fotók: Szabó Luca

él, s Magyarországon csak
S ze g e d e n
t a l á l h a tó .
A nemrégiben született tamarinikrek
már az apjukba kapaszkodva Tamarinikrek kapaszkodnak az apjukba.
láthatók a
legtöbbet. A karmosmajmok- zergéi februárban érkeztek a
nál ugyanis általában a hí- kassai és az innsbrucki állatmek és az idősebb testvérek kertből, a gida május 19-én
hordozzák a kölyköket. Közö- jött világra. A zergék állatsen óvják, védik a kicsiket, s kerti szaporítása ritkaságaz anyjuk elsősorban etetés- nak számít, hiszen e fajnak
re veszi őket magához.
összesen csak mintegy száz
A hazai állatkertek kö- egyedét gondozzák a világ
zül elsőként a Szegedi Va- 15 állatkertjében. A nőstény
dasparkban született alpesi hat hétig táplálja kicsinyét,
zerge. A gidát már az érdeklő- míg önállóan el nem kezd
dők is láthatják. A vadaspark legelészni.

I

– Nem változtattuk meg a márciusban kalkulált árakat,
azaz a mi táboraink nem drágulnak az idén – mondta Orbán
Hédi, hangsúlyozva, ennek többek között az az ára, hogy elmarad a délutáni uzsonna, amit a tapasztalatok
A nyári táborokban szerint egyébként is alig
kiemelt figyelmet for- vettek igénybe a gyeredítanak a biztonsági kek.
szabályok betartásáTermészetesen kira és a higiéniára.
emelt figyelmet fordítanak a biztonsági szabályok betartására és a higiéniára: rendszeresen, naponta
többször is fertőtlenítik a termeket, az épület több pontján is
fertőtlenítőszereket helyeznek ki, és a foglalkozások többségét igyekeznek a szabadban megtartani. A táborozók szüleinek minden hétfőn írásbeli nyilatkozatot kell majd leadniuk,
hogy gyermekük nem beteg.
– Nehéz megmondani, hogyan alakul a járványhelyzet
a táborok kezdetéig. Ha szükséges lesz, akkor azt a megoldást fogjuk választani, hogy a táborvezetők az udvaron
veszik majd át a gyerekeket a szülőktől, és délután
oda is kísérik le őket, hogy
ezzel is csökkentsük a járványveszélyt – mondta OrIdén is lesz Pörgető lobán Hédi.
gopédiai, fejlesztő tábor
Már lehet jelentkezni
6–10 éves gyermekekaz önkormányzat napközis
nek, két elhivatott szetáboraiba is. Évek óta
gedi pedagógus, Kocsoezek a legnépszerűbbek
nyi-Adamcsok Márta taníSzegeden, mert az egytó, logopédus és Horváth
heti térítési díj ellenében
Bernadett gyógypedagónapi háromszori étkezést
gus, logopédus szervezéés számtalan színes progsében. A 22 ezer forintba
ramot biztosítanak a dikerülő táborba közösségi
ákoknak. Június 29-étől
oldalukon lehet jelentkezaugusztus 7-éig hat turni. A logopédiai és játénusban összesen 1320
kos fejlesztőfoglalkozások
gyereket
táboroztatnak
mellett lesz kirándulás,
majd az Űrhajós utcában
zsonglőrködés és terápiás
lévő Tarjáni Kéttannyelvű
kutyás foglalkozás is.
Általános Iskolában.
Rafai Gábor

Játékos
fejlesztés

Tűzifa-támogatás a rászorulóknak

dén 24 millió forintot biztosít az önkormányzat arra a célra, hogy a szociálisan
rászoruló családok a hideg beállta előtt
tűzifát kapjanak. Ehhez évek óta pályázni kell, és a tapasztalatok szerint fokozatosan emelkedik az igénylők száma. Tavaly
501 pályázat érkezett, és végül 460 igénylő
kaphatott egyenként 50 ezer forint értékű
tűzifát. Az önkormányzat idén 450 kaloda
hasított fa (bükk, tölgy vagy akác) szállítására köt szerződést a közbeszerzési pályázat nyertesével; ez azt jelenti, hogy ebben
az évben kb. 450 család kaphat tűzifa-támogatást.

Támogatást azok a családok igényelhetnek, amelyek fával fűtenek, valamint tavaly
vagy idén önkormányzati támogatásban
vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek, esetleg más szociális
támogatást kaptak a várostól vagy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített
Szociális Intézményén keresztül. A móravárosi és dorozsmai szegregátumban élők is
pályázhatnak, amennyiben fával fűtenek.
A részletes pályázati kiírás a város honlapján (www.szegedvaros.hu) található. A
nyertesekkel a pályázatok elbírálása után
közlik, mikor szállítják ki hozzájuk a tűzifát.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet tűzifaosztásra
az önkormányzattól szociális ellátásban részesülő háztartásoknak.
Beadási határidő: 2020. július 14.
A pályázati felhívás és nyomtatvány Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapjáról (www.szegedvaros.hu) letölthető, vagy személyesen beszerezhető a Humán Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálatán, továbbá a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein.
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Parkolási tilalom,
egyirányú forgalom

Új kerékpártárolók
a telefontoronynál
Összesen hetven új kerékpártámaszt építettek az ITSH
informatikai cég Rókusi körúti székházánál, amelyből húszat bárki használhat.
Az új tárolók egy év alatt készültek el. Az engedélyek beszerzése tartott a legtovább,
hiszen biztosra kellett menni: a SASMob projektben
részt vevő ITSH ugyanis csak
bérlő a Magyar Telekom birtokában lévő épületben, így
velük előzetesen mindenről
egyeztetni kellett. Végül ös�szesen négy kerékpártárolót
telepítettek; hármat az épü-

a közelben lakók. A munkatársak jellemzően az udvari
tárolóknál zárják le a kerékpárjukat.
A beruházás húszezer
euróból (mintegy hétmillió
forintból), SASMobos pályázati forrásból valósult meg.
A fedett tárolókat az ITSH
alkalmazottai kérték. A cég
ugyanis felmérést készített
a dolgozók munkába járásá-

A Rókusi körúti épület előtti új tárolóban húsz biciklit
lehet elhelyezni. Ezeket a támaszokat bárki használhatja.
let udvarába, egyet pedig a
főbejárat elé. Az épület előtti
új tárolóban húsz biciklit lehet elhelyezni – ezeket a támaszokat bárki használhatja, az ügyfelek éppúgy, mint

Szeged már kétszer is elnyerte a
legbringásabb város címet a Bringázz a munkába!
kampányban.

val kapcsolatban, melyben
külön kíváncsiak voltak arra,
hogy a kerékpárral közlekedők milyen fejlesztéseknek
örülnének. A döntő többség
azt mondta, legyenek fedett
kerékpártárolók.
Korábban összesen tíz
tároló volt az épület előtt, az
ITSH-nál dolgozók oda zárták le a biciklijüket, ahova
tudták: fához, villanyoszlophoz. Ennek lett vége a beruházással.

