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Az új kedvenc

Mendeszanti-

lop-borjú szüle-

tett a Szegedi 

Vadasparkban. 

A faj a termé-

szetben a kiha-

lás szélén áll.

Rendszerváltás

A magyarok  

több mint fele 

szerint jobb volt 

az élet a Kádár-  

rendszerben, 

mint napjaink-

ban.

Álom

Az amerikai 

Berkeley Egye-

temtől kapott 

sportolói ösztön-

díjat a tehetséges 

szegedi úszó, 

Fábián Fanni. 

4. 10.
Megfordult  

a trend

Horgas Ádám 

főrendező elme-

sélte, miért vonz 

egyre több pesti 

nézőt is a szege-

di színház.

6.

Ha nagy
esők jönnek

N
apjainkban gyakoriak 

az olyan heves esőzé-

sek, amikor pár óra le-

forgása alatt akár egyhavi csa-

padékmennyiség is lehullik. A 

Szegeden kifejlesztett és világ-

szinten is különlegesnek te-

kinthető csapadékmegigyelő 

és -előrejelző rendszer a villá-

márvizekről már 48 órával ko-

rábban  jelzést ad – mondta 

Gál Tamás, az URBAN-PREX 

projekt szakmai vezetője, az 

SZTE Éghajlattani és Tájföld-

rajzi Tanszékének docense.

Részletek a 3. oldalon

Az URBAN-PREX weboldalán megjelenik a igyelmeztetés, amennyiben extrém csapadék várható a következő 48 órában Szegeden. Képünk illusztrá-

ció. Forrás: u-szeged.hu

Nem is akart
tanár lenni

H
arminchat éves tanári életművet is-

mert el az önkormányzat azzal a díj-

jal, amelyet két társával együtt Halápi 

Nándor, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimná-

zium nyugalmazott igazgatója is átvehetett a 

júniusi közgyűlésen. Halápit váratlanul érte 

az elismerés, hiszen ahogyan ő fogalmazott, 

nagyon sok jó pedagógus van Szegeden, rá-

adásul kicsit „rezgett is a léc”, mert az egyik 

kritériumnak, hogy a díjazottnak 36 éven ke-

resztül tartósan kiemelkedő pedagógusi te-

vékenységet kell végeznie, éppen csak, nap-

ra pontosan megfelelt. Mint lapunknak el-

mondta, eredetileg nem is akart tanár lenni.

Interjúnk a 7. oldalon

Halápi Nándor. Fotó: Szabó Luca

Korom Vivien. Fotó: Facebook/Korom Vivien

Festőnövendék 
a város

művészeti  
ösztöndíjasa

K
orom Vivien nyerte el idén Szeged vá-

ros művészeti ösztöndíját. A Magyar 

Képzőművészeti Egyetem harmad- 

éves festőművész-hallgatója a Gedói Általá-

nos Iskolába járt, majd a Tömörkény-gimná-

ziumban érettségizett. Az első önálló kiállí-

tását tavaly rendezték meg, a Bálint Sándor 

Művelődési Házban. Korom Vivien saját ma-

gáról úgy fogalmazott: a fény szerelmese, a 

fény és az árnyék hatásait, hangulatait kere-

si, amikor fest. A diploma megszerzése után 

szeretné elvégezni a tanári szakot is, és szí-

vesen menne vissza tanítani a Tömörkény-

be. A közgyűlés kulturális bizottsága pár nap-

ja döntött a város művészeti támogatásairól.

Bővebben az 5. oldalon

Birtokba vették a szegediek
a Tisza mindkét partját

Minden nyári hétvégén szabad a rakpart, vár a Partfürdő!

S
étálhattak, bicikliz-

hettek, sportolhattak 

az autóforgalom elől 

lezárt Huszár Mátyás rakpar-

ton, a Partfürdőn pedig mo-

zizhattak és táncot tanulhat-

tak az érdeklődők a Szeged 

főutcája a Tisza elnevezésű 

rendezvénysorozat múlt hét-

végi nyitóprogramján. A nyá-

ron minden hétvégén lezár-

ják a rakpartot, a Partfürdő 

bevonásával pedig még több 

szórakozási lehetőséget biz-

tosítanak a szegedieknek.

Cikkünk a 4. oldalon

Sokan kerékpároztak a lezárt rakparton.

A Szeged főutcája a Tisza elnevezésű rendezvénysorozat nyitányaként a Sose halunk 

meg című ilmet vetítették a Partfürdőn. Fotók: Iványi Aurél 

8.
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Érkezik az 5G Szegedre is

B
udapest belvárosa és Zalaegerszeg 

után vidéki nagyvárosokban és a Ba-

laton körül folytatja a bázisállomások 

5G-fejlesztését a Vodafone Magyarország. A 

mostani fejlesztésben az állomások jellem-

zően a belváros frekventált részein, illetve 

egyetemek környékén helyezkednek majd 

el a következő városokban: Szeged, Mis-

kolc, Győr, Debrecen, Székesfehérvár, Pécs 

és Eger. A tervek szerint a fejlesztésekkel 

az 5G-állomások száma országosan három-

százra nő. 

A Vodafone Magyarország 2019-ben in-

dította el a mindenki számára elérhető kül-

téri kereskedelmi 5G-szolgáltatását Buda-

pest belvárosában, 2016-ban vásárolt 3500 

MHz-es frekvenciakészletének köszönhető-

en. 2020 áprilisában az NMHH által lebo-

nyolított aukción újabb frekvenciákat szer-

zett 5G-mobilszolgáltatásai számára.

Hihetetlen nagyvonalúság
Ezer forintot kaptak a tanárok pedagógusnapra

F
ejenként ezer forint ju-

talomban részesítette a 

tanárokat és tanítókat 

a pedagógusnap alkalmá-

ból a Klebelsberg Központ 

veszprémi tankerületi köz-

pontja – írta a Magyar Na-

rancs.

Az egyik középiskola hat-

vanfős tantestületében a ju-

talom összege 60 ezer forint 

lett, a pénzt azonban nem 

osztották ki, helyette zseb-

naptárakra költötték, és ezt 

adták át a pedagógusoknak.

A naptár mellé a cikk 

szerint az emberi erőforrá-

sok miniszterének, Kásler 

Miklósnak a buzdító leve-

lét is mellékelték. Ebben 

a miniszter megköszönte 

fáradhatatlan munkájukat, 

hogy példaképként állnak a 

gyerekek előtt, és hogy a ku-

darcból előnyt kovácsolnak, 

és kiállnak magukért.

„Egy jó pedagógus nem-

csak tanár, hanem példa-

kép, barát, pszichológus is, 

aki megmutatja gyermeke-

inknek, hogyan kell kiállniuk 

önmagukért, küzdeni máso-

kért és a kudarcokból előnyt 

kovácsolni. Önök tehát nem 

szakmát, hanem hivatást 

választottak. Fáradozásaik 

éppen ezért különös meg-

becsülést érdemelnek… 

Köszönöm Önöknek, hogy a 

koronavírus-járvány idején 

kitartóan, alázattal teljesítik 

küldetésüket a magyar okta-

tásért, a magyar ifjúságért” 

– írta Kásler Miklós.

Nem ezer forintot kap-

tak, hanem ezer forint ér-

tékű ajándékot – cáfolta 

közleményében a Klebels-

berg Központ a Magyar 

Narancs cikkét, amelyet 

álhírnek minősített. Azt 

írták, hogy „a Veszprémi 

Tankerületi Központ 1000 

Ft/fő keretet biztosított in-

tézményei számára nem 

személyi jellegű kifizetés-

ként, hanem tantestületi 

összejövetel, közös prog-

ram vagy bármilyen egyéb, 

az intézményvezető által 

eldöntött célra fordítható 

összegként. Mivel az ösz-

szeg felhasználásáról az 

intézményvezetők önállóan 

dönthettek, így tekintettel 

arra, hogy a járványhelyzet 

miatt számos helyen nem 

tartottak összejövetelt, 

ajándéktárgy vásárlására is 

költhették ezt az összeget.”

Akárhogy számolják, ez annyi.  

Ennyit ér a pedagógus?

Felújítják a 4-es villamos 
nyomvonalát

Augusztus közepéig villamospótló autóbuszok közlekednek

az Anna-kút és Kecskés között

A
ugusztus közepéig 

villamospótló autó-

buszok közlekednek 

az Anna-kút megállóhely és 

Kecskés végállomás között 

a 4-es villamosvonalon, mert 

vágányfelújítási munkálato-

kat végeznek a Vám téri ki-

térő és a Szabadkai úti meg-

álló között. Az utasforgalmi 

igényekhez igazodva a Sza-

badkai úti, ideiglenesen lé-

tesített autóbusz-megállóhe-

lyen az Anna-kút felé haladó 

villamospótló autóbuszok is 

megállnak. 

A nyári menetrend nem 

módosul, változatlanok az 

indulási idők. A villamos-

pótló autóbuszról az An-

na-kútnál lehet átszállni a 

villamosra. A vágányfelújítás 

– amelynek 17,5 millió forin-

tos költségét az önkormány-

zat biztosítja saját forrásból 

– az autóforgalmat is érinti. 

A Tarjánból érkező villamo-

sok ugyanis csak a belváros 

kellős közepén, a Tisza La-

jos körút és a Kossuth Lajos 

sugárút kereszteződésében 

tudnak deltázva visszafor-

dulni. Így az autósoknak to-

vább kell várakozniuk a pi-

ros lámpánál.

Ketten egy jeggyel

Ketten utazhatnak egy jeggyel hétvégente az SZKT já-

ratain. Egy 24 és 72 órás jeggyel 2 fő is utazhat – felté-

tele azonban, hogy a járművön lévő automata jegyke-

zelővel, időpecséttel érvényesítsék. Van időalapú jegy 

is, amely a fesztiválok és rendezvénysorozatok alkal-

mával, valamint a Szegedi Szabadtéri Játékok előadá-

sainak estéjén vagy az esőnapon vehető igénybe.

A vágányfelújítás 
17,5 millió forin-
tos költségét az 
önkormányzat 
biztosítja saját 
forrásból.
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Politikai második hullám

M
aszkviselést, távolságtartást és minél kevesebb 

utazást javasol a SOTE rektora, mert fennáll a jár-

vány második hullámának veszélye. 

Folyik közben arról is egy vita, hogy pontosan mióta van 

velünk ez a bizonyos új koronavírus. Meg arról is, hogy „las-

sú izzással” vagy magasra csapó újabb hullámmal kell-e 

számolni. Gőzerővel dolgoznak a gyógyszercégek, hatalmas 

állami és vállalati pénzek mozdultak meg, hogy mielőbb le-

gyen alkalmas gyógyszer, megelőzést biztosító vakcina. A 

világ másodszori leállítását mindenki el akarja kerülni. 

