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Elmarad
A kormány úgy 
döntött, hogy 
a járványügyi 
védekezés miatt 
elmaradnak az 
augusztus 20-i 
ünnepségek

Meglepték
Muhelné Horváth 
Ilona 32 évig 
vezetett trolit  
és villamost. 
Most nyugdíjba 
ment – nem is 
akárhogy.

Gorillák
Történelmet írtak 
a szegedi  
rögbisek, akik 
ezüstérmet sze-
reztek a hetes-
rögbi országos 
bajnokságon.

2. 10.
Az örök nő
Koncz Zsuzsa 
szereti Szege-
det. Elmondta: 
nagyon reméli, 
hogy mielőbb 
találkozhat a 
szegediekkel.

7. 8.

Átadták a Kaszás utcai idősek klubját

Botka László polgármes-
ter adta át Móraváro-
son, a Kaszás utcában 

a 160 millió forintból épült 
új idősek klubját. A modern, 
egyszintes, 217 négyzetméte-
res, akadálymentesített épü-
let harminc idős embernek 
ad napközben kulturált elhe-
lyezési és étkezési lehetősé-
get. Az épületet bebútoroz-
va vehették birtokba a város-
részben élő idősek. A beruhá-
zó önkormányzat a Vám téri, 
szociális szolgáltatás ellátásá-
ra már alkalmatlanná vált, el-
avult ingatlanját váltotta ki a 
Kaszás utcai épülettel.

Bővebben a 3. oldalon
Botka László polgármester avatta fel az új idősek klubját a Kaszás utcában. Fotó: Iványi 
Aurél 

VR-moziélmény = libabőr

Új részlegek, köztük egy VR-élménytár nyílt a Belvárosi 
moziban, ahol öt függőszékben és két állomáson a folya-
matosan frissülő kínálatból csaknem száz VR-film közül 
választhatnak a látogatók. Fotó: Szabó Luca

Teljesen megújul a Csillag tér
Az öt hétig tartó felújítás alatt lezárják Tarján legforgalmasabb csomópontját – A közlekedők megértését és türelmét kérik

Uniós támogatásból 
és önkormányzati for-
rásból hat városrész-

ben teszi biztonságosabbá 
és gyorsabbá a kerékpáros 
és a közösségi közlekedést 
az a projekt, amelynek mun-
kálatai már több helyen foly-
nak a városban. Tarjánban is 
napok óta dolgoznak, széle-
sítik a Lugas utca körtölté-
sen átvezető szakaszát, de 
a munka dandárja csak júli-
us 25-én kezdődik. Ekkor öt  
hétre lezárják a Csillag teret 
és az odavezető útszakaszo-
kat.

A tömegközlekedést 
érintő változások közül a 
legfontosabb: július 25-étől 
a 9-es troli a Vértói út és a 
Széchenyi tér között közle-
kedik, a Széchenyi térről Tar-
ján felé 9T jelzésű pótlóbusz 
jár majd, módosított útvona-
lon. A 10-es és a 19-es troli, 
valamint a 20-as, a 77-es, 
a 77A-s, a 84-es, a 90-es, 
a 90F-es és a 90H-s autó-
buszok is módosított útvo-
nalon közlekednek. A 21-es 
busz helyett a 20-as fog járni 
Új-Petőfitelep felé. A trolik és 

buszok terelése miatt a Sza-
mos, a Fecske és a Csaba 
utca egyes szakaszain tilos 
lesz megállni. A forgalmi kor-
látozások és terelések miatt 
kérik a közlekedők megérté-
sét és türelmét.

Hogy mi változik Tarján-
ban? A legfontosabbak: 

• Megújul a Csillag téri 
körforgalom útburkolata és 
hat buszmegálló.

• Buszsávot alakítanak 
ki a Budapesti körúton, a 

10. számú épülettől a Csil-
lag térig.

• A körtöltésen átvezető 
útszakaszt – a Lugas utcai 
trolivégállomástól a Gön-
dör sorig – 7 méterről 8,5 
méterre szélesítik, hogy az 

autósok és a kerékpárosok 
jobban elférjenek, biztonsá-
gosabban közlekedhesse-
nek.

• Átépítik a Retek–
Róna–Szamos utcai csomó-
pontot: a Csillag tér felől a 

kerékpárúton közlekedőket 
itt az úttestre vezetik; a gya-
logosok terelőszigettel vé-
dett zebrán kelhetnek át az 
úttesten a Retek utcában.