Hamarosan befejeződik a Tisza Lajos körút teljes útburkolati felújítása
Saját forrásból újítja fel az
önkormányzat a Tisza Lajos
körút Boldogasszony sugárút és árvízi emlékmű közötti
szakaszának útburkolatát,
valamint a parkolókat, s ezzel lezárul a kiskörút rendbetétele. A nyár folyamán a
város tizenöt utcát is felújít,
saját forrásból.

A

következő ütemébe
lépett a munka a Tisza Lajos körúton,
ami miatt az útburkolat-felújítás befejezéséig nem lehet parkolni ezen a szakaszon, és a korábban bevezetett ideiglenes forgalomkorlátozás is érvényben marad:
egyirányú a forgalom, csak
a Huszár Mátyás rakpart fe-

Egy város vagy városrész életében
szinte a legfontosabb, hogy az utak
és járdák rendben legyenek.
Szénási Róbert
önkormányzati képviselő

lől lehet a belváros irányába
közlekedni, míg az Aradi vértanúk tere felől nem lehet a
Tisza felé autózni.
A munkálatok miatt június 4-éig a Boldogasszony
sugárút Aradi vértanúk tere
felé vezető sávját ideiglenesen lezárják a Markovits
Iván utcánál; a forgalmat el-

Boszorkánypróba a várban
Ha ugyanannyit nyom, mint egy kacsa, akkor boszorkány

Átkerül a bejárat a város felőli oldalra. Innen lehet majd
bemenni a várba. Fotó: Szabó Luca
Boszorkányperek, betyárbűntettek, a szegedi nagyárvíz pusztítása – ezek a
témakörök jelennek meg a
megújuló szegedi vár új állandó kiállításán.

F

olyamatosan zajlik a
múzeumfelújítás: a Móra Ferenc Múzeum főépülete mellett a Vár és Kő-

tár kiállítóhely is megújul.
Az épületen kívül és belül is
folynak a munkálatok, amelyek során új állandó kiállítás
jön létre, kibővül a kőtár, és
megszépül az épület bejárata, udvara is.
Az új állandó tárlaton Szeged múltjának ikonikus eseményeit mutatják be, interaktív módon. Bárki kipróbálhatja

például, hogy kiállja-e a boszorkányság próbáját: egy gépezet segítségével döntik el,
hogy túl könnyű vagy túl nehéz-e a vádlott, ahogyan ez
régen a boszorkánypereknél
is történt.
Emellett a látogatók
megismerkedhetnek a betyárok világával, Rózsa Sándor legendájával, valamint a
nagyárvíz és az egykori vár
történetével is.
A kőtár méretét megnövelik, így jóval több értékes
építészeti emlék fogadja
majd az érdeklődőket. A
vár bejárata átkerül a város
felőli oldalra: mind a bejárat, mind pedig az udvar új
burkolatot kap, és egy régészeti homokozót is kialakítanak.

A következő ütemébe lépett a munka a Boldogasszony sugárút és az árvízi emlékmű
közötti szakaszon. Fotó: Szabó Luca
terelik. Június 4-éig az Aradi
vértanúk téri trolibuszmegállót is lezárják, és ideiglenesen áthelyezik a Tisza Lajos
körút 101. előtti taxiállomás
helyére. A munkálatok miatt
június 2-án az érintett trolibuszjáratokat más útvonalra terelik: a 8-as és 10-es
trolibusz a Tisza Lajos körútról jobbra a Szentháromság
utcába kanyarodva a SZTK
előtti megállóhelyen áll meg,
ami egyben a járatok ideiglenes végállomása is lesz
ezen a napon.
Elkezdődött az egész
nyáron át tartó utcafelújítási program is. Augusztus
végéig összesen tizenöt
helyszínen – Baktótól Fodorkerten és Szőregen át Szentmihályig – újít föl több mint

három kilométernyi utcát,
utcaszakaszt az önkormányzat, 220 millió forint saját
forrásból.
Az utcafelújítási program a baktói Bor utcában
kezdődött, amely az ott lakó
Szász Tibor szerint a városrész legcsúnyább utcája, éppen ezért nagyon örül, hogy
megújul és kicsit szélesebb
is lesz az utca. Szénási Róbert önkormányzati képvi-

selő a Szeged Televíziónak
elmondta, hogy már az előző
ciklusában is prioritásként
kezelte az utak és járdák
felújítását. – Baktóban öt
utca nem rendelkezett aszfaltszőnyeggel. Az előző
ciklusban négy utcát sikerült felújítanunk, és most a
Bor utcával befejeződik a
hozzám tartozó baktói rész
infrastruktúra-fejlesztése –
mondta a képviselő.

Felújítások tizenöt
helyszínen
Augusztus végéig az alábbi utcákat újítják fel: Bor, Kalász, Bajnok utca, Heller köz, Zsukov tér, Lőcsei, Ungvári, Ocskó, Műhely, Örvény, Sziget, Palánta, Zombori,
Sipos Iván utca, valamint Tárogató utca 7–15.
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Katona Péter: A tízmillió járványszakértő országa lettünk
Hetvenöt év után szembesült újra a nyugati civilizáció ekkora veszéllyel
Miben különbözött a mögöttünk
álló járványhelyzet minden eddig
tapasztalt veszélytől? Hogyan
reagált rá a nyugati civilizáció?
Milyen hatást gyakorol ránk a
bezártság, és visszatérhet-e az
életünk a rendes kerékvágásba?
Katona Péter szociológust és
Kassai Zsuzsanna pszichiátert
kérdeztük.
– A járványhelyzet a szociológusnak, de a magánembernek is váratlanul jött, tízmillió magyar honfitársammal egyetemben – összegezte az elmúlt több mint két és fél
hónapot Katona Péter szegedi szociológus. – Februárban még érdeklődéssel figyeltem a híreket, hogy
Vuhanban, a magyarországnyi lakosságú kínai városban teljesen elnéptelenedtek az utcák. Ott rendkívül szigorúan vették a lakhelyelhagyási tilalmat. Egyből belém villant,
hogy háromnegyed évszázada,
1945 óta egyes lokális gondokat leszámítva (mint idehaza 1956 ősze
vagy a Tito utáni Jugoszláviában lezajlott véres polgárháború) az európai ember nagy válsággal nem
szembesült. Ebből az következik,
hogy az európai ember veszélyérzete nagyon nagy mértékben csökkent. Bizonyos közeli helyszíneket
rövid időre nem számítva hetvenöt