Már csak azért is, mert időközben a félelmeink is átala-

kultak. Márciusban még legtöbben a sokismeretlenes beteg-

ségtől féltek – meg attól, hogy egy amúgy is rossz állapotban 

lévő egészségügyi rendszerbe kerülnek, ha megfertőződnek 

–, ezért az emberek többsége támogatta és betartotta a kor-

látozó intézkedéseket. Mostanra azonban mindenkinek elege 

van a tiltásokból és előírásokból. Bár az óvatosság oldódása 

mindenkinél eltérő tempójú és mintájú, az általános érzet az, 

hogy szeretnénk visszakapni az életünket. 

Ami rendben is van, egyetlen apró, de fontos megszorí-

tással: a vírusfertőzés nem lelkesedés vagy unalom kérdé-

se. Mindaz, amit a Covid–19-ről tudunk, nem lesz kevésbé 

érvényes attól, hogy már tele van vele a hócipőnk. S az óva-

tosság valamilyen szintje – na de milyen, ugyebár? – azért 

is indokolt, mert egyrészt senki sem szeretne azoknak a ki-

csiny hányadába beleesni, akiknél a vírus komoly egészségi 

problémákat okoz. Másrészt, és itt érnek össze a szálak, az 

újabb járványhullám megint a gazdasági és a privát élet kor-

látozásaihoz vezethet.

Ennek elkerülése megéri néhány szokásunk megváltoz-

tatását, a maszkviseléstől a gyakori kézmosáson át az elke-

rülhető társas érintkezések korlátozásáig. 

Ugyanennyire fontos az is, hogy a politikai döntéshozók 

szintúgy megéljék és gyakorolják a szabályozás komoly fe-

lelősségét. A hasraütésszerű nyitás és korlátozás, netán a 

politikai megfontolások által vezérelt enyhítés és szigorítás 

ügyes húzás lehet, csak éppen egyvalamire nem hat: a ví-

rusra. 

Vegyünk csak két példát a hazai gyakorlatból. 

Az Európai Unió egy tucat ország esetében feloldotta 

a beutazási tilalmat. Szerbia nem tartozott ezek közé. A 

magyar kormány azonban a vele szoros szövetségben álló 

szerb elnöknek megtette azt a szívességet, hogy elutasította 

az uniós enyhítést, és lehetővé tette a beutazást Szerbiából. 

Amire például éppen Dél-Magyarországon biztosan sokan 

vártak, csak hát akkor most vagy járvány van, vagy nincs. Az 

biztosan nem megy, hogy az illiberális partnert előnyben ré-

szesítjük, a Covid–19 nem eszerint működik. Látszik ez ab-

ból is, hogy Vučić elnök éppen a választás idejére feloldotta 

a belső korlátozásokat, hogy aztán most kétségbeesetten 

próbálja kordában tartani az elszabadult vírust. És ha már 

szigorít, akkor nyilván egy kicsit tovább tud menni az ellen-

zékkel szembeni elnyomásban is.

Eközben Magyarországon zajlik az önkormányzatok 

pénzügyi kivéreztetése. Azon tapasztalat ellenére, hogy az 

önkormányzatok szervezték meg tavasszal a járványügyi 

védekezés nagy részét, és tőlük juthattak az állampolgárok 

használható hétköznapi információkhoz a korlátozások ide-

jén. Lehet most ugyanezeket az önkormányzatokat víz alá 

nyomni, csak akkor ki fog cselekedni, ha esetleg tényleg lesz 

második hullám?

Ha a második hullám puszta politikai fenyegetéssé válik, 

amelyet akkor hirdet meg a kormány, amikor ez éppen ér-

dekében áll, akkor az óvatossági megfontolások betartása 

is hitkérdéssé válik. Ha a politikai véleményünket követve 

tartjuk be vagy szegjük meg az egészségügyi szabályokat, 

azzal ténylegesen növeljük egy újabb hullám bekövetkezté-

nek esélyét. 

Ilyenkor különösen nagy szükség lenne felelős kormány-

zásra. 

Lakner Zoltán

 Vélemény

Szegedi 
csapadék-

mérő 
állomások
 1. Kapisztrán út 50.

 2. Újvidéki utca 4.

 3. Negyvennyolcas 

  utca 12.

 4. Napos út 16.

 5. Délceg utca 5.

 6. Budai Nagy Antal 

  utca 20.

 7. Bérkert utca 118.

 8. Szerb utca 159.

   9. Mars tér

 10. Tabán utca 29.

 11. Újszegedi 

  csillagvizsgáló

– Tizenegy csapadékmérő 

állomást telepítettek Sze-

geden az URBAN-PREX pro-

jektben, döntően óvodák és 

művelődési házak udvarán, 

de a Mars téri piac egyik 

épületének tetején is. Ezek 

adatai bárki számára elér-

hetőek?

– Az URBAN-PREX 

projektben 11 mé-

rőállomásból álló 

csapadékmegfi-

gyelő rendszert, 

valamint egy 

extrémcsapa-

dék-előrejelző 

rendszert fej-

lesztettünk ki 

Szegeden. Az 

urban-prex .org 

weboldalon bár-

ki számára elérhető 

a csapadék-előrejelzés 

térképes formátumban, 

valamint a weboldalon fi-

gyelmeztetés is megjelenik, 

amennyiben extrém csa-

padékesemény várható a 

következő 48 órában. A mé-

rési adatok megtekintésére 

a projektben kifejlesztett 

mobilapplikáció kínál ideá-

lis megoldást (https://play.

google.com/store/apps/

details?id=com.urbanprex). 

Ez a mérési adatok mellett 

a csapadék-előrejelzést is 

szemlélteti, térképek és 

grafikonok formájában.

– A rendszer két napra 

előre meg tudja mutatni, 

hogy várható-e heves csa-

padék, villámárvíz az adott 

területen?  

– Igen. Mindennap a haj-

nali órákban a tanszékünkön 

található szerveren lefut egy 

nagy felbontású időjárás-elő-

rejelző modell. A modell kö-

zepes felbontásban (3 kilo-

méter) lefedi a Dél-Alföldet 

és a Vajdaságot, valamint 

nagy felbontásban (1 kilo-

méter) Szegedet és Újvidé-

ket. Ez a 48 órás előrejelzés 

figyelembe veszi a városok 

időjárásra gyakorolt hatását 

is, így elérve a lehető legpon-

Már két nappal előtte figyelmeztetnek,
ha extrém csapadék várható Szegeden

Interjú Gál Tamás egyetemi docenssel, az URBAN-PREX projekt szakmai vezetőjével 

Napjainkban gyakoriak az olyan heves esőzések, amikor 

pár óra leforgása alatt akár egyhavi csapadékmennyiség 

is lehullik. A villámárvizekről már 48 órával korábban jel-

zést ad az URBAN-PREX projektben kifejlesztett rendszer 

– nyilatkozta lapunknak Gál Tamás, a projekt szakmai ve-

zetője, az SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének 

egyetemi docense. Vele beszélgettünk.

tosabb csapadékbecslést. A 

modell adatai alapján csapa-

déktérkép készül, valamint 

több városra diagramok is.

– Szegeden számos zá-

portározó tó van. Az előrejel-

zés ismeretében ezeknek a 

tavaknak a vízszintjét előre 

le lehet csökkenteni, hogy a 

nagy mennyiségű csapadék 

ne okozzon elöntéseket?

– A csapadék-előrejelzés 

lehetővé teszi a záportározók 

vízszintjének megelőző sza-

bályozását, hiszen az ehhez 

szükséges adatokat jelenleg 

is folyamatosan generáljuk. 

Amennyiben van rá érdek-

lődés, további projekt ke-

retében rendszerünk a 

vízszint automatikus 

szabályozásának ki-

dolgozásához bizto-

sítani tudja a szük-

séges adatokat.

– Tavaly szep-

tember 9-én nagy 

vihar csapott le 

Szegedre, hatalmas 

széllel és esővel. Je-

lezte ezt előre a rendsze-

rük?

– A tavaly szeptember 9-i 

vihar ilyen szempontból ér-

dekes volt, mivel az erős szél 

okozott hatalmas károkat, 

azonban a vele járó csapa-

dék nem volt annyira extrém. 

Mindazonáltal az előtte lévő 

napon az automatikus figyel-

meztetés megjelent a webol-

dalunkon.

A projektben készült egy 

stratégia is, amely az ext-

rém csapadékok kezelését 

hivatott elősegíteni. Ez sza-

badon elérhető a városi dön-

téshozók, cégek, továbbá a 

lakosság számára is. Ebben 

számos olyan megoldás is ta-

lálható, amely segíthet akár 

lakóparkok vagy magánhá-

zak esetén az extrém csapa-

dék hatásainak mérséklésé-

ben. http://www.urban-prex.

org/_files/_publications/

Green_infrastructure_publi-

cation.pdf

Jelenleg is zajlik egy 

együttműködés a város és 

tanszékünk között, melynek 

célja, hogy a világszinten is 

különlegesnek tekinthető 

csapadékmegfigyelő és csa-

padék-előrejelző, valamint 

városi hősziget-megfigyelő 

rendszerünk adatait megje-

lenítse a SmartCity projekt-

ben megvalósuló webes fe-

lületen. Reméljük, hogy ez a 

közös fejlesztés több szegedi 

számára teszi lehetővé a mé-

rések és az előrejelzés napi 

szintű követését.

Szabó C. Szilárd

Gál Tamás az adatokat 

elemzi. Fotó: Gál Tamás 

Facebook-oldala

Csapadékmérő állomás a 

Mars téri piac egyik épüle-

tének tetején. Fotó: Szabó 

Luca
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a Csongrád-Csanád 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
Szeged városában fürdővíz használatát engedélyezte,

és természetes fürdőhelyként jelölte ki

– Sziksósfürdő Strand és Kemping területét
(6791 Szeged, Sziksósfürdő 5500/1 hrsz.),

ahol a fürdési idény  
2020. május 29-étől 2020. szeptember 20-áig tart;

valamint

– Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping területét
(6791 Szeged, Vereshomok dűlő 1.),

ahol a fürdési idény  
2020. május 29-étől 2020. szeptember 30-áig tart.

Dr. Martonosi Éva
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Gregor Józsefre emlékeznek

G
regor József születésének 80. évfordulója alkalmából emlék-

programokat rendez az önkormányzat. A Kossuth- és Liszt Fe-

renc-díjas operaénekes, Szeged város díszpolgára mellszob-

rát augusztus 8-án délután 5 órakor koszorúzzák meg a Dóm téri 

Nemzeti Emlékcsarnokban, majd este fél 9-től emlékkoncertet tar-

tanak a városháza udvarán (eső esetén az IH Rendezvényközpont-

ban).