Térkép és információk  
az 5. oldalon

Már napokkal ezelőtt elkezdődött a munka a Lugas utcán, amelyet július 25-én a Göndör sortól a Csillag téri körforgalom felé lezárnak. Öt hétre le-
zárják a Csillag teret és az odavezető útszakaszokat. Fotók: Szabó Luca 

Részletek a 4. oldalon
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FELHÍVÁS PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSRE

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy 
használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását vagy más módon történő irtá-
sát folyamatosan végezzék el.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében 
a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadá-
lyozni, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal 
szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, belterü-
leten a jegyző, külterületen a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést 
rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni. Ezzel 
egyidejűleg a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédel-
mi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.

Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi módon tehetik meg:

Belterületre vonatkozóan:
 telefonon: 80/820-302 (SZMJV Polgármesteri Hivatal zöldszám)
 e-mailben: info@szegedvaros.hu

Külterületre, zártkertre vonatkozóan:
 telefonon: 62/680-170  (Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali  
    Főosztály Szegedi Földhivatali Osztály)
 e-mailben: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu

 Dr. Martonosi Éva
 Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Az igazi válságkezelők

Azt mondják, bajban ismerszik meg 
igazán az ember. Ha ez valóban így 
van, akkor az idei év sok lehetőséget 

nyújtott arra, hogy jobban megismerjük ön-
magunkat – és persze egymást is. A korona-
vírus-járvány példátlan válsághelyzetet te-

remtett, egyszerre volt ez komoly lecke és ke-
mény vizsga a szegediek számára is. Most, 
ha talán csak átmenetileg is, de enyhült a ve-
szély, így ideje mérleget vonnunk.

Tavasszal mindenki vizsgázott fegye-
lemből és szolidaritásból, s összességében 
elmondhatjuk: kitettünk magunkért. Szeged 
nagyon hamar megkezdte a felkészülést, és 
amikor a város bevezette az óvintézkedése-
ket, számos helyi vállalkozó a saját megél-
hetését is kockára téve, önként függesztette 
fel a munkáját. A szegediek betartották a 
szabályokat, sőt mi több, rengetegen azon-
nal azt keresték, hol és hogyan segíthetnek 
az időseken, a betegeken, az egészségügyi 
dolgozókon; mások pedig a saját egészsé-
güket kockáztatva működtették tovább a 
közszolgáltatásokat, a tömegközlekedést és 
a kereskedelmet, gyógyították és ápolták a 
betegeket. Bár találunk olyanokat, akik nem 
voltak hajlandóak betartani a szigorú előírá-
sokat, akik nem jártak el kellő elővigyáza-
tossággal, nem ők voltak többségben! Van 
tehát mire büszkének lennünk!

A járvány megmutatta, milyen fából fa-
ragták a magyar egészségügy dolgozóit: jó 
keményből! A rendszer állapotáról senkinek 
sincsenek illúziói, a túlterhelt és alulfizetett 
egészségügyi dolgozók gyakran borzasz-
tó körülmények között dolgoznak nap mint 
nap.  A kormány botrányos kommunikáció-
ja (illetve annak hiánya) és embertelen in-
tézkedései (lásd kórházkiürítések) ellenére 
azonban az egészségügy talpon maradt. Ne-
héz ezt másként értékelni, mint a széthulló 
rendszert emberfeletti erővel egyben tartó 
egészségügyi dolgozók történelmi hőstettét.

Az ország minden önkormányzatára, így 
a szegedire is hatalmas felelősség hárult a 
válságkezelésben. A veszélyeztetett lakosok 
ellátását, a védekezést, a bajba jutott embe-
rek, vállalkozások támogatását úgy kellett 
megoldaniuk, hogy a kormányzat mind a 
jogköreiket, mind az anyagi forrásaikat igye-
kezett leszűkíteni – utóbbit nagyon is sikere-
sen. Szeged azonban mindent megtett, amit 

a vírus elleni harc megkövetelt, anélkül, hogy 
feladta volna az országosan is egyedülálló 
szociális támogatási rendszerét. A szegedi 
családok és az idősek idén is alanyi jogon 
részesülnek egyösszegű, 10 ezer forintos 
támogatásban. Ezek a példaértékű lépések 
is azt bizonyítják, hogy a helyi önkormányza-
tokra Magyarországon szükség és igény van, 
létjogosultságukhoz nem férhet kétség.