éve abban a reményben ringatja magát, hogy a rossz
és csúf dolgok tőle távol
történnek. Tehát tőle távol törnek ki a háborúk,
történnek a természeti katasztrófák, földrengések, vulkánkitörések, tájfunok, valamint
a járványok. Afrikában terjednek
a kórok,
de nem
is csoda,

helyzet azonban merőben különbözik
az eddigiektől. A
nyugati civilizációban élő emberek szembesültek azzal, hogy
pár nap, egy-két
hét alatt őket is
elérheti a kockázat.
Erre
nem
ké-

közbeszédet. Mintha a társadalomban más dolog nem is történne, pedig rengeteg minden zajlik.
A vírustól függetlenül is léteznek
társadalmi problémák: a szegénység, a kiszolgáltatottság, vagy (ami
közvetlenül engem is érint) hogy
sokkal kevesebben jelentkeztek
egyetemre, mint a korábbi években. A forint egyre csak romlik,
mindenféle szociális problémákkal
kell megküzeni, a demokrácia minőségén finoman szólva is van javítanivaló. Ez mind-mind háttérbe
szorult, mert a végső érv az, hogy
most koronavírus-járvány van, és
ez egészen addig az extremitásig
érvényesült, hogy például csak az
számított betegnek, aki Covid-19cel is megfertőződött. Ami teljesen
nonszensz szerintem.
Amikor Európában megjelent a
vírus, már száz százalékig biztosra
vettem, hogy ezt mi sem úszhat-

Katona Péter előadásai megtalálhatók a YouTube-on, a vizsgákat
beadandó dolgozatokkal váltotta ki. Fotó: Szabó Luca
mert ott nem mosnak kezet, olyan
körülmények között élnek, és így
tovább – tette hozzá.
– Valószínűleg ez a szemléletmód érvényesült a menekültekkel
szemben is, hogy azok menjenek
csak szépen haza. Ez a mostani

szültünk fel, erre nem vagyunk
szocializálódva – fogalmazott a
rendkívüli helyzetről a szociológus.
– Közben a tízmillió járványügyi
szakember országa lettünk, kivéve
talán engem. Több hónapja teljes
mértékben a koronavírus uralja a

juk meg. A politikusok még bagatellizálták, iráni diákokra fogták,
némiképp összemosva a korábbi
migránstémával, holott a külföldi hallgatók családja vagyonokat
fizet ki azért, hogy a fiataljaik itt
tanuljanak. Viszonylag gyorsan kiderült, hogy a helyzet ennél sokkal
komolyabb. A bizonytalanságot
jellemzi, hogy pár nappal az egyetembezárás előtt megkérdeztem,
nem jelent-e veszélyt, hogy 420
fős előadást tartok. Azt kaptam
válaszul, hogy nem kari hatáskör,
két nap múlva pedig bezárták az
egyetemet.
Kétfajta attitűd biztosan megfigyelhető: vannak, akik ettől az
ismeretlen valamitől borzalmasan
félnek. Vannak aztán olyanok is,
akik az egésznek nem tulajdonítanak jelentőséget, úgy érzik, fel van
fújva a dolog. Én valahol a kettő
között állok.

Nemzetközi felmérés
egyetemistákról
A tudomány számára is rendkívül izgalmas a mostani időszak; sokan, sokáig és sokféleképpen elemzik majd. A szegedi szociológusok közül is részt vesznek néhányan például egy belga egyetem felhívására végzendő felmérésben. Azt vizsgálják több országban, hogyan érinti a járványhelyzet az egyetemistákat.

Ez a vírus egy nagy veszteséghalmaz,
amellyel szemben védtelenek vagyunk
A vírusnak és a vele járó hosszú bezártságnak a lelki hatásairól egy szegedi pszichiátert is megkérdeztünk. Kassai
Zsuzsanna pszichiáter, pszichoterapeuta főorvos, a Veres
ács utcai Pszichoterápiás Rendelő vezetője elmondta, hogy
több kutatási projekt is foglalkozik a járványhelyzet lelki vonatkozásaival. Az egyikben 75 ország 200 kutatója működik
közre. Anoním módon, online kérdezik a résztvevőket.
– A coh-fit.com oldalon lehet
elérni a kérdőívet. Ajánlom,
hogy minél többen segítsék a
kutatók munkáját – hívta fel a
figyelmet a szakember. – Ez a
vírus egy nagy veszteséghalmaz, amellyel szemben védtelenek vagyunk. Bátran nevezhetjük kollektív krízisnek
is, mely az egész emberiséget
érinti. Nem tudjuk magunkat
függetleníteni ettől a kollektív szorongástól. Ha akarjuk,
ha nem, ennek részesei vagyunk. Egy csomó mindent
elveszítettünk, elvesztettük
a régi szokásainkat, megszokott életünket, kapcsolatainkat. Sok ember elvesztette a munkáját, van, aki az
egészségét. Egyelőre rémült
bizonytalanságban vannak az

emberek, hiszen ilyenkor még
nem lehet látni, hogy milyen
lesz az életünk ezután, de az
már biztos, hogy más, mint
eddig.
– Azt is tudjuk, hogy a krízisben rejlik valamiféle fejlődési lehetőség. Ugyanakkor
lehet negatív következménye
is annak, ha valaki elveszti az
egzisztenciáját, a kapcsolatait
vagy az egészségét. Általánosságban jellemző a mostani
időszakra a kontrollvesztett
állapot, ami azt jelenti, hogy
megtapasztaljuk, hogy nincs
hatásunk a körülményekre.
Olyan kiszolgáltatottak vagyunk, mint a kisgyerekek. Ez
a helyzet mindenkiben szorongást kelt, természetesen
különböző szintűt – mondta

a járványhelyzetről Kassai
Zsuzsanna. – Ha ráadásul
valakinek eddig is volt kóros
szorongása, és erre rátevődik ez az újabb, attól tényleg
kialakulhatnak testi-lelki tünetek. Megváltozik az emberek
magatartása, hangulata a
családon belül.
A túlterheltség a munkahelyen, például az egészségügyben, a kereskedelemben
stb., csak tovább fokozza a
szorongást.
A pszichiáter azt is elmagyarázta, hogy a karantén különös, úgynevezett „kötődési
stresszt” okoz. Ha egyedül
él valaki, akkor a kapcsolat
hiánya miatt alakul ki; ha pedig családban, akkor meg túl
közel kerülnek egymáshoz a
családtagok, ettől felforrósodnak az érzelmek, ami sokkal
gyorsabban vezet konfliktushoz, agresszióhoz, boldogtalanságérzéshez, mint máskor.
Van olyan, aki mindjárt ki akar
lépni a kapcsolatból, és meg
is teszi.