Az emlékkoncerten fellép: Rost Andrea, Gál Erika, Vajda Júlia, 

Cseh Antal, Gábor Géza, Szvétek László és Vághelyi Gábor. Zongorán 

közreműködik: Harazdy Miklós. Az est rendezője: Toronykőy Attila, 

műsorvezetője: Beslin Anita. Az est társrendezője a Szegedért Ala-

pítvány. Helyre szóló jegyek a Csermák Hangszerüzletben válthatók.

Az emlékkoncert műsora: Mozart: Varázsfuvola – Sarastro áriája, 

Rossini: Sevillai borbély – Rágalomária, Verdi: Simone Boccanegra 

– Fiesco áriája, Jerry Bock: Hegedűs a háztetőn – Ha én gazdag len-

nék, Jerry Bock: Hegedűs a háztetőn – Hajnal, alkony, Ránki György: 

Pomádé király új ruhája – Pomádé áriája, Donizetti: Szerelmi báji-

tal – Duett, Donizetti: Szerelmi bájital – Dulcamara áriája, Donizet-

ti: Szerelmi bájital – Adina áriája, Cilea: Adriana Lecouvreur – Ária, 

Donizetti: Don Pasquale – Duett, Donizetti: Don Pasquale – Hada-

róduett, Donizetti: Don Pasquale – Norina áriája, Frank Sinatra: My 

Way, Strauss: Cigánybáró – Zsupán dala, Saint-Saëns: Sámson és 

Delila – Csókária.

Kifestik
Szegedet

A 
feltűnő és már mesz-

sziről igen jól mutató 

festményen a szege-

di művészekből álló Mural-

paint csapata dolgozik. Az 

egyik alkotó, Marton Ákos 

a szeged.hu-nak elmondta: 

azért választották Leonardo 

da Vinci Mona Lisáját, mert 

olyan közismert témát sze-

rettek volna az épületre fes-

teni, amely a művészetekre 

és a festészetre, így a festé-

kekre egyaránt utal. A mun-

kát ugyanis egy itt hama-

rosan megnyíló festékdisz-

kont felkérésére készítik. 

Ákosék daruról dolgoznak, 

így az időjárás is befolyásol-

ja őket. Szerintük augusztus 

elejére végleges formát kap-

hat a műalkotás, mely üdítő 

látványt nyújt a panelházas 

lakótelepi környezetben. A 

Muralpaint csapata festette 

a fecskéket a felsővárosi, a 

szabadtéri moziként funkci-

onáló tévét pedig a Fűtőmű 

utcai fűtőmű oldalára.

Mona Lisa igyel a régi 

kenyérgyári silókról a Gáz 

és az Agyagos utca sarkán. 

Fotó: Facebook/Szécsi Nor-

bert Lászlóné

A Szegedi Vadaspark új kedvence, a mendeszantilop-bor-

jú az anyukájával. Fotó: Szabó Luca

M
ár a látogatók is 

felfedezték a va-

dasparkban a pár 

hetes mendeszantilop-borjút. 

A Szeged Televízió tudósítása 

szerint sokan megállnak meg-

nézni a kicsit, amely hol heve-

részik, hol a kifutó rejtett zuga-

it fedezi fel, persze szigorúan 

csak anyukája kíséretében. A 

kis antilop vidáman rázza fü-

leit és csóválja farkát, s jól lát-

hatók az agancskezdeményei 

is, melyek idővel megnőnek, 

és hosszú, látványos szarv-

vá válnak. A mendeszantilop-

nak éppen ez okozta a vesz-

tét, ugyanis eredeti élőhelyén 

emiatt vadászták. Ma már a 

kihalás fenyegeti a fajt, hiszen 

száznál is kevesebb egyede él 

szabadon.

Szegedre két éve érkezett 

a csapat, egy hím és két nős-

tény. Azt, hogy jó helyre kerül-

tek, ékesen bizonyítja az utód 

világrajövetele.

– A vadasparkban biz-

tosított a populációja. A faj-

megmentési program szép 

eredményeket tud fölmutatni. 

Ez azért is fontos, mert jelen-

leg is folynak visszatelepítési 

programok Észak-Afrika nyu-

gati részén, Marokkóban és 

Tunéziában, amelyek sikerrel 

kecsegtetnek – mondta a 

Szeged Televíziónak Endrédi 

Lajos, a Szegedi Vadaspark 

gyűjteményi részlegvezetője.

A borjak 9 hónapnyi vem-

hesség után születnek meg, 

és néhány órán belül talpra is 

állnak. A szegedi mendeszan-

tilop-bébi fejlődését a nagy-

közönség is megfigyelheti, 

hiszen ivarérett koráig itt ma-

rad a vadasparkban. Később 

azonban új helyet keresnek 

neki, ezzel is segítve a fajmeg-

mentő programot.

Az új kedvenc
Mendeszantilop-borjú született a Szegedi Vadasparkban

Az intézmény a fajmegmentő program résztvevőjeként ad 

otthont az Afrikában őshonos, a természetben sajnos már 

a kihalás szélén álló faj három egyedének. A két éve érke-

zett csapatnál nemrég született az első utód.

Akár  
egyméteres is lehet 

a szarvuk

A mendeszantilop erő-

teljes testfelépítésű, a 

hímek marmagassága 

elérheti a 115 centi-

métert, a súlya pedig 

a 125 kilót; szőrzetük 

színe az évszakok vál-

takozásával sötétedik 

és világosodik. Csavart 

szarvuk akár egyméte-

resre is megnőhet.

Birtokba vették a szegediek
a Tisza mindkét partját

Minden nyári hétvégén szabad a rakpart, vár a Partfürdő!

Megtelt élettel a Tisza mind-

két partja a múlt hétvégén. A 

Szeged főutcája a Tisza elne-

vezésű rendezvénysorozat jú-

lius 18-i és 19-i programját a 

Szegedi Sport és Fürdők Kft. 

szervezi a Huszár Mátyás 

rakpartra és a Partfürdőre.

A 
múlt héten szombat 

késő délutánra meg-

telt élettel az autófor-

galom elől lezárt Huszár Má-

tyás rakpart. Sok iatal rolle-

rezett, voltak családok, ame-

lyek bicikliztek, az idősebbek 

pedig sétáltak. Sokan üldög-

éltek a rakpart lépcsőin is. 

Egy iatalokból álló csapat 

az árvízi emlékműnél gyüle-

kezett, feljebb pedig szüle-

tésnapot ünnepelt egy baráti 

társaság. Akiket megkérdez-

tünk, egybehangzóan azt ál-

lították, hogy jó ötlet a város-

lakóknak átadni a nyári hét-

végéken a teljes rakpartot. 

Sok a tér, a lehetőség, és a 

Tisza-parton nincs olyan me-

leg, mint a városban.

Óriásfotelek és -nyug- 

ágyak várták a múlt hétvé-

gén a Partfürdőn azokat, 

akik az esti filmvetítésre 

érkeztek. Akik korán jöttek, 

még elfoglalhatták a külön-

leges élményt nyújtó ülése-

ket a szabadtéri mozi né-

zőterén; akik pedig később 

érkeztek, plédeket terítettek 

a fűre, és azokon ültek. Vol-

tak, akik ételt és italt is hoz-

tak magukkal. Sokan jöttek 

kerékpárral vagy gyalog.

Amikor besötétedett, el-

kezdődött a vetítés. Szom-

baton Koltai Róbert 1993-

ban bemutatott Sose halunk 

meg című klasszikusát, más-

nap pedig egy szintén köz-

kedvelt, legendás magyar 

alkotást, Ternovszky Béla és 

Nepp József 1986-ban ké-

szült rajzfilmjét, a Macskafo-

gót nézhették meg az érdek-

lődők a Partfürdő szabadtéri 

mozijában. Vasárnap tánc-

bemutató és -oktatás is volt 

a Tisza újszegedi partján.

Július 18-án és 19-én 

a Szegedi Sport és Fürdők 

Kft. szervez programokat a 

Huszár Mátyás rakpartra és 

a Partfürdőre – lesznek pél-

dául sportági bemutatók és 

kerékpárverseny is. Részle-

tek a szeged.hu-n és a Sze-

ged főutcája a Tisza Face-

book-oldalon.

Szinte minden táncstílust ki lehetett próbálni a Partfürdőn. Fotó: Szabó Luca
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Részletes információért látogasson el honlapunkra: www.szetav.hu
Időpont foglaláshoz hívja ügyfélszolgálatunkat a 62/540-540-3-as melléken.

Cseréltesse velünk melegvízmérőjét 

2020. augusztus 31-ig 

az alábbi akciós árakon:

1 db melegvízmérő-csere:

bruttó 12.490 Ft

2 db melegvízmérő-csere:

bruttó 20.490 Ft

AKCIÓS 
MELEGVÍZMÉRŐ CSERE┿

Kerékpárosbarát fejlesztések 
Újszegeden

H
at városrészben teszi 

biztonságosabbá és 

gyorsabbá a kerékpá-

ros és a közösségi közleke-

dést a napokban indult új pro-

jekt. A fejlesztések Újszege-

den is jelentős változásokat 

hoznak.

• A Székely soron a liget 

melletti járdán kerékpárutat 

alakítanak ki, melyen a Te-

mesvári körút felől a Belvá-

rosi híd irányába lehet majd 

közlekedni.

• A Székely soron a Te-

mesvári körút felé haladó bi-

ciklisek számára kerékpáros 

nyomot jelölnek ki.

• Gyalogátkelőhely lesz a 

Székely soron a Korondi utcá-

nál és a sportuszodánál.

• A Temesvári körút és a 

Székely sor, valamint a körút 

és a Népkert sor csomópont-

ban biztonságos megoldást 

alakítanak ki a buszközle-

kedésre és a kerékpárosok 

átvezetésére, a kanyarodási 

lehetőségek biztosításával.

• Kijavítják és szélesítik 

a Temesvári körúttal párhu-

zamos kétirányú kerékpárút 

burkolatát a Népkert sortól a 

Székely sorig, onnan a Csaná-

di utcáig pedig a gyalogosok 

és a kerékpárosok által kö-

zösen használt útból szétvá-

lasztott gyalog- és kerékpárút 

lesz.

• Kerékpáros nyomokat 

jelölnek ki a Népkert soron, a 

Bérkert és a Tanács utcában, 

a Fő és a Derkovits fasoron, a 

Thököly, a Hargitai, a Fülemü-

le, a Katalin, a Csíz, a Cinke és 

a Pipiske utcában.

• Felújítanak 10 busz- 

megállót.

Az Újszeged alprojekt uni-

ós támogatásának összege 

233,8 millió forint, amelyet a 

város 41,7 millió forint saját 

forrással egészít ki.

Városi támogatás a közösségeknek
Hat támogatási keretre pályázhatnak a civil-

szervezetek és egyesületek az önkormány-

zatnál. Határidő: július 25., illetve augusz- 

tus 24.

A 
közgyűlés foglalkoztatási, szociális és 

sportbizottsága döntött az idei sport-

keret, valamint a fogyatékosügyi és az 

idősügyi támogatási keret felhasználásának 

feltételeiről.