Hazugság lenne azt állítani, hogy a kor-
mány ne próbálkozott volna meg a válság ke-
zelésével, de a Fideszhez híven megint győ-
zött a kapzsiság és a politikai haszonlesés. A 
veszélyhelyzet leple alatt rárontottak az ön-
kormányzatokra, és természetesen a saját 
oligarcháik zsebét tömték tele a válságkeze-
lésre elkülönített közpénzzel. Az ember ezen 
már nem is csodálkozik – akkor lepődtünk 
volna meg igazán, ha a koronavírus-járvány 
nem hozott volna Mészáros Lőrincnek még 
pár tízmilliárdot a konyhára.

A fertőzésekre vonatkozó közérdekű 
adatok eltitkolását és az uszító propagandát 
semmiféle politikai érdek nem igazolhatja, 
főleg egy nemzetközi egészségügyi krízis ide-
jén. Szeged szerencsére ilyen szempontból 
is a béke szigetének számít: a helyi közélet 
kulturált, civilizált hangnemét csak a sze-
gedma próbálta időnként elcsúfítani – kevés 
sikerrel. Itt a jobboldal épp a járvány kitöré-
sekor váltott stratégiát (és fegyvert), amikor 
elindult a Szeged365, ami annyira „függet-
len”, hogy csak havonta kétszer kérnek in-
terjút tulajdonosuktól, a fideszes színekben 
nemrég komoly vereséget szenvedő Nemesi 
Páltól.

Az elmúlt néhány hónap tanulsága az, 
hogy az országban mindenki válságot kezelt 
tavasszal. Harcoltak a járvány ellen bezárkó-
zó idősek, a maszkot húzó családok, a kény-
szerszabadságra küldött alkalmazottak, az 
üzleteiket bezáró vállalkozók. A települések 
kétfrontos háborút vívtak a vírus és a kor-
mány elleni védekezésben. Küzdött itt az 
ápolótól a pénztároson át a villamosvezetőig 
mindenki, emberfeletti erővel. A miniszterek 
és államtitkárok most kiállnak a kamerák 

elé, és büszkén ecsetelik, milyen jól teljesí-
tett Magyarország a koronavírus elleni véde-
kezésben. Érdemes ilyenkor felidézni, hogy 
amíg ők maszk nélkül paroláztak keleti dik-
tátorokkal, vagy a tiltások ellenére focimecs-
csen és étteremben szórakoztak, addig ma-
gyarok milliói vívták a harcot a járvány ellen.

2020 hősei, az igazi válságkezelők, mi 
vagyunk, mindnyájan, nem pedig a budai 
várban trónoló elit.

Gáti Péter

Döntött a kormány: elmaradnak
az augusztus 20-i ünnepségek

A zenés rendezvényekről július végén határoz a kabinet

Döntött a kormány: nem tartják meg az augusztus 20-i 
ünnepségeket. A kabinet július végén határoz arról, hogy 
augusztus 15-e után lehet-e 500 főnél nagyobb zenés ren-
dezvényeket tartani.

ni. Gulyás erről azt mondta, 
fontos különbséget jelent az 
alkoholfogyasztás, ami miatt 
a távolságtartás még annyira 
sem garantált egy zenés ren-
dezvényen, mint egy futball-
meccsen. (A portál szerint egy 
későbbi kérdésre válaszolva 
Gulyás ezt azzal magyarázta, 
hogy a stadionokban nem le-
het alkoholt árusítani, illetve 
fogyasztani, de ez nem fedi 
a valóságot, a magyar stadi-
onok többségében ugyanis 
lehet sört kapni.)

Egyelőre nem tudni még 
azt sem, lehet-e egyetemi 
gólyatáborokat tartani, ha ott 
500 főnél többen lennének 
jelen – erről is csak július vé-
gén várható döntés.

A járványügyi védekezés 
miatt elmaradnak az 
augusztus 20-i ünnep-

ségek – jelentette be a leg-
utóbbi kormányinfón Gulyás 
Gergely. A Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter elmond-
ta, hogy augusztusban és 
szeptemberben biztosan nem 
lehetne megtartani ezeket, így 
a Szent István-napi rendezvé-
nyek idén valószínűleg elma-
radnak.