Kassai Zsuzsanna pszichiáter
– Világszerte megfigyelhető, hogy megnőtt a válókeresetek száma az elmúlt
időszakban. Egyébként a
nyári szabadságok és karácsony után is sokasodnak
a konfliktusok, mert nem
bírják az emberek a tartós
együttlét feszültségét. A boldogtalanságra pedig azt a
megoldást választják, hogy
elválnak – tette hozzá.
A nyitás újabb feszültsé-

get kelthet a szakember szerint. Ennek megélése függ
az emberek személyiségétől
és alkalmazkodóképességétől. Például azok közül, akik
elveszítik a munkájukat,
egyesek rugalmasan váltanak más munkakörre, míg
másoknak ez nehezebben
megy. Mindez a személyiségünkön, a neveltetésünkön
és a korábbi tapasztalatainkon múlik, vagyis azon is,

mennyire vagyunk stabilak,
nyitottak és alkalmazkodóképesek. Nehezen belátható
és összetett jelenséggel állunk szemben. Akinek nem
elég rugalmas a személyisége, annak biztosan nagyobb
nehézséget jelent az újrakezdés, ami egyébként mindenkinek stresszel jár.
Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy sokaknak ott
vannak a gyerekek, nagyszülők, akikről gondoskodni
kell.
– Nincs a „bölcsek köve”
a mi zsebünkben sem.
Egyébként sem szoktunk a
pácienseknek konkrét tanácsot adni. Abban segítünk,
hogy maguk találják meg a
válaszokat saját életük kérdéseire. Az a fejlődés útja,
ha valamit képesek vagyunk
másként, jobban csinálni,
mint eddig. A bezárkózás
után egyre többen keresik
fel a rendelőnket – zárta
gondolatait a pszichiáter.
Dombai Tünde
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A búvárnak a keze volt a szeme
minden idők második legnagyobb szegedi árvizében
1970-ben emberfeletti munkát végzett a Tiszán Kenyeres Pál, Bubu, Juszuf, Kölyök, a nagy és kis Vanyorek meg a többiek
– Hatalmas vasszögekkel rögzítettük a fóliát a gátra,
majd a homokzsákokkal lementünk a megáradt Tiszába,
hat-hét méterre a gát talpáig. Mi ezt liftezésnek hívtuk.
Semmit sem láttunk lenn, a kezünk volt a szemünk, amikor elegyengettük a mélyben a homokzsákokat – emlékezett vissza Kenyeres Pál, aki 1970-ben huszonhat évesen
búvárként vett részt a szegedi árvízi védekezésben.
1970-ben, minden idők második legnagyobb tiszai árvízénél egy új módszert, a
műanyag fóliás borítást alkalmazták Szegednél, amel�lyel az átázott töltéseken
akadályozták meg a szivárgást. A műanyag fólia leterítésében, a víz felőli oldal
fóliás beborításában hősies munkát végeztek a szegedi könnyűbúvárok, akik
a víz alatt elegyengették a
műanyag ponyvát, és ho-

mokzsákokkal terhelték le,
nehogy a sodrás elmozdítsa.
– A zavaros vízben csak
tapogatózni lehetett, látni
nem, így a kezünk volt a szemünk – mesélte Kenyeres
Pál, aki társaival ötven-hatvan kilogrammos homokzsákokkal liftezett, vagyis
járt le-föl a vízben, amelyeket a Belvedere-palotánál –
akkori nevén a Financiánál,
amely egykoron a Magyar

Királyi Pénzügyi Igazgatóság épülete volt – töltöttek
meg. Így próbálták elzárni a
víz felőli oldalon a buzgárok
úgynevezett barlangnyílásait, miközben a mentett oldalon ellennyomó medencéket
építettek.

Szeged
belterületén nem az
állam, hanem a
város irányította
az árvízi védekezést 1970-ben. A
vízügyi hatóság
csak utána kapta
meg a védekezési feladatokat az
államtól.

Bevetésre indulnak a búvárok. Elöl Kertai György és Temesvári József.
– Akkor még biztosítókötél sem volt, és hol légzőkészülékkel, hol anélkül ereszkedtünk a Tiszába. Vagyis
szabadtüdős merüléssel is
vittük a homokzsákokat.
Egyébként orosz gyártmányú Podvodnyik katonai légzőkészüléket használtunk,
amelynek jó nagy volt a hátreduktora, és áradásban, zavaros vízben is jól működött.
A búvárruhánkat csak cseh
páncélnak hívtuk, mert olyan
sprőd anyagból készült, hogy
kidörzsölte az ember hónalját. Akkoriban a gumicsizma
volt a neoprén búvárcsizma
– mondta Kenyeres Pál, aki
azt is elmesélte, hogy kikkel
védekezett együtt 1970-ben

Árvízvédelem. Fóliatakarás homokzsákokkal.

Lila volt a körmük
Az Élet és Irodalom Mellvédek és búvárok Szegeden
címmel nagy riportot közölt 1970 júniusában az árvízről. Ebből származik az alábbi részlet:
• Mióta csinálják ezt?
• Tizedik napja.
• Mennyit kapnak érte? (Nem értik a kérdést…) Mi a
fizetés? – kérdem újra. A fizetés?
• A gyárban meg a vállalatnál megvan a fizetés, azt
kapjuk. A diáknak ösztöndíj jár, mint rendesen az
egyetemtől.
• Nem erre gondoltam. (Hogy mire, azt nem értik.)
Nem fáznak lent?
• Dehogynem, mint a kutya. Nézze, a körmünk meg
a kezünk is csupa lila. Az volna a helyes, hogy addig
nem ereszkednénk le újra, amíg lilák vagyunk, amíg
reszketünk.
• És mégis lemennek?
• Le, mert a fólia nem várhat. Nézze, a túlparton hiába terhelik kővel meg homokzsákkal a kikagylósodást, a fakadó víz elhabolja a gátat, ha itt a mederben
meg nem fogjuk a szivárgást.

Kenyeres Pál ötven éve és ma.
Szegednél. – Kertai Gyuri és
Pethő Béla bácsi többnyire a parton intézkedett. Ott
volt még Repka Józsi, azaz
Bubu, Tóth Endre, Temesvári Józsi, azaz Juszuf, Nagy
Jóska, azaz Kölyök, Tánczos
Gyula, azaz Pempő, Vadas
Pista bácsi, Pipicz Tóni, valamint a kis és nagy Hentes,
Klement Gyula, a Vanyorek
meg a kis Vanyorek – sorolta
a neveket.
Ötven éve emberfeletti

munkát végeztek az árvízi
védekezésben a szegedi
búvárok, akik heteken át
dolgoztak az erős sodrású,
sötét vízben. Nekik is köszönhető, hogy 1970-ben
Szeged megmenekült.
(Felhasznált irodalom: Pintér Tibor: Tiszától a tengerig.
Fotók: Kenyeres Pál archívumából, Duna Múzeum,
Somogyi Károlyné és Szabó
Luca)
Szabó C. Szilárd

Mikor és mennyivel tetőzött
a Tisza 1970-ben Szegednél?
Ennek külön története van... Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője lapunknak elmondta, hogy ötven éve különlegesen bonyolult hidrológiai időszak volt, mert öt árhullám is vonult egymás
után. Vágás István mérnök, a műszaki tudományok
doktora A Tisza árvizei című könyvében erről azt írja:
„Szegeden 1970. június 1-jén 14 óra és június 2-án
hajnali 2 óra között 960 centiméterrel hosszú tetőzési időszak alakult ki, melyen belül a június 2-án
éjjel 1 órakor végrehajtott rögzítés 961 centiméteres
csúcsértéket talált. A pontos értéken ma is vitatkoznak, és alighanem fognak is addig, amíg ennek az árvíznek élő tanúja lesz.”
Czinege Lajos honvédelmi miniszter 1970-ben Szegeden.
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Madárbarát fűtőmű Felsővároson
Fecskék a zöldülés jegyében – 150 liter festéket használtak fel a különleges alkotáshoz