• A sport utánpótlás-nevelés támogatási 

keret 7,5 millió forint.

• A fogyatékosügyi keret 8 millió forint.

• Az idősügyi keret 10 millió forint.

A közgyűlés kulturális, oktatási, idegen-

forgalmi és ifjúsági bizottsága is nemrégiben 

határozott az idegenforgalmi, a kulturális és az 

ifjúsági támogatási keret felhasználásáról.

• Az idegenforgalmi támogatási keret 4 

millió forint.

• A kulturális keret 6,5 millió forint.

• Az ifjúsági támogatási keret 8 millió fo-

rint.

A sport utánpótlás-nevelés, az idegenfor-

galmi, a kulturális és az ifjúsági keret támo-

gatására július 25-ig, a fogyatékosügyi és az 

idősügyi keret támogatására pedig augusztus 

24-ig lehet pályázni. A pályázati kiírások teljes 

szövege, valamint a pályázatokhoz szükséges 

adatlapok és dokumentációk a város honlap-

ján, a www.szegedvaros.hu címen találhatók 

meg, a Pályázatok, keretek menüpont alatt.

Fiatal hárfás és festő
öregbíti Szeged hírnevét 

ösztöndíjat pedig Korom Vivi-

en kapta.

Kollár Villő 2017 szep-

temberében kezdte hárfa-

tanulmányait a Király-Kőnig 

Péter Zeneiskolában, Nata-

lia Gorbunova hárfaművész-

nél. Fiatal kora ellenére szá-

mos nemzetközi versenyen 

és koncerten vett már részt. 

Tavaly a Szegedi Nemzetkö-

zi Hárfaversenyen úgy ért 

el harmadik helyezést a 14 

év alattiak kategóriájában, 

hogy ő volt a mezőny legfia-

talabb indulója. Töretlen fej-

lődéséhez szüksége van egy 

pedálos hárfára, mely 3-4 

millió forintba kerül. A város 

bruttó 300 ezer forinttal já-

rult hozzá a hangszer meg-

vásárlásához.

A Tömörkényben érett-

ségizett Korom Vivien a 

Magyar Képzőművészeti 

Egyetem harmadéves fes-

tőművész-hallgatója. Azt 

írta, amikor fest, a fényt és 

annak hangulatait keresi. A 

várostól két félévig, tíz hóna-

pig kapja havonta a minden-

kori minimálbérnek (amely 

jelenleg 161 ezer forint) 

megfelelő összeget ösztön-

díjként.

Olyan szegedi alkotókat is-

mert el az önkormányzat, 

akik munkájukkal öregbítik 

a város hírnevét.

D
öntött a művészeti tá-

mogatásokról a köz-

gyűlés kulturális bi-

zottsága. Ezeket március-

ban szokták kihirdetni, de a 

járvány miatt három hóna-

pot csúszott. Alkotói és pá-

lyakezdői támogatásra, va-

lamint művészeti ösztöndíj-

ra lehetett pályázni. A három 

kategóriában összesen 33 

pályázat érkezett; a felhasz-

nálható összeg 4,2 millió fo-

rint volt. Tizenkilencen kap-

tak alkotói támogatást. A pá-

lyakezdői támogatást a 11 

éves Kollár Villő, a művészeti 

Önarckép. Korom Vivien festménye.
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Horgas Ádám: Kockázat nélkül nem lehet  
jó színházat csinálni

Horgas Ádám, a Szegedi Nem-

zeti Színház főrendezője 

2018-ban Barnák László 

főigazgatóval közösen pályá-

zott a szegedi teátrum vezeté-

sére. Az eltelt két évadban 

sikerült megfordítaniuk a 

trendet: míg korábban a 

szegediek jártak Pestre 

színházba, ma már a 

fővárosból is eljönnek 

egy-egy szegedi előa-

dásra. 

– „Nem feladatunk mindenkit 

kielégítő színházat csinálni” – 

mondta kinevezése után a sze-

ged.hu-nak Barnák László 

főigazgató. Aztán 

mégis min-

denki színházba akart menni Sze-

geden, és alig lehetett az előadá-

sokra jegyet kapni. Milyen lett ez 

a Barnák–Horgas-féle teátrum?

– Egy vidéki nemzeti színház-

nak az a dolga, hogy több műfaj-

ban, minél szélesebb rétegeket 

bevonzzon az előadásokra. Viszont 

ha egy adott alkotóra lebontjuk ezt, 

akkor a legfontosabb, hogy olyan-

ról beszéljen, amiről valóban van 

is mondanivalója. És szerintem 

ez műfajfüggetlen. A színház egy 

társasjáték, és ennek a közös já-

téknak elengedhetetlenül fontos 

része a néző is.

– A közös pályázatukban az 

szerepelt, hogy a korábbi 64 szá-

zalékos nézettséget öt év alatt 

80-ra emelik. Két évad után a 

kisszínház nézettsége 95, a nagy-

színházé pedig 80 százalékos 

lett, miközben az opera-előadá-

sokra átlagosan csak minden má-

sodik székre ült be néző az elmúlt 

évadban. Nem lenne kifizetődőbb 

több operettet vagy musicalt ját-

szani?

– Nem szeretem ezt a fajta 

megkülönböztetést. Én a minőség-

ben hiszek. Egy musical is lehet ki-

váló, és egy opera is csapnivaló, ha 

igénytelenül állítják színpadra. Én 

abban hiszek, hogy műfajtól füg-

getlenül minden színdarabnak az 

igazságtartalmát kell keresni, mert 

az érdekli igazán a nézőt. Hogy mi-

lyen egy ember, egy-egy szituáció-

ban hogyan reagál a színpadon. Ez 

tud minden műfajt fontossá tenni. 

A színházban engem az izgat a leg-

jobban, ami a jelennek szól. Esté-

ről estére újra kell élni, mert újból 

és újból elszáll. Ezért azt a néhány 

órát borzasztóan jó minőségben 

kell kitölteni, hogy valóban úgy 

érezze a néző, ez ma is képes hat-

ni. Engem nem igazán érdekel az 

a fajta színház, amely inkább egy 

múzeumhoz hasonlít, mint a napi 

valósághoz. Fontosak a hagyomá-

nyok, nem véletlenül alakultak ki, 

de a színháznak mindig a jelenről 

kell szólnia.

– Mivel sikerült két évad alatt 

áttörést elérni? 

– Kellenek persze jó darabok, 

kiváló rendezők és színészek, 

ügyes marketingstratégia, de eze-

ken túl rettenetesen fontos, hogy 

igazi, összetartó társulat legyen. 

Hogy nagyon erős legyen a közös-

ségi lét, az egymásra figyelés. Ez 

pedig nem jön magától, keményen 

meg kell dolgozni érte. Ez a kötő-

dés legalább olyan fontos, mint a 

szakmai munka. 

– Néhány hete újrakezdték 

az 1984 című darab márciusban 

félbeszakadt próbáit. Két és fél 

hónap alatt sok minden történt a 

világban. Úgy tűnik, egyre aktuáli-

sabbá válik a darab. Ön is így látja?

– Orwell műve figyelmeztetés. 

Szándékosan nagyon szélsőséges, 

disztópikus államformát rajzol fel. 

Megmutatja valaminek a legszélét, 

ahol tiltják a gondolkodást és az 

alapvető emberi érzelmek megnyil-

vánulását. Egy olyan állapotot mu-

tat fel, amelyre nagyon vigyáznunk 

kell, hogy soha ne érjük el.

– Az egyik fősze-

replő, az O’Brient 

megformáló Alföl-

di Róbert szerint 

Magyarország egy 

lépésre van a gon-

dolatrendőrség or-

welli világától. Ön is 

így látja?

– Nem 

tudom, 

R o b i 

mennyit ért egy lépés alatt. Ha 

megnézzük az egyes országokat, 

akkor láthatjuk, hogy különbö-

ző lépésszámnyira vannak ettől. 

Észak-Korea egész dermesztően 

közel van hozzá, de Kína is ijesztő 

motívumokat mutat, és azt gondo-

lom, hogy Magyarország is ebbe az 

irányba lépeget. 

– A járványveszély miatt mint-

ha mindenki erre tartana…

– Én is azt látom, hogy a jár-

ványt a legtöbb ország nagyon 

rosszul kezeli. Némi magyarázat 

lehet, hogy ez egy olyan történelmi 

időszak, amelyet nem igazán is-

merünk, hiszen ilyen világméretű 

probléma utoljára régen volt. Ke-

vés a tapasztalat, de így is ijesztő-

nek tartom, hogy számtalan intéz-

kedés az emberek megfigyelését, 

a szabadság korlátozását erősíti.

– Az 1984 eredendően még-

iscsak egy szerelmi történet. Az 

ön olvasatában melyik szál kap 

nagyobb hangsúlyt?

– A szerelem olyan alapvető 

emberi érték, amelyet egy torz tár-

sadalom képes elpusztítani. 

 – Az idei évadban több ren-

dező – Alföldi Róbert, a Mohácsi 

testvérek – is vendégeskedett 

Szegeden. Nincs ezekben a pró-

bálkozásokban kockázat? 

– Akárkit hív meg az ember, az 

mindenképp kockázat, mert 

egy nagyon jó rendező is 

lehet egy adott pillanatban 

rossz passzban, vagy elő-

fordulhat az is, hogy nem 

találja meg a kémiát a tár-

sulattal. Nincs garan-

cia semmire, de 

én ezt nagyon jó 

dolognak tartom. 

Szerintem a szín-

háznak kockáztat-

nia kell. Ahhoz, hogy 

igazán átütő erejű 

előadások szülessenek, 

mindig kockáztatni kell. 

Nem érdemes biztonsági 

játékokat játszani, mert az nem a 

jelen valóságát erősíti, hanem a 

múlt eredményeit igyekszik repro-

dukálni. 

– És ha nem jön be a kísérlet?

– A kockáztatáshoz az is hozzá-

tartozik, hogy meg kell engedni an-

nak a lehetőségét, hogy végül olyan 

előadás születik, ami közben feláll-

nak a nézők, és hazamennek – de 

ha nem kockáztatunk, előbb-utóbb 

be sem jönnek. A Mohácsi testvérek, 

akik egyfajta kísérleti színházat kép-

viselnek, februárban egészen újsze-

rű Johanna-ősbemutatót hoztak lét-

re Szegeden, amelyet végül nagyon 

jól fogadott a közönség, annyira jól, 

hogy ősszel vissza is tér a darab.

– Két éve úgy vágtak bele a 

munkába Barnákkal, hogy össz- 

művészeti színházat csinálnak 

Szegeden. Meddig jutottak?