Arról, hogy augusztus 
15-e után lehet-e már 500 
főnél nagyobb zenés rendez-

vényeket tartani, feltehetően 
a július végi kormányülésen 
fognak dönteni, az akkori ada-
tokat figyelembe véve – tájé-
koztatott Gulyás Gergely, aki 
azt is elmondta, hogy más or-
szágok, például Németország 
példáján keresztül vizsgálják 
annak lehetőségét is, hogyan 
lehetne segítséget nyújtani a 
zeneiparnak.

A 444. hu is megírta: 
nemrégiben több zenész is 
kifakadt, amiért szabadtéri 
koncerteket nem lehet tarta-
ni, míg meccsekre lehet men-

Egy EU-s kutatás szerint a magyarok
35 százaléka elveszítette a munkáját

kevésbé ebben a kérdésben 
Luxemburg volt érintett – ott 
a válaszadók 14 százalék 
mondta azt, hogy kevesebb 
lett a jövedelme.

Ha Belgiumban élnénk, 
könnyebb lenne, mert ott 
két évig jár a munkanélküli 
támogatás, míg Magyaror-
szágon csak három hónapig.

A kutatás szerint a ma-
gyarok 22 százalékának 
okozott gondot a hiteltör-
lesztés, és az emberek ötö-
dének az is problémát jelen-
tett, hogy naponta rendes 
ételhez jusson.

A magyarok 43 száza-
lékának csökkent a 
fizetése a járvány ki-

törése óta, 35 százalékuk 
pedig a munkáját is elveszí-
tette – írja az Index egy az 
Európai Parlament kérésére 
végzett közvélemény-kuta-
tás alapján.

Az adatokból kiderül, 
hogy nálunk az EU-s átlag 
felett van ez az arány, mivel 

az uniós tagállamok polgárai 
28 és 21 százalékos arány-
ban válaszolták azt, hogy 
csökkent a fizetésük, illetve 
elvesztették az állásukat a 
járvány következtében.

A legtöbben egyébként 
Magyarországon és Spanyol-
országban számoltak be jö-
vedelemcsökkenésről, utá-
nuk a bolgárok és a görögök 
jönnek 41 százalékkal. A leg-

Magyarországon minden harmadik ember veszítette el a 
munkáját részben vagy egészben a járvány miatt egy euró-
pai uniós kutatás szerint. A kormány által publikált adatok 
ennek ellentmondank.

A szegediek betartották a 
szabályokat, sőt mi több, 
rengetegen azonnal azt ke-
resték, hol és hogyan segít-
hetnek az időseken, a be-
tegeken, az egészségügyi 
dolgozókon; mások pedig a 
saját egészségüket kockáz-
tatva működtették tovább 
a közszolgáltatásokat, a tö-
megközlekedést és a keres-
kedelmet, gyógyították és 
ápolták a betegeket. 



2020. július 25., szombat           3Aktuális

Rólunk, nélkülünk

Amikor ezeket a sorokat írom, még nem tudni, lesz-e idén 
SZIN. A Szegedi Ifjúsági Napok sorsa attól függ, hogyan 
dönt a hónap végén… „valaki”.

Azt illetően talán senkiben nincs kétség, hogy ilyen faj-
súlyos ügyekben maga a miniszterelnök hozza meg a valódi 
döntést. Van persze egy kirakat, kaspórendőrökkel és Müller 
„Háztartástan” Cecíliával, az üzenetet meg Gulyás Gergely 
adja át, de tudjuk, hogy nem ők a döntéshozók. Előbbiek ese-
tében azt állítom, hogy az Operatív Törzs körülbelül annyira 
valóságos, mint a Barátok köztben volt a Berényi Kft. meg a 
Rózsa bisztró. A tévében valamennyire meggyőző, de még ott 
is kilóg a lóláb. Teljesen világos volt például, hogy javarészt 
ugyanaz írta a kérdéseket és a válaszokat is a törzsinfókon, 
amelyeket aztán a színészi vénával jól-rosszul rendelkező sze-
replők felolvastak.

Gulyás Gergelyt meg eleve arra használja a kormányzat, 
hogy a kétesélyes dolgokat vele mondatják ki, és ha másképp 
alakul, szívfájdalom nélkül 
csinálnak bohócot belőle, 
simán meghazudtolva.