Felszálló ágban a molnárfecskék a Molnár utcában. Munka közben az alkotók az úgynevezett ollós darun. Fotók: Szabó C. Szilárd
Felsővároson a fűtőmű
Molnár utcai oldalán molnárfecskék szállnak fel, a
Tápai utcai oldalán pedig
füstifecskék
üldögélnek
falusi villanypóznán. Műfészkekkel és sárlelőhellyel
is várják majd a Szegedre
visszatérő fecskéket.
– Valljuk, hogy az ipari környezetnek az épített és társadalmi környezetre gyakorolt hatását is javítani kell.
Pár hete a SZETÁV Vág utcai
irodaházának épülettömbjén nyílt meg a Dzsungel a
betondzsungelben című szabadtéri galéria, most pedig
Városmetamorfózis címmel
indítottunk új környezetvédelmi street art projektet a
Mondolo Egyesülettel szoros
együttműködésben – mondta Kóbor Balázs. A SZETÁV
ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: azért kezdtek Felsővárossal, mert az itt élők
két hónapig hallgatták a fúrógép zaját, és szerettek volna egy kis ajándékkal kedveskedni a környékbelieknek.
Zajlik a távfűtés geotermikus átalakítása – ennek
zaját hallhatták a felsővárosiak is –, amelynek elkészültével a kontinens második
legnagyobb
geotermikus
távhőszolgáltató rendszere
jön létre Szegeden. Évente
közel 15 millió köbméter elégetett földgázt váltanak ki
geotermikus energiával, évi
25 ezer tonna szén-dioxid-

Ha így megy tovább,
eljöhet az utolsó fecske napja
Drámaian csökkent a fecskék száma az utóbbi években. Egy ismert természetvédő szerint minden egyes
madárfaj túléléséhez elsősorban a fészekrakáshoz
szükséges feltételeket kell megóvni vagy megteremteni. Sajnos a fecskéknél nemcsak az eredeti életteret
szüntették meg, hanem barbárok tönkreteszik a pótlásként elhelyezett műfészkeket is. A természetvédő
szerint leverik a fecskefészkeket, mert a fecskeürülék
és a fészektapasztás rendetlensége nem illik a gondozott, zöld pázsithoz és az egyenletesre nyírt tujákhoz.
Ha ez így megy tovább, hamarosan elérkezik az utolsó
fecske napja.

dal mérsékelve a SZETÁV
károsanyag-kibocsátását.
Ez jelentősen hozzájárul a
város levegőminőségének
javulásához, a szegediek
egészségének megóvásához.
– A Városmetamorfózis
projekt a távhőszolgáltató
jelenlegi
infrastruktúrájának, komor ipari épületeinek
megújításával, kortárs művészeti alkotásokká alakításával, esztétikusabbá tételével is azt kívánja sugallni,
hogy a természeti környezet
védelme mellett az épített
és társadalmi környezetünk
megóvása, javítása is kiemelten fontos – fogalmazott Kóbor Balázs.
Marton Ákos és Vinkó Leó körülbelül hétszáz
négyzetméternyi
felületet
festett le úgynevezett mural
paint technikával a felsővá-

rosi hőközponton, és tette
gazdagabbá és zöldebbé a
környezetet olyan alkotással, amelynek már a munka
elejétől fogva csodájára jártak a szegediek. A fűtőmű
Molnár utcai oldalán mol-

Mintegy hétszáz négyzetméternyi felületet festett le Marton Ákos és Vinkó Leó.
nárfecskék szállnak fel, a
Tápai utcai oldalán pedig
füstifecskék
üldögélnek
falusi villanypóznán. Napi
8-10 órát dolgoztak májusban az úgynevezett ollós
darun, mivel csak így tudták
lefesteni a hatalmas felüle-

tet. A különleges alkotáshoz
mintegy 150 liter festéket
használtak fel.
A Magyar Madártani
Egyesület Szalakóta Látogatóközpont vezetőjének,
Bálint Dénesnek a szakmai
irányításával egy 20 méter

Villanypóznán üldögélő füstifecskék a Tápai utcában. Az utolsó simítások a hőközponton,
amelyen már ott vannak a műfészkek.

hosszú mesterséges molnárfecsketelepet alakítottak
ki. A hőközpont Tápai utcai
oldalán tíz méter magasan
fecskepelenkával és műfészkekkel ellátott ereszt
helyeztek el, remélve, hogy
azt költőhelyül választják
majd a Szegedre visszatérő
fecskék. Ugyanitt a elkerített
sárlelőhelyet is létesítettek
a fészeképítési kedv növelése érdekében. A madártani
egyesület műfészkein kívül
a bordányi Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde munkatársai
és gyermekei által készített
műfészkeket is telepítettek.
A SZETÁV a fűtőművei körüli fás-bokros területeken
odúkat is kihelyez, így biztosítva költési helyet az egyéb
városi madárfajoknak, például a fekete rigóknak, vörösbegyeknek, fülesbaglyoknak és rozsdafarkúaknak.
Szabó C. Szilárd
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Száz év hamar lepereg az idő homokóráján
Az én családom történetével is szervesen összefonódott Trianon
A legutóbbi száz év nagyon
sok és nem vágyott eseményt tartogatott számunkra. Hogy pontosan mikor is
volt Trianon, arról elvitatkozhatnak a történészek,
kimondták, aláírták, kivonultak, és így tovább, de a hatása ma is él. Az én családom
történetével is szervesen ös�szefonódott.

A

nagyapám, Zsadányi
Nagy Árpád Besztercén
született, 1888-ban.
Kolozsvárott tanult a Ferenc
József Tudományegyetemen,
ahol német–latin szakos tanárként végzett. Az egyetemen ismerkedett meg a nagymamámmal, Görög Elvirával,
aki matematikus lett. Elvira
nagymama egyike volt Erdélyben azon kevés nőnek, aki

A fiatalon elhunyt Görög
Elvira.
diplomát szerzett. A nők jelenléte egyáltalán nem volt magától értetődő akkoriban az
egyetemeken. Valószínűleg a
családi háttere tette lehetővé
számára, hogy az egyetemen
tanulhasson. Az apja görög
származású, tehetős kereskedő volt.