– Két éve Barnák László kere-

sett meg azzal az ajánlattal, hogy 

pályázzunk együtt. Korábban már 

kaptam hasonló ajánlatokat, de 

azokra különböző okokból mindig 

nemet mondtam. Szeged mellett 

végül azért tettem le a voksom, 

mert egy háromtagozatú színház 

struktúrája összművészetiségre 

épül, és ez mindig nagyon foglal-

koztatott engem. Izgatott, hogyan 

lehet megvalósítani ilyen nagy in-

tézményben, hogy elmosódjanak a 

határok a különféle tagozatok kö-

zött. Úgy látom, már eddig is értünk 

el ebben eredményeket; az 1984-

ben például szerepelnek táncosok 

és operisták is.

– Az elmúlt évadban tizennégy 

bemutató lett volna, de három a 

járvány miatt elmaradt. Sokan 

panaszkodtak, hogy nem lehe-

tett jegyet kapni az előadásokra, 

olyan nagy volt az érdeklődés. Mi 

várható a jövő évadban? 

– Bevallom, nekünk is nagyon 

kellemes meglepetés volt, hogy 

milyen sok produkciót át kellene 

vinni a következő évadra, mert 

akkora volt az érdeklődés. Az első 

közös évadunk után azt terveztük, 

hogy hetet átviszünk, de a gyakor-

latban ez lehetetlennek bizonyult, 

mert az időbe nem fértünk volna 

bele. Végül a hétből négy lett. Be-

láttuk, hogy változtatni, csiszolni 

kell a rendszeren. Miközben a 

bérlet egyfajta biztonságot nyújt 

a színházaknak, rajtunk kezdett 

teher lenni, mert nem tudjuk a jól 

futó produkciókat elég sokszor 

műsorra tűzni. A jövő évadban már 

arra törekszünk, hogy valamivel 

kevesebb bemutatót tartsunk, így 

tovább meg tudjuk őrizni a sikeres 

produkcióinkat.

– Húsz éve nem fordult elő 

Szegeden, hogy egy előadás meg-

ért volna ötven estét. Ez a Valahol 

Európában című musicalnek sike-

rült…

– És még van benne jó pár előa-

dás. Ezért is marad műsoron ősz-

től, hogy azok is megnézhessék, 

akik eddig csak a hírét hallották. 

Pótolnunk kell a pandémiás hely-

zet miatt elmaradt idei három be-

mutatónkat is: a Parasztoperát, az 

1984-et és a Tannhäuser koncertí-

rozott változatát, de tovább megy a 

Virágot Algernonnak, a Johanna és 

a Mágnás Miska is.

– Hogyan élte meg a karan-

tént?

– Nagyon nehezen, de több do-

loggal is próbálkoztunk. Szegezdi 

Róbert rendezésében például meg-

született a szegedi színház első 

hangjátéka, A kör négyszögösítése 

című Katajev-darabból.

Rafai Gábor

A színház egy társasjáték, és ennek a közös játéknak elengedhetetlenül fontos része a néző is – fogalmazott Horgas 

Ádám. Fotók: Szabó Luca

Ősztől is műsoron marad többek között a Virágot Algernonnak. Ké-

pünkön Fekete Gizi a főszereplő Borovics Tamással.
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Az iskolaigazgató, aki nem is akart tanár lenni, 

ám végül a katedráról ment nyugdíjba
Halápi Nándort pedagógus-életműdíjjal ismerte el a város

A
z egykori igazgatót várat-

lanul érte az elismerés, hi-

szen ahogyan ő fogalma-

zott, nagyon sok jó pedagógus van 

Szegeden, ráadásul kicsit „rezgett 

is a léc”, hiszen az egyik kritérium-

nak, hogy 36 éven keresztül tartó-

san kiemelkedő pedagógusi tevé-

kenységet kell végeznie a díjazott-

nak, éppen csak, napra pontosan 

megfelelt.

– Ráadásul a szakgimnáziu-

munkból már két elődöm, Nádaskay 

Gábor és Tihanyi Klára is megkapta 

ezt a kitüntetést – tette hozzá.

Halápi Nándor 1982-ben ke-

rült az iskolába, ahol kezdetben 

mérnök tanárként tanított szakmai 

elméleti és gyakorlati tárgyakat, 

később pedig osztályfőnökként és 

kollégiumi nevelőként is dolgozott. 

Először szakmai igazgatóhelyettes-

ként, majd 1997-től egészen tava-

lyi nyugdíjba vonulásáig igazgató-

ként irányította az iskolát.

Beadta a derekát

– Nem akartam én tanár lenni, 

mindig műszaki ember voltam. A 

soproni egyetemi évek után Ásott-

halomra kerültem az erdészet-

be, műszaki vezetőnek. Nagyon 

szerettem azt a munkát. Az egyik 

elődöm, Nádaskay Gábor hívott 

tanítani; többször is nemet mond-

tam, mielőtt 1982-ben beadtam a 

derekam.

Öt év alatt az iskolai ranglétra 

szinte minden lépcsőfokát végig-

járta, majd tíz év igazgatóhelyette-

si munka után 1997-ben igazgató-

nak nevezték ki. Húsz évig vezette 

az intézményt, amellyel mára szin-

te összeforrott a neve.

– Fontosnak tartottam, hogy 

minden lépcsőfokot végigjárjak, 

mert szerintem csak abból lehet jó 

vezető, aki minden munkaterületet 

megismert, és tudja, mit várhat el 

a beosztottjaitól.

Az elmúlt harminc-negyven év-

ben sokat változott az erdészkép-

zés. Korábban csak Szegeden és 

Sopronban képeztek középfokon 

szakembereket. 1969-ben, ami-

kor Halápi Nándor erdésztanonc-

nak jelentkezett, ötszörös volt a 

túljelentkezés a Kiss Ferencbe; a 

fél országból jöttek diákok, akik 

magukra szerették volna ölteni az 

erdészek zöld uniformisát. Akadt 

olyan osztály, ahol harminc diák-

ból csak ketten voltak szegediek, 

a többiek az ország szinte minden 

szegletéből érkeztek.

– Ma már sok helyen folyik kép-

zés. A kétezres évek elején volt 

olyan esztendő, amikor országszer-

te 27 osztályt indítottak, és ebből 

csak egy volt szegedi. Sokat vál-

tozott a fiatalok hozzáállása is, a 

többség ma már kevés munkával 

szeretne sok pénzt keresni. Akkor 

pedig ne jöjjön erdésznek, mert 

itt éppen fordított a helyzet, sok a 

munka, és kevés a pénz.

Sokakban él ma is egy roman-

tikus kép az erdészekről, akik sö-

rétes puskával a vállukon járják az 

erdőt, és figyelik az őzek vonulá-

sát, de az egykori igazgató gyorsan 

rácáfol erre.

– A valóság az, hogy az erdészek 

sokszor hajnalban kelnek és éjjel 

fekszenek le, és dolgoznak a hétvé-

gén is. Azokban a fiatalokban, akik 

ma ide jelentkeznek, már kevéssé 

él ez a romantikus illúzió. A többsé-

güket itt tanuló barátaik csábítják 

hozzánk, így nem éri őket nagy meg-

lepetés, tudják, mire számíthatnak.

A mai facebookos, okostelefo-

nos világban a fiatalok elutasíta-

nak minden kötöttséget, mindent, 

ami uniformizált. Többségüket az 

egyenruhának még a gondolatától 

is kirázza a hideg, de nem úgy az 

erdésztanoncokat. 

– Ebben is egy kicsit különle-

gesek a diákjaink: nemcsak tudo-

másul veszik a zöld egyenruhát és 

az erdészkalapot, hanem büszkén 

viselik is. Ebben nincs nagy különb-

ség a harminc évvel ezelőtti és a 

mostani diákok között. 

Erdészből szívsebész

Mindenkiből persze a végzés után 

sem lesz erdész vagy vadász. 

Szétszóródnak az országban, a 

világban, és sokan más területen 

találják meg a boldogulást. Halápi 

Nándor szerint viszont a természet 

szeretete, amely itt ivódott beléjük, 

örökbe megmarad.

– Akad, akiből szívsebész lett, 

de a soproni egyetem egyik dékán-

ja is itt végzett. Közel négy évtized 

alatt több ezer tanítványom volt, jó 

látni, hogy a többség sikeresen bol-

dogult az életben.

A szegedi alma maternek is 

akadnak híres diákjai. Közülük is a 

leghíresebb, sőt egyenesen világhí-

rű az Ópusztaszeren élő természet-

fotós, Máté Bence.

– A vasutas kollégiumban la-

kott egy ideig. Ott fertőzte meg az 

egyik nevelő a fotózással. Bence 

már akkor igyekezett minél több 

időt a természetben tölteni, ezért ő 

volt iskolánk történetében az első, 

akinek igazgatóként engedélyez-

tem, hogy magántanuló legyen. 

Kicsit még ennél többet is kö-

szönhetett iskolájának Bence. Egy 

pályázaton háromszázezer forintot 

nyert ugyanis az intézmény, és eb-

ből vették meg Bence első komo-

lyabb fotófelszerelését.

– Máig tartja a kapcsolatot régi 

iskolájával, mi meg persze büsz-

kék vagyunk híressé lett tanítvá-

nyunkra.

Húsz év után, két évvel a man-

dátuma lejárta előtt Halápi Nán-

dor váratlanul mégis úgy döntött: 

leköszön az igazgatói posztról.  A 

búcsút kicsit beárnyékolta egy 

érettségin történt fiaskó. Az iskola 

egyik pedagógusa rosszul javította 

ki az írásbeli feladatlapokat, és a 

vizsgázók nem kapták meg az ad-

ható pontokat; emiatt mindegyik 

dolgozatot újra kellett javítani, több 

érdemjegyet pedig módosítani is 

kellett. Az iskola vezetése súlyos-

nak ítélte a hibát, és a pedagógust 

végül el kellett küldenie az igazga-

tónak. 

Kerek erdő közepén

– Többen azt gondolták, hogy ez 

volt az ok, amiért két évvel ko-

rábban felálltam a vezetői szék-

ből. Igaz, bosszantott az eset, de 

nem ez motiválta a lemondásom. 

Harmincévi vezetői munka után, 

életemben először magamra is 

gondoltam, és hoztam egy egoista 

döntést. Az utolsó két évben, ami 

még a nyugdíjig hátravolt, szeret-

tem volna kizárólag szakmai dol-

gokkal foglalkozni, és az iskola ala-

pítványának ügyvezető igazgatója 

lettem. De már itt is megvan az 

utódom, éppen most zajlik az át-

adás-átvételi procedúra, úgyhogy 

hamarosan „teljes körű” nyugdíjas 

leszek.

A Halápi család egy szegedi tég-

lablokkos lakásban kezdte az éle-

tét közel negyven esztendeje, majd 

ahogy nőttek a gyerekek, nagyobb 

otthon után néztek: Kiskundorozs-

mára költöztek egy társasházba, 

és vettek a közelben egy tanyát. 