Most tehát épp arra 
várunk, hogy Orbán Viktor 
a simán, tömeges fertő-
zés nélkül lezajlott húszez-
res kupadöntő tanulságai 
alapján vajon engedélyt 
ad-e az 500 főnél na-
gyobb kulturális rendezvé-
nyekre is, vagy épp ellen-
kezőleg, még komolyabb 
tiltást vág erre a szférára. 
Tudják, a koronavírus az 
olyan, hogy szurkolás köz-
ben nem támad, koncer-
ten ülve viszont fenemód. 
Nem titok: az én laikus véleményem azon alapul, hogy a koro-
nakór a focimeccsen egymás nyakában szurkoló, több tízezres 
tömeg után sem robbant be, ergo mehetne a SZIN is. De nem 
ez a lényeg.

A lényeg az, hogy nem lehet egy országot így vezetni. Végte-
lenül megalázó, ahogy időről időre különböző csoportokat kis-
korúsít a kormányfő. Micsoda dolog folyamatosan várni a főúri 
kegyre? Mi az oka annak, hogy az országot egyébként finanszí-
rozó Európai Unióval hadakozva Orbán folyamatosan előadja a 
büszke, béklyót nem tűrő szittyát, hovatovább kipcsakot, majd 
hazajön, és közli, hogy kuss, engedelmeskedj, és tessék kivárni, 
amíg ezt eldöntöm?! Kamukonzultációk sorát tuszkolták a pos-
taládákba, mintha kérdeznének, de valójában nem kíváncsiak 
a válaszra. Ezért tették nehezebbé a sikeres népszavazást, és 
gáncsoltak el szinte mindenkit, aki kérdéssel próbálkozott.

Ülj otthon csöndben, és várd a kegyet. Ha úgy lesz, Bözsi 
néni, majd megint emelek. Majd jön az állami bértámogatás, 
amit még május elején igényeltél, csak várakozzál. Csöndben. 
Majd jön a bruttó ötszázezerből valamennyi valamikor vala-
kiknek az egészségügyben, de ne lázadozzanak, maradjanak 
maguknak. Majd eldöntöm hosszú malmozgatás után, hogy 
lesznek-e rendezvények. Addig szervezőként ülj a megkötött 
szerződések fölött, azon töprengve, ezekkel mi lesz két hét múl-
va. Próbálj meg jegyeket árulni úgy, hogy talán mindet vissza 
kell váltani. Ígérj munkát pultosnak, biztonsági őrnek, hango-
sítónak úgy, hogy talán egy percet nem fognak végül dolgozni. 
Győzködj zenekarokat, hogy de, szerinted lesz, talán lesz.

Talán lesz is, talán már akkor is tudni fogjuk ezt, amikor-
ra ez a cikk nyomtatásba kerül. De akkor sem lehet így élni. 
Senki nem lehet ura mások életének ilyen durván. Vissza kell 
térnünk a közösen meghozott döntésekhez, a tárgyalásokhoz, 
az átlátható folyamatokhoz. Az nem lehet, hogy egyetlen em-
ber kénye-kedve, személyes hobbija (a foci fontos, a művészet 
nem) határozza meg, hogy milyen országban élünk. A legutolsó 
koncertszínpadig.

Ceglédi Zoltán

 Vélemény

Senki nem lehet ura 
mások életének ilyen 
durván. Vissza kell 
térnünk a közösen 
meghozott döntések-
hez, a tárgyalások-
hoz, az átlátható fo-
lyamatokhoz. Az nem 
lehet, hogy egyetlen 
ember kénye-kedve, 
személyes hobbija (a 
foci fontos, a művé-
szet nem) határozza 
meg, hogy milyen or-
szágban élünk.

Hatmillió forinttal segít az önkormányzat

Kétszáz szegedi gyer-
mek kap ebédet a nyá-
ri szünetben. A ked-

vezményes étkeztetésben 
részesülő gyermekek közel 
háromnegyede halmozottan 
hátrányos helyzetű, akiknek 
az étkeztetéséhez az állam 
is hozzájárul, a többiek ebé-
deltetését kizárólag az ön-
kormányzat támogatja. Így a 
nyári szünet ötvennégy nap-
ja alatt a város 6 millió forin-
tot fordít arra, hogy a rászo-
ruló családok meleg ételhez 
juthassanak négy helyen: a 
Zrínyi Ilona, az Alsóvárosi, a 
dorozsmai Orczy István, vala-
mint a tarjáni Weöres Sándor 
Általános Iskolában. Az ebéd- 
osztás a járványhelyzet mi-
att meghozott egészségügyi 
előírások betartásával folyik 
mind a négy iskolában, a déli 
órákban. Kétszáz szegedi gyermek kap ebédet a nyári szünetben. Fotó: Szabó Luca 