Nyelvismerete: magyar,
német, oláh.
Alkalmazásai: tud. egyetemi segédarcheológus, Ferenc
József
Tudományegyetem,
1912–1913.
Gyulai rk. Gimnázium
1913–1915.
Kézdivásárhely, rk. gimnázium 1915–1920.
Nagyszeben, kereskedelmi iskola igazgatója, 1920–
1921.
Román fogság, 8 hónap,
1921–22: a román állam épsége elleni összeesküvés.”
A nagyapám Gyula után
Kézdivásárhelyen tanított,
majd Nagyszebenben lett iskolaigazgató. Heves magyar
érzelmű ember volt, nem
sokáig tűrte az erőszakos románosítást, szervezkedésbe
kezdett. De egy barátnak hitt
magyar beárulta őket, elfogták, és halálra ítélték. A nagymama anyukájának, vagyis
az anyósának a pénzével
megvesztegették az őröket,
és lovas kocsin menekültek
haza, Gyuláig. Persze az ös�szes vagyonukat elkobozták.
Egy tanévet Pásztón élt
a család, majd 1923. szeptember 25-én a nagyapám
Kiskunfélegyházára került,
gimnáziumi tanárnak. Bár
német–latin szakos volt,
tartott testnevelést, termé-

Egy barátnak hitt
magyar beárulta
A nagyszüleim 1912 augusztusában házasodtak össze.
1913. április 4-én megszületett az édesapám. Ekkor
Kolozsvárott élt a család. Innen kerültek Gyulára; Elvira,
édesapám húga már itt született, 1915-ben. A nagyapám
két tanévet dolgozott Gyulán, amiről a római katolikus
főgimnázium évkönyveiben is
találtam anyagot:
„Középiskolai
tanulmányok: Beszterczei ág.h.ev. német tannyelvű főgimnázium
I–VI.
Főiskolai tanulmányok:
Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem 1908–1913.
tanári oklevél: 1919.ápr.12
(155/1919) német–latin szakos.

Idősebb Zsadányi Nagy
Árpád 1947-ben.
szetrajzot, földrajzot, rajzot
és éneket is. A cserkészcsapat vezetőjeként túrázni,
kirándulni vitte a gyermekeket, de dalkört is vezetett,
és leventeoktató is volt.
1931-ben kapott filmvetítőt
a gimnázium, s ő lett a kultúrfilmosztály helyi vezetője.
(Édesapám egyébként elsőként oktatta az 1960-as
évek elején a filmesztétika
tárgyat Szegeden.)

Vissza Erdélybe
A kiskunfélegyházi gimnázium 1940–41. évi évköny-

1941-ben Nagyszalontán készült a családi fotó. A kép bal szélén a cikk szerzőjének
nagyapja, idősebb Zsadányi Nagy Árpád, a középen álló hölgy a szerző édesapjának húga,
Elvira. A kocsin ül Baby (Ilona), a szerző édesapjának első felesége, valamint az édesapa,
ifjabb Zsadányi Nagy Árpád.
vében ez szerepel a nagyapámról: „Zsadányi Nagy
Árpád német–latin szakos
tanárt a nm. V.K.M. Úr Beszterce-Naszód vármegye vezető tanfelügyelőjévé nevezte ki. Intézetünkből 1940.
december 27-én távozott.
Erdélyből menekült hozzánk
1923. szeptember 25-én, és
most visszatérhetett kedves
szülőföldjére. Derűlátó, az
élet sorscsapásait nyugodt
lélekkel tűrő, kartársainak
és tanítványainak mindig segíteni kész, kedélyes és jólelkű tanár volt.”
Nagyapám Besztercén
1941. április 28-án megszervezte az Erdélyi Kárpát
Egyesület helyi szervezetét,
amelynek egyik alelnöke lett.
A Beszterce-Naszód vármegyei tanfelügyelői állása az
ismételt román megszállás
miatt csak 1944 végéig tartott. Ekkor a még érvényes
halálos ítélete miatt magyar
területre menekült. A vallás
és közoktatási miniszter nevezte ki Csongrádra, ahol
1945 és 1948 között volt a
helyi gimnázium igazgatója.
Egyszerre volt tanár, igazgató és politizáló ember. Támogatta a Független Kisgazdapártot, cikkeket írt a helyi
lapjukba. Többek között ezt
írta a Csongrád Népe 1946.
április 4-i számában: „Ma
egy esztendeje, hogy sokat
szenvedett Magyar Hazánk
földjére leszállott a béke
galambja, és a minden értéket elpusztító harcok véget
értek. (…) Újabban vannak,
akiknek jelmondata: »Kisöpörni a múltat végérvényesen!« Csak lassan a söprűvel!”

Legfőbb bűne talán a
Csongrád Népe napilapban
1946-ban megjelent, A magyar demokrácia igazi útja
című cikksorozata volt. Kossuth Lajost idézte: „Korunk
szelleme a demokrácia. Mindent a népért a nép által.
Semmit a népről a nép nélkül.” Ezek a „népi demokrá-

A cikk szerzőjének édesapja, ifjabb Zsadányi Nagy
Árpád 1938-ban, pályakezdő tanárként.
cia” születésekor már nemkívánatos nézetek voltak. A
V. K. M. 179.139/1948. V.1.
ü.o. sz. rendeletével 1948.
november 19-én felmentette az igazgatóságtól, majd

1949. március 30-án nyugdíjazták. 1950 után néhány
évig a nyugdíját is megvonták, 1953 áprilisáig.

szerzett magyar–német szakos tanári oklevelet; majd
rövid félegyházi tanárkodás
után, a második bécsi döntést követően Nagyváradra
került, a Szent László Gimnázium főigazgató-helyettese lett. Olyan tanártársakkal
dolgozott együtt, mint Tátray
Barna, Huhn Péter, akikkel
a második trianoni döntés
után Szegedre jött.
A második trianoni döntést követően a román parancsnokság 48 órát adott
arra, hogy szabadon dönthessenek: román vagy magyar állampolgárok akarnak
lenni. Utóbbiak két húszkilós bőrönddel hagyhatták
el városukat. Édesapám
szétosztogatta a Jókai- és
Mikszáth-sorozatát,
könyveket, tárgyakat, nehogy a
megszállók elégessék. Több
román anyanyelvű diák is
örömmel fogadta a köny-

48 órát adtak
A nagymamám, Görög Elvira fiatalon, 41 évesen halt
meg, 1925-ben. Az édesapám akkor volt 12 éves. A
nagymamám korai halála
súlyos csapás volt kiskamasz édesapámnak. A nagyapám még kétszer nősült,
de több gyermeke már nem
született. Harmadik felesége, a tanítónő Nelli 1900.
december 19-én született
Losoncon, lakóhelye Kiskirályság – a Csongrád megyei
Eperjes régi neve – volt, itt
volt az esküvő is, 1940-ben.
Nagyapámnak volt egy
fiútestvére, Ákos János, aki
katonaként a világháború
során az amerikai zónába
került, ahonnan nem jött
haza. Sajnos hosszas keresgélés után sem sikerült a
nyomára bukkannom.
Az édesapám a Pázmány
Péter Tudományegyetemen

Radnóti-gimnázium, tabló 1954-ből – a IV. C-vel, Gallé
László igazgatóval és ifjabb Zsadányi Nagy Árpád osztályfőnökkel.