Azután a gyerekek kirepültek, és 

egyre jobban hívogatta őket a ter-

mészet. Tizenegy éve végleg kiköl-

töztek a tanyára, a régi Skodát pe-

dig egy terepjáróra cserélték, hogy  

télen is biztosan ki tudjanak jönni 

valahogy a fél kilométerre lévő be-

tonútra.

– A tanya nem a világ vége, ti-

zennégy perc alatt beérek autóval 

az iskolába. És képzelje el, egy 

erdő közepén lakunk…

De hát hol is éljen egy igazi er-

dész, még akkor is, ha nyugdíjas?

Rafai Gábor

Harminchat éves tanári életművet ismert el az önkormányzat azzal a 

díjjal, amelyet két társával együtt Halápi Nándor, a Kiss Ferenc Erdé-

szeti Szakgimnázium nyugalmazott igazgatója is átvehetett a júniusi 

közgyűlésen.

Az erdészeti egykori igazgatóját váratlanul érte az elismerés. Halápi Nándornak a kitüntetést Botka László 

adta át a közgyűlésen. Fotó: Iványi Aurél
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Harminc évvel a rendszerváltás után
A magyarok több mint fele szerint jobb volt az élet a Kádár-rendszerben, mint napjainkban

H
arminc év nem túl 

nagy idő, de annyira 

nem is kevés egy or-

szág életében – különösen 

akkor nem, ha új társadal-

mi berendezkedés volt, van 

kialakulóban. Két független 

intézet márciusban végzett 

közös reprezentatív közvéle-

mény-kutatásának az volt a 

célja, hogy megismerjük, mit 

gondol harminc év elteltével 

a magyar társadalom a rend-

szerváltásról, mennyire tel-

jesültek az ahhoz fűzött re-

mények, hogyan vélekedünk 

anyagi helyzetünkről és a de-

mokrácia állapotáról.

A megkérdezettek az 

egyik legpozitívabb ese-

ménynek tartják az ország 

történelmében a diktatúrá-

ból a demokráciába törté-

nő békés átmenetet, amely 

megnyitotta a lehetőségét 

annak, hogy Magyarország 

elfoglalhassa helyét a nyu-

gati politikai, gazdasági és 

katonai szövetségi rendsze-

rekben. Az évek múltával 

azonban sok ember nosz-

talgiával gondol vissza az 

1990 előtti Kádár-korszak-

ra. Hangsúlyozottan nem a 

régi rendszer visszasírásáról 

van szó, hanem arról, ami 

egykor jobb volt, mint az új 

rendszerben.

A megkérdezett magya-

rok abszolút többsége (54 

százaléka, akik között a 

kormánypárti válaszadók 

36 százalékos arányban 

szerepelnek) jobban élt a 

Kádár-rendszer alatt, mint 

napjainkban: szerintük az 

anyagi gyarapodás lehető-

sége, a rend és a kiszámít-

hatóság domináns szerepet 

töltött be. Tervezni lehetett 

a jövőt. Viszont minden ne-

gyedik válaszadó szembe-

helyezkedett a fentiekben 

említett és a többség által 

elfogadott véleménnyel.

Persze nem volt minden 

jobb a múlt rendszerben. 

A megkérdezettek a Ká-

dár-korszak főbb negatívu-

mai közé sorolták a rendszer 

gazdasági fenntarthatatlan-

ságát, az ideológiai megbíz-

hatósági követelményeket. 

Miközben a többség sokak 

szerint jobban élt, mint ma, 

és nem volt olyan markáns 

különbség gazdag és sze-

gény között, a relatív több-

ség 45 százaléka szerint 

az 1990 előtti gazdasági 

rendszer fenntarthatatlan és 

megbízhatatlan volt.

Igazából a kormánypár-

ti válaszadók szerint váltak 

valóra a rendszerváltás re-

ményei: a magántulajdonon 

alapuló piacgazdaság került 

az első helyre (54 százalék). 

Annyit azonban megjegyez-

nék: sok vonatkozásban 

nem volt „becsülete” a ma-

gántulajdonnak, mint pél-

dául a 3000 milliárdos ma-

gánnyugdíjpénzeknek vagy a 

kisajátított földterületeknek. 

E vizsgálati körben beszéltek 

pozitívan a szólásszabadság-

ról, a bővülő munkaerőpiac-

ról. Ugyanakkor a társadalmi 

egyenlőtlenségek növeke-

dése, valamint az elburján-

zó korrupció minden rossz-

nak a teteje lett. Itt tennék 

említést a Közép-európai 

Sajtó és Média Alapítvány 

(KESMA) határt nem isme- 

rő csúfságaira (dezinformá- 

ciók, fontos tények, történé-

sek elhallgatása stb.).

A megkérdezettek közül 

ugyanannyian választották 

a Kádár-rendszert, mint az 

Orbán-rezsimet, amikor arról 

kérdezték őket, hogy szerin-

tük mikor volt a családjuk a 

legjobb anyagi helyzetben 

(1990 előtt – 29 százalék; 

2010 után – 29 százalék). 

A kutatás szerint minden 

negyedik kormánypárti 

megkérdezett tartja a 2010 

utáni Orbán-kormányt a de-

mokrácia legerősebb védel-

mezőjének. Szerintem ezek 

a válaszadók melléfogtak, 

mert az Orbán-kormány már 

régen elfelejtette a demokrá-

cia lényegét, a gyakorlatban 

is. Sokan kétesélyenek tart-

ják a 2022-es országgyűlé-

si választásokat: 2018-ban 

még a megkérdezettek 22 

százaléka jelölte meg győz-

tesnek a jelenleg is regnáló 

pártokat (Fidesz–KDNP), az-

óta azonban ez az arány a 

felére csökkent. A baloldali 

kormányok megítélésében 

csak kisebb változásokat le-

het tapasztalni.

De mit ér a műveltség, ha 

a politika fórumain könnye-

dén meg tudnak szabadulni 

tőle? Vagy itt csupán annyi 

a cél, hogy a voksokért hü-

lyítsék az embereket, zeng-

jék, amit hallani szeretnek, 

és egymás ellen uszítsák 

őket? Mert az uralkodó párt 

így tartja jónak – jó áron. Ha 

valaki úgy mutatkozik be, s 

azt tartja fontosnak közölni, 

hogy ő nem pusztán magyar, 

de nemzeti elkötelezettségű 

és hívő keresztény is, akkor 

kicsit megijed az ember… Na 

ez az a pont, ahol megáll az 

ember, sőt meg is ijed, félni 

kezd, hogy nem hagyott-e ki 

valamit a strófából. Hová is 

jutott ez az ország, amikor 

elengedhetetlenül fontossá 

válik jelezni a nemzeti érzel-

met és a vallási hovatarto-

zást?

A legjobb kisebbségpoli-

tika a jó országimázs volna, 

mert annak lenne tekintélye, 

súlya, erkölcsi alapja. De 

nekünk semmi sem jó. Pon-

tosabban csak az, amit a ve-

zér annak tart. Meg is van az 

eredménye, köszönhetően 

az orbáni rezsimnek, ezért 

ma már jobb esetben csak 

nevetnek rajtunk, rosszabb 

esetben azonban utálnak 

minket. Mára – elméletben 

– hatalmassá nőtt a demok-

ratikus gondolkodás, ugyan-

akkor vannak olyan vezetők, 

akik a saját szemszögükből 

fölösleges rossznak tart-

ják az egészet. Sajnálatos, 

hogy az ország vezetése 

elsősorban nacionalista 

kormányokkal tud jól együtt-

működni. A világért sem 

látják be, hogy demokraták 

nélkül nem lehet demokra-

tikus intézményrendszert 

működtetni. Orbán ösztönö-

sen ráhibázott egy politikai 

szerepre, ami neki nagyon 

jó, mindenki másnak viszont 

rossz. Úgyhogy tovább járja a 

pávatáncot.

Az Európai Unió léte, va-

lamint az, hogy annak tagja 

lehetünk, az egyetlen meg-

oldási lehetőség arra, hogy 

Magyarország ne sodródjon 

a perifériára, ne szegényed-

jen el még jobban. Sajnos 

a jelenlegi ellenzéki pártok 

összefogása ma még nem 

elégséges ahhoz, hogy ezt a 

rezsimet, amely gyűlöletkel-

tő beszédekkel teríti be az 

országot, ki tudják billenteni 

a hatalomból. Meglátásom 

szerint egyre-másra szapo-

rodnak a kirekesztő gondo-

latok. A fanatikust a rendít-

hetetlen magabiztosság és a 

vak ügybuzgalom teszi azzá, 

ami.

Érdekes, hogy oldalszám 

írom a gondolataimat Ma-

gyarország harmincéves 

társadalmi-gazdasági fejlő-

déséről, de mind ez ideig a 

szeretetről egy szót sem ej-

tettem. Végül is a szeretetet 

érezni és éreztetni kell, nem 

pedig írogatni róla. Azért kár-

pótlásul engedtessék meg 

befejezésként egy mondat: 

„A birodalmak, a várak el-

tűnnek, de a szeretet örök.”

Kutnyik Pál

(A címlapon az ajánlóban 

lévő képünk a Széchenyi té-

ren készült, 1973-ban, a VII. 

Szegedi Ifjúsági Napok alkal-

mából, az ünnepi dísztribün-

ről. Fotó: Fortepan/Urbán 

Tamás) 

A vasfüggöny lebontása 1989-ben, a magyar–osztrák határon. Fotó: Fortepan/Urbán 

Tamás

Lenin-szobor 1990-ben, a Memento Parkban. Fotó: Fortepan/Erdei Katalin 
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Tisztelt Olvasóink! 
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észre-
vételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formá-
ban adja közre.

Virágokkal szépítsük 
városunkat!

A 
képen látható erkélyes ház az 1800-as években 

épült, a szegedi nagyárvíz után. Öreg falai között 

most, a sarki lakásban, az építtető kefésmester  

szépunokája lakik. Az esztétikusan megtervezett épület 

homlokzatát megette az idő vasfoga, de a szépet szerető la-

kói által az erkélye a környék legszebb virágcsokrát nyújtja 

a forgalmas útkereszteződésben az itt közlekedő emberek-

nek. A szépapa biztosan boldogan szemléli az égből, hogy 

virágözön díszíti fáradságos munkával megteremtett alkotá-

sát.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. mun-

katársai évente több millió forintból szépítik, virágosítják a 

város parkjait, tereit. Ne várjuk, hogy mindig csak mások 

tegyenek a kellemes környezetért! Ha szeretnénk, hogy Sze-

ged legyen a legvirágosabb város, akkor minden lakójának 

szívén kellene viselnie a lakókörnyezete sorsát, azt, hogy a 

lehetőségeknek megfelelően virágba borítsa.  Ezzel nem-

csak magának, de a városban élő minden embernek kedves 

élményt és hangulatot ajándékozna.