Vadonatúj idősklubot adtak át
a móravárosi Kaszás utcában

– Ezzel párhuzamosan a Kálvária su-
gárúti idősek otthonában is komoly be-
ruházások zajlanak, és a város másik 
hat, működő idősek klubja is hamaro-
san teljesen megújul – mondta Botka 
László a Kaszás utcai létesítmény ava-
tásakor. 

A polgármester kiemelte: a beruhá-
zásokhoz szükséges összeghez 700 
millió forintot a Szegednek megítélt eu-
rópai uniós fejlesztési keretből biztosí-
tanak, a fennmaradó 200 milliót pedig 
saját költségvetéséből teszi hozzá az 
önkormányzat.

A Kaszás utcai üres telken felépített 
modern épület a városrészben élő har-
minc idős embernek ad napközben kul-
turált elhelyezési és étkezési lehetősé-
get, tizenöten pedig otthonukba vihetik 
innen az ebédet.

Az egyszintes, 217 négyzetméteres, 
akadálymentesített épületben társal-
gó, étkező és szociális helyiségek talál-
hatók. A beruházás során új bútorokat 
és konyhai eszközöket is beszereztek. 

A zöldmezős építkezés során kiemelt 
figyelmet kaptak az energiahatékony-
sági szempontok. A létesítmény 160 
millió forintba került; ebből 142 millió 
forintot az unió támogatása fedezett, 
18 millió forintot pedig az önkormány-
zat. 

Hosszú évtizedek hiánypótló beruhá-
zása ez az épület, hiszen Móravároson 
eddig nem volt valódi közösségi tér.

– A városrészben sok az idős, magá-
nyos ember – mondta Koromné Fenyve-
si Rózsa önkormányzati képviselő, aki 
fontosnak tartja, hogy a jövőben élénk 
közösségi élet bontakozzon ki a klub-
ban, ezért képviselői alapjából rendsze-
resen támogatni szeretné az itteni prog-
ramokat.

Kilencszázmillió forintot költ Szeged 
önkormányzata a következő hóna-
pokban arra, hogy teljesen megújítsa 
a városban élő idősek nappali ellátá-
sát. Most elsőként a Kaszás utcában 
avatták fel a 160 millió forintból fel-
épült vadonatúj létesítményt. A klub 
hiánypótló a városrész életében, mert 
eddig itt nem működött igazi közös-
ségi tér. 

Már az átadás után birtokba vették az idősek az új épületet. Fotó: Iványi Aurél
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 Az akció időtartama: 2020. március 1-től július 31-ig.

 Helyszíni feméréshez hívja ügyfélszolgálatunkat a 62/540-540-3-as melléken.

Ha ön távfűtéses épületben lakásfelújítást tervez, ne feledkezzen meg a 
radiátorcseréről sem! Cserélje le régi radiátorait új, korszerű, energia- és 
költséghatékony típusra!  

Csere esetén Ön dönti el, hogy külső vállalkozóval vagy a Szegedi Távfűtő Kft. 
szakembereivel végezteti el a munkát, a cseréhez azoban minden esetben 
szükséges  a Szegedi Távfűtő Kft. hivatalos hozzájárulása.

Miért válasszon a radiátorcseréhez minket? Azért, mert:

- magasan képzett, tapasztalt szakembereink végzik el a munkát,
- a radiátorokat és a cseréhez szükséges segédanyagokat beszerezzük és a 
helyszínre szállítjuk,
- az elbontott egységek elszállítását 50 kg-ig díjmentesen vállaljuk,
- a radiátorok kereskedelmi listaárából 30% kedvezményt biztosítunk,
- elvégezzük a szereléshez szükséges rendszerürítést és újratöltést, 
biztosítva a fűtési szezon problémamentes indulását,
- a helyszíni felmérés árát (5000 forintot) a szerelés végösszegében jóváírjuk, 
- ha a radiátorok jelenleg Brunata típusú költségmegosztóval vannak ellátva, 
ezek átszerelését is elvégezzük 4500 Ft/radiátor átszerelési díj ellenében,
- 10 év gyártói garanciával rendelkező radiátorokat építünk be,
- a beépített anyagokra 5 év garanciát vállalunk,
- a beépítéssel kapcsolatban felmerülő hibákra a szerelést követő 1 évig 
díjmentes javítást biztosítunk. 