A cikk szerzője másfél évesen, 1952 májusában az
édesapjával a Móra-múzeum előtt.
veket. Édesapám húga az
amerikai zónából jött vissza
pici leánygyermekével és
férjével, aki szintén tősgyökeres erdélyi volt, ők maradtak. (Mára unokanővérem
két leánya áttelepült, unokabátyám viszont ott maradt.)
Édesapámat a minisztérium Szegedre, nagyapámat
pedig Csongrádra nevezte
ki. Jó pár évig még látogatóba se mehettünk haza,
először 1956-ban sikerült.
Édesapám előbb a Klauzál
Gábor Gimnáziumban tanított, amely később Radnóti
Miklós Gimnázium lett. A
Ságvári-gimnáziumból ment
nyugdíjba, de volt óraadó
az egyetemen, jegyzetet is
írt. Öcsémmel mi is itt érettségiztünk. Az Árpád nevet
előbb öcsém vitte tovább,
majd most az érettségiző
fiam viseli. Száz év hamar
lepereg az idő homokóráján,
volt, nincs, feledünk.
Zsadányi Nagy Csaba
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IRÁNY IZLAND! A MOL-Pick
Szeged kézilabdacsapata egy
szezonra kölcsönadta kapusát, Nagy Martint a Valur Reykjavíknak. A játékos elmondta, hogy remek ajánlatot kapott Izlandról, amiben a szegedi klub is partner volt. A járvány előtt járt kint, megismerkedett a csapattal, a várossal,
minden tetszett neki. Fontos
szempont volt a döntésénél,
hogy nemzetközi kupában indul a csapat, és sok játéklehetőségre számíthat.
EGERBE MENT AZ EDZŐ.
Távozik a PC Trade Szegedi Női Kézilabda Egyesülettől Zsadányi Sándor vezetőedző, aki a szintén másodosztályú egri Eszterházy
SC mestere lesz. Zsadányi
négy évig az utánpótlásban,
a szegedi serdülő- és ificsapatok mellett dolgozott, tavaly nyártól pedig a felnőttek mellett bizonyíthatott.
Karakteres gárdát alakított
ki, tavasszal az éremesélyesek közé vezette azt, végül a
félbeszakítás előtt a negyedik helyen fejezték be a bajnokságot. A szegediek két
játékosa is távozott: Bató Lili
szintén Egerbe, Speth Evelin
pedig a Vasashoz igazolt.
ELHUNYT GUÓTH IVÁN.
Nyolcvankilenc éves korában
elhunyt a magyar kosárlabdasport jeles tagja, a legendás edző, Guóth Iván. Győrben
született, 1930-ban, később
családjával Kecskemétre költözött. Ő maga is kosarazott,
majd fiatalon edzősködni kezdett. 1972-től Székesfehérvárott, a Videoton élén dolgozott,
azután a SZEOL AK férfiegyüttesének munkáját irányította;
vezetésével az NB I.-ben szerepelt a szegedi gárda. Stílusát a fegyelem és a rendezettség jellemezte. Később
Kecskeméten, Nagykőrösön
és Szekszárdon kapott kispadot, és hat évig a magyar válogatott másodedzői feladatait
is ellátta. Utolsó munkahelye
a kecskeméti akadémia volt,
tavaly még edzéseket tartott
gyerekeknek.
OTT FOLYTATTÁK, AHOL ABBAHAGYTÁK. A fiatal szegedi
versenyzők, Szabó Ádám és
Szabó Zalán sikereivel indult
újra az országos amatőr gokartbajnokság. Ádám megnyerte mind a junior, mind az
I. kategóriát, mindkettőben
maximális pontszámmal vezeti a bajnokságot. Zalánt az I.
kategóriában a harmadik, a II.
kategóriában az ötödik helyen
intették le; jelenleg második
az összesítésben.
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Szeged Sportolója 2020-ban:
Kis Máté és Gardi Dominika
Kihirdették a város idei díjazottjait

Kis Máté ökölvívásban, Gardi Dominika pedig gyorsasági görkorcsolyában szállítja a sikereket Szegednek.
A város által odaítélt 2020as elismerések közül a Szeged Sportolója kitüntetést
Kis Máté ökölvívó és Gardi
Dominika görkorcsolyázó,
a Szeged Sportjáért díjat
dr. Csiszér előd sportorvos
és Protity Sándor labdarúgóedző érdemelte ki.

A

korábbi években mindig a városháza dísztermében adták át a
Szeged Sportolója kitüntetéseket, ám idén a járvány-

helyzet miatt erre csak később kerülhet sor. A díjazottakról azonban döntött a szegedi sportbizottság, ezt Joób
Márton elnök jelentette be a
Szeged Televízióban.
Az egyik elismert Kis
Máté, a Szeged BC ökölvívója, aki amatőrként többszörös országos bajnok,
profiként a WBO interkontinentális bajnoka, tizenhat
meccséből tizennégyet megnyert, kettő döntetlennel
végződött; a másik Gardi

Dominika, a Tornádó Team
Szeged válogatott gyorsasági görkorcsolyázója, magyar
bajnok, Eb- és vb-helyezett.
– Levélben értesítettek,
hogy megnyertem a Szeged
Sportolója díjat. Büszke vagyok rá, és nagyon meglepett,
mert ilyen elismerésben még
nem volt részem – fogalmazott Kis Máté.
– Megtiszteltetés, hogy a
nevem felkerül olyan remek
emberek mellé, akiknek a
munkáját és eredményeit a

Zubai apa lett, majd visszavonult
Harminchat évesen fejezte be pályafutását a korábbi szegedi kedvenc
Befejezte pályafutását Zubai Szabolcs EHF-kupagyőztes kézilabdázó, a MOLPick Szeged korábbi közönségkedvenc játékosa,
aki tagja volt a 2012-es
londoni olimpián negyedik
válogatottnak, 2018-ban
pedig bajnoki aranyat nyert
a szegediekkel.

A

z elmúlt két idényben
Orosházán szereplő
beállós az M4 Sporton jelentette be elhatározását. Elmondta: május 5-én
jött világra kislánya, Zara, így
elsősorban családi okok miatt döntött a visszavonulás
mellett.
– Még félek megfogni,
nehogy elessek vagy bajt
csináljak, de nagyon boldog
vagyok – mondta Zubai.
Hozzátette: Szegeden élnek,
a párja Budapesten dolgozik, építkezés előtt állnak,
ezért nem tudja vállalni azt a
mennyiségű utazást, amel�lyel a kézilabdázás jár.
– Harminchat éves vagyok, egy szezont még szívesen játszottam volna, de így,
hogy megszületett a baba,

nehéz lenne megoldani. Sajnos a koronavírus miatt az
én pályafutásom is így ér véget, csakúgy, mint sok más
kiváló játékosé – mondta. A
válogatottban 2004 és 2017
között 211 meccsen 308 gólig jutott; 2004-től 2008-ig a
Dunaferrben, majd 2018-ig
a MOL Pick-Szegedben játszott. A szegediekkel sorozatban kilencszer volt bajnoki ezüstérmes. 2018-ban
távozott; akkor Juan Carlos
Pastor vezetőedző a Veszprém ellen megnyert döntő
egyik meccsére sem nevezte a keretbe. Zubai erről elmondta, nem haragszik már

a spanyol szakemberre, akivel emberileg ugyan voltak
problémái, de továbbra is a
világ három legjobb trénere
között tartja számon.
– Nem kell megmagyarázni, miért nem játszottam,
hiszen bajnok lett a csapat.
Akkor rosszulesett, azt vártam egész életemben, hogy
a Szegeddel bajnok legyek,
de az EHF-kupában szerepeltem, amikor megszereztük az aranyat. Tíz évet letettem az asztalra, attól, hogy
azon a két meccsen nem
játszottam, magaménak érzem a bajnoki címet – fogalmazott Zubai.