Dr. Berecz Árpádné

A Nemzeti Elégedetlenség 
Rendszere

S
okat gondolkodtam azon, hogy 

vajon működik-e a nemzeti 

együttműködés rendszere, vagy 

a társadalmi feszültségek a gyakorlat-

ban már összetörték, csak a kifüggesz-

tett plakátok lógnak még a kormányhi-

vatalok falain. Mert a mai nyugatelle-

nesség, a heves gyűlöletkampányok és 

ellenségkeresés ezt hiteltelenné tették. 

Magyarországon az állampárt a rend-

szerváltás pillanatában egyáltalán nem 

volt sem nacionalista, sem oroszbarát, 

sőt megkérdőjelezhetetlenül européer 

és atlantista volt.  A toldozott-foltozott 

alaptörvény is elbizonytalanítja az ál-

lampolgárt.

Orbán Viktor rendszere a hagyomá-

nyos szekértábor-logika mentén tüzeli 

egymás ellen a két kulturális és politikai 

kurzus híveit – így lesznek baloldali civi-

lekből a Háttérhatalom ügynökei, hazaá-

rulók, akik el akarják pusztítani a magyar 

államiságot. A polgárháború kulisszái 

mögött azonban érdekes módon még 

a gazdasági elit korábban ellenérdekelt 

felei közt is széles körű kiegyezést és 

jól szervezett együttműködést tapaszta-

lunk. Valamennyi egykori oligarcha he-

lyet foglalhat Orbán asztalánál. A haveri 

kapitalizmussal egyik rendszernek sem 

volt gondja, az elszámoltatás – vagy akár 

csak az oligarchák megregulázása – so-

hasem merült fel. A polgárháborús gyű-

lölködés a köznépnek van fenntartva, a 

társadalmi hierarchia csúcsa így maxi-

malizálja a profitot: a hideg polgárhábo-

rúnak ez a színjátéka leplezi az ország 

módszeres lerablását.

Orbán Viktor egyik heti rádióinterjú-

jában elhangzott: „minden keresztény, 

derék magyar embernek viszket már a 

tenyere” a szociálliberális országellen-

ség miatt. A lovagkereszttel kitüntetett 

Bayer Zsolt már fenyeget: ők is záros 

határidőn belül utcára fognak vonulni. 

„Aztán majd megtapasztaljátok, milyen 

érzés üldözöttnek és fenyegetettnek 

lenni. Mondom: már mi is nagyon dü-

hösek vagyunk.” „Szerencsére” jött 

a járvány, a békemenetelés helyett a 

plakáttenger, a konzultációs zaklatás. 

Pénz van rá dögivel, csak a Lánchídra 

nincs kormányakarat.

2008-ban félbehagyták a világválság 

miatt a Balatonring versenypályaprojek-

tet, amelynek tervezett összköltsége 24 

milliárd forint lett volna. Ebből körülbelül 

5-6 milliárd forintot költöttek el. A kor-

mányváltás és a világválság után nem a 

félkész Balatonringet építették tovább, 

hanem helyette egy új gigapálya épül a 

nagy motoros, Kósa Lajos sugallatára 

Hajdúnánáson – már 65 milliárd forin-

tért. Ugyanakkor a Lánchíd felújítására 6 

milliárdot ajánlott a kormány, mondván, 

a többi 30 milliárdot fizesse a Karácsony 

vezette főváros, hiszen az ő kilenc hó-

napja alatt gyorsult fel a rozsdásodás. 

Persze Tarlós kilenc éve alatt nem rozs-

dásodott a Lánchíd…  A szegény Lánchíd-

ra a kormány 6 milliárdot ajánlott, a töb-

bi 30 milliárdot fizesse meg Karácsony, 

hiszen az ő kilenc hónapja alatt gyorsult 

fel a rozsdásodás, amely Tarlós kilenc 

éve alatt békésen szundikált (új magyar 

világrekord).

De ne tessenek azt gondolni, hogy 

ha valaki épít egy házat, és kifestik kí-

vül-belül, akkor minden szép, és vége 

a költségeknek! Így van a sportberuhá-

zások 99 százalékánál: őrizni, fűteni, 

felújítani stb. kell, akkor is, ha a kutya 

sem látogatja, a beruházási összeg 

1-2 százalékáért évente! Szombathely 

önkormányzata a működtetést nem 

vállalta az új stadionnál, a férőhelyek 

5-10 százalékán szorongó drukkerek 

jegyváltása csepp a tengerben.

A focipályákon még lehet biokerté-

szetet létesíteni vagy gyermekeket sá-

toroztatni. Igazi fociélményért azonban 

változatlanul külföldre kell utazni. Az 

nem fociélmény, amikor a kormányfő a 

palota erkélyéről elrúgja a pöttyöst.

Hetente nyilatkozik valamelyik 

szakértő, hogy magyar kutatók már 

(majdnem) megtalálták a koronavírus 

ellenszerét, nálunk nem lesz második 

hullám, csak a nagyon buta pedagógus 

viszi be a suliba vírusfertőzést. Ami biz-

tos: szigorodni fognak az előírások, a 

határlezárások.

Miránk vigyáz az isten, hiszen Mária 

keresztény országa vagyunk, s ebből ta-

podtat sem engedünk. Hálából ünnepi 

misén imádkozunk vezérünk szülinapján, 

mert olyan sokat tesz a hazáért, családjá-

ért, haverjaiért. Mindennel törődik, igaz, 

egy-két nagykövet kinevezése elkerüli fi-

gyelmét. Régebben volt a KGB álkémügy 

(Kovács Béla jobbikos politikus, 2019 

óta egyszerű üzletember), most van KGP, 

azaz Kaleta Gábor Pornóügy. Még a so-

hasem szeretett, csúnya szájú Deutsch 

Tamás is elítélte a gyalázatos álbüntető-

pert, tervezik is a törvényi szigorítást. 

Amit megdöbbentőnek találok, az 

a Magyar Katolikus Egyház hallgatása. 

„A papok által elkövetett gyermek-

molesztálás a leghitványabb bűncselek-

mény” – mondta Ferenc pápa a Vatikán-

ban akkreditált diplomatákhoz intézett 

beszédében. „Nem kerülhetem el, hogy 

korunk egyik legnagyobb csapásáról 

beszéljek, amibe sajnálatos módon egy-

házunk több tagja is belekeveredett. A 

gyermekekkel szembeni visszaélés az 

egyik legalávalóbb és legkegyetlenebb 

bűn” – fogalmazott a katolikus egyházfő. 

A pápa hangsúlyozta, hogy a Szentszék 

és az egyház egésze elkötelezi magát a 

pedofília elleni harcra és a megelőzésre, 

valamint az esetek eltitkolásának felszá-

molására, az igazság kiderítésére. A ma-

gyar főpapság eszerint sem a pápa, sem 

a Biblia útmutatását nem követi. 

Pandóra szelencéje tehát kinyílott.

Zsadányi Nagy Csaba 

A Szegedi emlékkereső közösségi oldalán találtuk a ké-

pet, amelyhez azt írták a hozzászólók, hogy ez az Építők 

pályája volt a Kálvin téren, ami télen jégpályaként műkö-

dött a hatvanas években.

Szeged régen
Bajnoki focimeccs Debrecenben. Üresen kong a 13,5 milliárd forintból épült Nagyerdei Stadion. Fotó: Revicky Zsolt
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BRAVÚROS SZEREPLÉS. 

Második helyen végzett a női 

teniszcsapat Szuperligában a 

Sportmánia-PVTC, amely a ver-

sengésben szegedi és pécsi 

vegyescsapatként vett részt. A 

Hajnal István vezetőedző által 

irányított együttes öt mérkőzé-

séből négyet megnyert, így tel-

jesen megérdemelten szerez-

te meg az ezüstérmet a bajnok 

MTK mögött. 

ÚJRA PICKNIK. A MOL-Pick 

Szeged kézilabdacsapata au-

gusztus 16-án, vasárnap 11 

órától Szegeden, a Dóm té-

ren hatodik alkalommal rende-

zi meg a PICKnik elnevezésű 

szezonnyitó eseményét. Ezen a 

csapat játékosai mellett bemu-

tatkozik a PICK Kézilabda Aka-

démia is; a szakmai igazgató-

val, Kárpáti Krisztiánnal beszél-

getnek a tervekről. A szurkolók 

számára programokban, játé-

kokban sem lesz hiány. 

MARADHAT AZ EDZŐ. A BB1.

hu szerint a következő szezon-

ban is Szrecsko Szekulovics irá-

nyíthatja a Naturtex-SZTE-Sze-

deák férikosárlabda-csapatát. 

A szerb vezetőedző november-

ben vette át a gárda kispadját 

Andjelko Mandicstól, korábban 

pedig bajnok lett a Falcóval, de 

dolgozott Jászberényben, Pé-

csett, Kaposváron és Pakson is.

KOMOLY ERŐSÍTÉS. Két vi-

lágbajnok játékossal erősítet-

te meg keretét a Zengő Alföld 

Szegedi TE tekecsapata, amely 

Bárány Csongort és Zapletán 

Zsombort is leigazolta. Előbbi 

szerb színekben volt négyszer a 

világ legjobbja csapatban, utób-

bi a magyar válogatottal ért fel 

a csúcsra. A klub jövő hétfőn 

kezdi meg a felkészülést a kö-

vetkező szezonra.    

VÁLTOZÁSOK A KERETBEN. 

A labdarúgó NB II.-re készülő 

Szeged-Csanád Grosics Aka-

démia több játékos távozá-

sát is bejelentette. Alekszics 

Branimir, Kuti Krisztián, Tóth 

Máté, Vankó Imre és Zvara 

Dávid máshol folytatja, An-

dorka Péter és Szántai Leven-

te visszavonult, de maradt a 

klub kötelékében, Kóródi Nán-

dor pedig kölcsönszerződé-

se lejártával visszatért Deb-

recenbe. A csapat erősített is: 

szerződtette az MTK-tól a ka-

pus Varga Bencét, visszatért 

a vásárhelyi kölcsönből Orosz 

Márk Erik, proi szerződést ka-

pott Ódor Máté, valamint hosz-

szabbított Germán Tamás, Mi-

roslav Grumics és Rózsahegyi 

Dominik.

Sport

Tizenhárom szegedi érem a Sió kupán
Több hónapos kényszerszünet után Szekszárdon versenyeztek

N
agyszerűen szere-

peltek az NKM Sze-

ged VE utánpótlás-

korú kajakosai és kenusai 

a szezon első megmérette-

tésén, a Szekszárdon ren-

dezett hosszútávú I. Sió ku-

pán. A klub tehetségei közül 

Veres Dóra, Kelemen Zita, 

Ozsgyáni Bence és Dobro-

noky Zalán is aranyérmes 

lett. A iatalok a több hóna-

pos kényszerszünet és a rö-

vid felkészülése után először 

szállhattak vízre, néhány te-

hetségnek ez volt pályafutá-

sa első versenye.