PANELLAKÁSOK 
FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE

VR-moziélmény = libabőr
Új részlegek nyíltak a Belvárosi moziban

Bicikliút
Horgosig

Uniós pályázaton nyert egy 
szegedi részvételű tervezé-
si projekt: ezzel ágyaznak 
meg a Horgosig tartó ke-
rékpárútnak.

A magyar–szerb határ 
menti együttműkö-
dés 2014–2020-as 

időszakában a harmadik pá-
lyázati felhívásra tavaly szep-
tember 30-áig kellett a pá-
lyázatokat benyújtani.

– Borbásné Márki Már-
ta röszkei polgármesterrel 
többször egyeztettünk az 
elmúlt években, hogyan 
lehetne előrelépni a két te-
lepülés közötti kerékpárút 
építése érdekében. A Szer-
bia felé haladó kerékpárút 
kettős haszonnal kecseg-
tet: segítheti a kerékpáros 
turizmust Szerbia felé, és 
megkönnyítheti a rösz-
keiek bejárását Szegedre 
– mondta Nagy Sándor. 
A városfejlesztési alpol-
gármester hangsúlyozta: 
a mostani pályázat a ter-
veztetést teszi lehetővé, 
a magyar oldalon 95 szá-
zalékos támogatással. A 
Szegedre eső rész 60 ezer 
euró, amelynek öt százalé-
kát, 3 ezer eurót (egymillió 
forintot) kell biztosítania a 
városnak. Mivel a kerékpá-
rút kiépült Szentmihályig, a 
város feladata ettől a tele-
pülésrésztől a Röszkéig ter-
jedő szakasz tervezésében 
részt venni. A megvalósí-
tásra várhatóan újabb pá-
lyázatot kell majd beadni.

Jubileumi gálakoncert
Idén lenne 80 éves Gregor József

Gregor József operaénekesre emlékeznek Szegeden au-
gusztus 8-án, születésének 80. évfordulóján. A jubileum 
alkalmából gálakoncertet rendeznek a városháza udvarán.

Az 1940. augusztus 
8-án született Gregor 
József a szegedi ope-

ratársulat egykori igazgató-
jának, Vaszy Viktornak a hí-
vására szerződött Szegedre. 
Utolsó szerepe is Szegedhez 
kötődik, a Csárdáskirálynő 
Leopold Maria hercegét ját-
szotta a szabadtéri játékok 
színpadán, 2005-ben. Gregor 
József 2006. október 27-én 
hunyt el, Szegeden.

– A legendás basszista 
mellszobrát tíz éve avatták 
fel a Dóm téri Nemzeti Em-
lékcsarnokban, tizenkét éve 
pedig Szeged egyik legjobb 
általános iskolája viseli a ne-
vét – mondta Kozma József 
az emléknap programját is-
mertető sajtótájékoztatón. 
A közgyűlés kulturális bizott-
ságának elnöke hozzátette: 
Gregor József életpályája 
örökre egybefonódott Sze-
ged városával, ezért tartotta 
fontosnak az önkormányzat, 
hogy a Szegedért Alapítvány-

nyal közösen emléknapot 
szervezzen.

Toronykőy Attila, a gála-
koncert rendezője elmondta: 
Gregor József is ott lesz a fel-

lépő művészekkel augusztus 
8-án este fél 9-től a városháza 
udvarán, hiszen olyan eleven 
az emléke, hogy a mai napig 
meghatározza Szeged zenei 
életét. Előtte délután 5 órakor 
megkoszorúzzák a művész 
mellszobrát a Dóm téri Nem-
zeti Emlékcsarnokban. Je-
gyek a Csermák Hangszerüz-
letben válhatók. 

Kozma József és Toronykőy Attila a sajtótájékoztatón. 
Fotó: Szabó Luca

VR-élménytár és filmtörténeti kiállítás nyílt az idén műkö-
désének századik évfordulóját ünneplő Belvárosi moziban.

tyássy Áron rendezte alko-
tás kerettörténetét egy csa-
ládi legenda adja, mely sze-
rint Zsigmond Vilmosnak 16 
éves korában egy cigány asz-
szony megjósolta a vásár-
ban, hogy egyszer híres em-
ber lesz. A készítők ezt a tör-
ténetet továbbgondolva mu-
tatják be a szegedi születésű 
Oscar-díjas operatőr életé-
nek néhány epizódját.