Zubai csókja az EHF-kupának. Fotó: EHF

város már korábban díjazta
ezzel az elismeréssel, ráadásul egy olyan városban értem
el ezt, ahol rengeteg kiemelkedő, neves sportoló van – értékelt Gardi Dominika.
A sportszakmai dolgozóknak a Szeged Sportjáért díjat
ítélték oda: dr. Csiszér Előd
sportorvos az elmúlt ötven évben végzett áldozatos munkájáért, Protity Sándor labdarúgóedző pedig a SZEOL SC-nél
végzett edzői tevékenységéért kapta meg a kitüntetést.

Újra pattog
a röplabda

H

osszú idő után újra
röplabdázóktól hangos a lila iskola tornaterme: a Vidux-Szegedi RSE
a járványhelyzet miatt hozott
szabályok betartása mellett
kezdte újra az edzéseket.
A klub az Országos Sportegészségügyi Intézet ajánlásait tartja mérvadónak.
– A visszajelzéseket ös�szegezve arra jutottunk,
hogy az U11-es és U13-as
lánycsapatunk mellett más
együttesek összevonva, kis
létszámban újrakezdhetik a
tréningeket. Nem mindenki
tudja vagy meri vállalni az
edzések látogatását, amit
abszolút megértünk. A szülőkkel közösen alakítottunk
ki olyan beosztást, amelynek
révén heti két edzést tartva
egyszerre két csoport lehet
a lila iskola tornatermében
– árulta el a klub honlapján
Dávid Tibor elnökhelyettes.
Hozzátette: június közepéig
lehet így edzéseket tartani,
utána az a legfontosabb,
hogy augusztusra rendeződjenek a viszonyok. Örülne,
ha akkor már minden úgy
lenne, mint a járvány előtt.

Új időpontban rendezik
a szegedi evezős ob-t

A

magyar evezősegyesületeknél is újrakezdődtek az edzések, és a
szövetség elnöksége az edzőbizottság javaslatát jóváhagyva elfogadta a módosított idei
versenynaptárt. Az első hazai
versenyre június 27-én kerülne sor, míg a július 16. és 19.
közöttre tervezett szegedi országos bajnokságot változatlan helyszínnel, de új időpontban, két héttel később rendezik meg. A járvány sportnaptárra kifejtett hatását figyelembe
véve a kéthetes csúszás minimális változtatás, a rendezéssel kapcsolatban azonban
még sok a kérdőjel. Pignitzky
Borbála főtitkár kiemelte: az
éppen aktuális járványhelyzet
ismeretében a változtatás jogát fenntartják. Hozzátette: a
rendezvényeket az érvényben
lévő szabályok értelmében
csak zárt körben, nézők nélkül
lehet megtartani; ez alól ők
sem kivételek, s erre felhívta a
családtagok, barátok és kísérők figyelmét.
– A Maty-éri pályára tervezett ob kapcsán jelezzük, hogy
a Nemzeti Sportközpontok je-

lenleg érvényes állásfoglalása
alapján zárt körben, maximum 500 fő együttes részvételével lehet versenyt rendezni. Jómagam egyeztetésben
vagyok a pálya üzemeltetéséért felelős személyekkel a rendelet betartására vonatkozó
részletek kapcsán – közölte.
A szegedi ob-n tovább nehezíti a helyzetüket, hogy a város
kollégiumai zárva tartanak,
erről friss információkat leghamarabb júniusban kapnak.
– Ebből kifolyólag alternatívaként a velencei evezős pályát
is lefoglaltuk erre az időszakra
– tette hozzá.
Dani Zsolt, az edzőbizottság szegedi vezetője elmondta: a nemzetközi naptárnak
van egy tervezete, amely
Európa-bajnokságokat foglal
magába az ifi, az U23-as és
a felnőtt korosztálynak szeptemberben és októberben,
amelyeket megelőz majd az
ob és a válogató. Az Eb-k kapcsán megemlítette: a rendezők az esemény előtt három
hónappal hozzák meg a végső
döntést arról, hogy megtartható-e a verseny.

Tarka-barka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK május 16-án: István Zsolt és Móricz Klaudia, Fülöp Tamás és Piri Petra Orsolya, Petrov Tamás és Koczkás Ágnes, Vígh Ferenc és Huszár Zita Márta, Kristóf Szilárd és Nagy Anita Éva, Kovács
Attila és Bartus Éva Karolina, Szűcs Tamás és Rácz Anikó,
Török Tamás István és Bárdos Leila.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Puki Róbert Adriánnak és Varga
Katalin Krisztinának 2020. 05. 08-án Vanessza Vivien, Juhász Attila Imrének
és Mezei Tündének
2020. 05. 13-án
Lotti, Mag Pálnak
és Huber Juditnak
2020. 05. 13-án
Pál, Gorcsa Oszkárnak és Nemes
Alexandra Robertának 2020. 05. 13án Gellért, Kollár
Gábornak és Horváth
Zsuzsának
2020. 05. 14-én
Kata nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

SZEGEDI HÍREK
Minden hétköznap 19 óra
A legfrissebb hírek minden
este első kézből a koronavírus-járványról is a Szeged
Televízióban.
DIAGNÓZIS
Június 1., hétfő, 20 óra
Születés Hete online, sok
hasznos információ az endometriózisról, a virológus a
koronavírusról.
SZEMESZTER
Június 2., kedd, 20.25
Két hónap szünet után új
adással jelentkezik a kommunikáció szakos hallgatók
magazinja. Ki mit csinált a
kényszerű szünet alatt? –
Egy kis séta a füvészkertben.
AZ EPIZODISTA
Június 7., vasárnap, 20 óra
A 2015-ben készült film a
nemrégiben tragikus körülmények között elhunyt Szilágyi
István emlékét idézi meg.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
változékony idő
Június
1.
hétfő

Június
2.
kedd

Június
3.
szerda

Június
4.
csütörtök

Június
5.
péntek

Esős

Esős

Esős

Esős

Esős

Esős

23/11

24/9

24/10

Változékony
26/14

28/14

28/13

28/14

Tünde
Pünkösd

Anita,
Kármen

Klotild

Bulcsú,
Kerény

Fatime,
Reginald

Cintia,
Norbert

Róbert

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

Június
Június
6.
7.
szombat vasárnap

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 2 belépőt nyerni az újszegedi sportuszodába? 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: június 5. 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: Szalay József volt a literátus rendőrfőkapitány. A nyertes: Schacherer Frigyesné. Gratulálunk!
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Hirdetés

2020. május 30., szombat