Aranyérmesek: Veres 

Dóra (K1 ifjúsági leány, 

U17–U18, 7000 méter), 

Ozsgyáni Bence (K1 serdülő 

fiú, U16, 7000 méter), Dob-

ronoky Zalán (K1 serdülő 

fiú, U15, 7000 méter), Ke-

lemen Zita (MK1 gyermek 

leány, U8–U9, 1000 méter 

szlalom); ezüstérmesek: Ba-

kos Ágnes (K1 kölyök leány, 

U14, 4000 méter), Csomor 

Bence (MK1 gyermek fiú, 

U12, 4000 méter), Molnár 

Ádám (MC1 gyermek fiú, 

U10–U12, 4000 méter), Pap 

Máté (K1 ifjúsági fiú, U17–

U18, 7000 méter); bronz- 

érmesek: Juhász Laura (K1 

ifjúsági lány, U17–U18, 

7000 méter), Kupecz Kristóf 

(K1 serdülő fiú, U16, 7000 

méter), Csomor Balázs (MK1 

gyermek fiú, U12, 4000 mé-

ter), Kis Máté (MC1 gyermek 

fiú, U10–U12, 4000 méter), 

Sík Balázs (MK1 gyermek fiú, 

U10, 1000 méter szlalom).Volt minek örülni Szekszárdon. Fotó: NKM Szeged VE

Új sportágban remekeltek
a Tisza SE tollaslabdázói

A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE tollaslabdázói kipróbál-

ták a pickleball nevű, egyre népszerűbb sportágat, és ha 

már így tettek, párosban meg is nyerték a magyar bajnok-

ság első fordulóját.

A 
pickleball egy gyorsan fejlődő sportág, amely ötvözi 

a tenisz, a tollaslabda, valamint az asztalitenisz ele-

meit – műanyag labdákkal zajlik, tollaspályán, tenisz-

hálónál. Világszerte több mint 2,5 millió ember játssza, ma-

gyar bajnokságot is rendeznek belőle. A pickleball elsősor-

ban hobbi a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE tollaslabdázói 

számára, ám ezzel együtt is komolyan vették az első fordulót, 

ahonnan három éremmel tértek haza.

– A bajnoki címeket három játéknap összesített eredmé-

nyei alapján osztják ki, ez volt az első. A budapesti Marczibá-

nyi Sportcentrumban hárman léptünk pályára a szegedi klub-

ból, rajtam kívül testvérem, Bálint, valamint Kereszti Zoltán. 

Egyéniben második lettem, Zoli harmadik, Bálint hatodik, a 

párost pedig megnyertük Zolival – mesélte Pápai Balázs. 

Bár a végső aranyra is lenne esélyük, várhatóan mind-

annyian kihagyják a további két játéknapot. Erre nyomós 

okuk van: a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE tollaslabdázói 

a következő hónapokban gőzerővel készülnek a csapatbaj-

nokság szeptember 19-ei, szegedi rájátszására, ahol a klub 

fennállásának legnagyobb sikere, a csapatarany a tét.

A szegedi úszó, Fábián Fanni álma valóság-

gá vált, ugyanis a világ egyik legjobb egye-

temétől, a kaliforniai Berkeley-től kapott 

sportolói ösztöndíjat – számolt be a hírről 

klubja, a Haász SZUE.

E
gyelőre szóbeli megállapodás szüle-

tett az igazolásról, a szegedi sportoló 

augusztusban és szeptemberben telje-

síti az amerikai érettségit, majd november-

ben egy szerződéssel válik hivatalossá a be-

jelentés. Fanni 2021 augusztusában csatla-

kozik a második legjobb amerikai egyetemi 

úszócsapathoz.

– Kiskorom óta ez volt a célom, mindig 

arról álmodoztam, hogy milyen jó lenne 

amerikai ösztöndíjat kapni egy jó egyete-

men, és most sikerült. A sok munka és ál-

dozat meghozta gyümölcsét. Óriási köszö-

net jár a családomnak, edzőimnek, Gellért 

Gábornak és Táczi Zsoltnak, úszótársaim-

nak, barátaimnak, az SZTE Gyakorló Gim-

názium és Általános Iskola tanárainak a 

támogatásért, valamint mindenkinek, aki 

hitt bennem, és hozzájárult a sikereimhez 

– hangsúlyozta az ifjúsági Európa-bajnok 

úszó a klub Facebook-oldalának nyilatkoz-

va.

A World University Rankings idei rang-

listáján a világ 13. legjobb egyeteme lett a 

Berkeley. A szegedi egyesület, amely mindig 

is fontosnak tartotta a tanulmányi eredmé-

nyeket, rendkívül büszke, hogy ilyen nívós in-

tézményben tanulhat tovább saját nevelésű 

tehetsége.

– Fantasztikus egyetemről van szó. Több 

Amerikában tanuló magyarral és külföldivel 

beszéltem, mindannyian áradoztak az ok-

tatás minőségéről és a sportolási lehetősé-

gekről. A Stanfordot néztem ki első helyen, 

de oda egyrészt kevés külföldit vesznek fel 

sportolóként, másrészt csak világbajnoki 

címmel van esély bekerülni. Összesen har-

minc egyetemmel beszéltem, a Berkeley-t én 

kerestem meg, és nagyon örülök, hogy szó-

ban már meg is tudtunk állapodni. Az úszás 

mellett üzleti vonalon tanulok majd tovább 

– árulta el Fábián Fanni.

Jövő héten tétmeccsek jönnek
Elrajtol a vízilabdaszezon

Hosszú idő után újból ját-

szott az első osztályban érde-

kelt Szegedi Féri Vízilabda 

Csapat, amely a Szentessel 

vívott felkészülési találkozót 

hazai pályán. Az eredményt 

nem számolták, ám így is 

hasznos volt a meccs.

– Remek érzés volt a me-

dencében látni a játékoso-

kat, végre a parton állhat-

tam, visszatért az élet. Köszö-

net jár a szurkolóknak, közel 

száz szimpatizánsunk volt kí-

váncsi ránk. Olyan volt ez a  

meccs, amilyennek ebben az 

időszakban lennie kell. Akad-

tak hibák, de amit kértem, ab-

ból sokat visszakaptam. Nem 

vagyunk, nem is kell csúcsfor-

mában lennünk, ez nem az 

az időszak. Komoly terhelést 

kaptak a iúk, de jó volt meg-

törni a monotonitást – érté-

kelt a klub honlapján Szabó 

Zoltán vezetőedző.

A jövő hétvégén már tét-

meccsek várnak az együt-

tesre: július 25-én és 26-án 

rendezik a magyar kupa első 

körét négy helyszínen, Buda-

pesten, Kaposváron, Tatabá-

nyán és Szegeden. Mindenhol 

körmérkőzéseket játszanak: 

a Szeged az OSC, a Debrecen 

és a Szentes mellé került az A 

jelű négyesbe. Az eredménye-

ket továbbviszik magukkal 

a második körbe, amelyben 

augusztus 1-jén és 2-án újra 

négy négyes csoportban (kék, 

fehér, piros és zöld) küzdenek; 

ezekbe a kvartettekbe az első 

körből egy első, egy második, 

egy harmadik és egy negyedik 

helyezett kerül. Az egy hét-

tel későbbi harmadik fordu-

ló csoportjainak besorolása 

szintén az előző fázis eredmé-

nyei alapján történik: az I. cso-

portban a „színes” csoportok 

első és második helyezettjei, 

míg a II.-ban a harmadik és 

negyedik helyezettek szere-

pelnek. A negyedik forduló 

augusztus 15-én és 16-án a 

torna utolsó szakasza lesz, 

amelyben a csapatok az I. és 

II. csoportban elért helyezése-

ik alapján helyosztókat játsza-

nak. Az MK győztese indulhat 

az Eurokupa 2021–2022-es 

kiírásában.

Kiss Csabáék végre játszhattak is a sok edzés után. 

Fotó: a Szegedi FVCS Facebook-oldala

Valóra vált Fanni álma
Amerikai egyetemen folytathatja a Haász SZUE úszója

Az Egyesült Államok felé tempózik tovább a szegedi tehetség. Fotó: MTI
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Szeretne 2 belépőt nyerni Sziksósfürdőre? 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: július 22. 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: Szöri József festőművész Uzsoknál halt hősi halált. A nyertes: Cseh Tiborné. Gratulálunk!

11Tarka-barka

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK július 3-án: Szabó 

Zoltán és Nemoda Regina, Polák László József és Kószó Il-

dikó Veronika, Tengeri Dávid és Kruppa Eszter, Vetró Mihály 

és Ocskó Krisztina, Biró József és László Dorottya, Márk Ta-

más és Egervári Mária; július 4-én: Kiss Norbert Sándor és 

Vass Anita Olga, Kőműves Attila József és Csonka Katalin, 

Hegedűs Ádám és Országh Olívia, Táborosi Árpád és Roz-

nik Edit, Szöllősi Tibor és Szalkai Szabina, Bata Dávid és 

Cseszkó Ágnes, Rónai Máté és Tornyai Dóra, Bán Zoltán és 

Bogdány Tímea, Turcsik Roland és Kakuszi Laura, Szűcs 

Tamás és Varga Szilvia, 

Biczók Gábor és Miklós 

Zsuzsanna.

SZEGEDEN SZÜLET-

TEK: Kótai Józsefnek 

és Gulyás Anett Kittinek  

2020. 06. 08-án Hunor 

István, Jaksa Tibornak 

és Bujáki Mónikának 

2020. 07. 03-án Lívia, 

Hegyi Gábornak és Gu-

lácsi Editnek  2020. 07. 

04-én Enikő nevű gyer-

meke született.

GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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zékony

28/17

Kinga, 

Kincső

Képviselői 
fogadóóra

Ezen a napon

141 ÉVE SZÜLETETT MÓRA 

FERENC

„Minden kisgyerek okos, a leg-

több ember ostoba. Ezt teszi a 

nevelés” – írta Móra Ferenc, 

aki a szegedi nagyárvíz évében, 

1879. július 19-én született Kis-

kunfélegyházán. Az író, újság-

író és múzeumigazgató Móra 

Ferencet élete és munkássága 

Szegedhez kötötte, sokoldalúan 

és hallatlan munkabírással gaz-

dagította a város kulturális éle-

tét. A népnemzeti iskola ízlésé-

vel és lírikusi ambíciókkal kezd-

te irodalmi pályafutását, majd 

Pósa Lajos felfedezettjeként Az 

Én Újságom hasábjairól mint 

mesemondó és ifjúsági író vált 

országosan ismertté.

AUGUSZTUS 2., SZOMBAT 

Kothencz János:  10.00–

12.00 (Csongor tér 12.)
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