A mozi épületének 
harmadik emeletén nyílt 
VR-élménytárban öt függő-
székben és két állomáson 
a folyamatosan frissülő kí-
nálatból csaknem száz film 
közül választhatnak a láto-
gatók, és kipróbálhatják a 
legújabb játékokat is. Szabó 
Éva, a mozi vezetője szerint 
a VR-vetítések most olyano-
kat is becsalogatnak majd 
az épületbe, akik eddig in-
kább játéktermekben vagy 
más szórakozóhelyeken él-
vezték ennek a különleges 
térhatásnak az előnyeit.

Kollégánk is kipróbálta a 
VR-moziélményt, amitől állí-
tása szerint libabőrös lett.Néz, mint Rozi a moziban.

Szabó Sándor, Szeged 
országgyűlési képvi-
selője megnyitóbe-

szédében hangsúlyozta: a 
közel egymilliárd forint uni-
ós támogatásból és önkor-
mányzati forrásból megú-
jult Belvárosi mozi egyszerre 
szolgálja a város kultúráját 
és turizmusát. A filmtörténeti 
kiállítás és a VR-élménytár is 
kuriózum a maga nemében, 
hiszen ugyanabban az épü-
letben a film múltjával és jö-
vőjével is találkozhatunk. Já-
vorszky Iván, a Szegedi Ren-
dezvény- és Médiaközpont 
Nkft. ügyvezetője elmondta, 
kívül-belül felújították az art 
deco stílusú műemlék épü-
letet, korszerűsítették a ter-
meket és a technikát. A fej-
lesztés második lépéseként 
az egykori oldalpáholyok he-
lyén a Belvárosi mozi törté-
netét és a mozgókép fejlő-
dését – a némafilmtől a 3D-s 
virtuális valóságig – végigkí-
sérő kiállítás nyílt. A tárlaton 

a korabeli plakátok, legen-
dás sztárok fotói és muzeá-
lis vetítőgépek vezetnek el a 
legkorszerűbb digitális tech-
nikáig, miközben a látogatók 
megismerkedhetnek a mozi-
termek névadói – Zsigmond 
Vilmos, Balázs Béla és Cső-
ke József – munkásságával 
is. A tárlat különlegessége 
A fény mestere című, Zsig-
mond Vilmos előtt tisztelgő 
negyedórás VR-film. A Má-

Jávorszky Iván, Szabó Sándor és Szabó Éva sajátos módon avatták fel az új részlegeket, 
ugyanis egy filmszalagot vágtak át. Fotók: Szabó Luca 

A gálakoncert ki-
emelt fellépője 
Rost Andrea, mel-
lette Gál Erikát, 
Vajda Júliát, Cseh 
Antalt, Gábor 
Gézát, Szvétek 
Lászlót és Vághe-
lyi Gábort hallhat-
ja a közönség.
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Megújul
a Csillag tér

Lezárják a Csillag teret és az odavezető 
útszakaszokat. Az öt hétig tartó munka 
során
• megújul a Csillag tér útburkolata;
• kiszélesítik az utat a Lugas utcában és 
a Budapesti körúton, ahol buszsávot hoz-
nak létre;
• a forgalmi korlátozások és terelések 
miatt tilos megállni a Szamos, a Fecske 
és a Csaba utca egyes szakaszain;
• a 9-es troli a Vértói út és a Széchenyi 
tér között közlekedik, a Széchenyi térről 
Tarján felé a 9T jelzésű pótlóbusz jár, a 
21-es helyett a 20-as busz jár Új-Petőfi-
telep felé.

Jelmagyarázat
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Legyen a Bajszár-kertben este fél 8 után!
Kedvelt szegedi vendéglátóhelyek, amelyekre már csak szüleink és nagyszüleink emlékeznek

Ki emlékszik a Bajszárra? És arra, 
hogy a Roosevelt téren halsütöde 
is működött? A régi szegedi fo-
tókat közlő közösségi oldalakon 
összerakják emlékeiket a szege-
diek.

Régen a Takaréktár utcában 
volt egy kis halászcsárda. 
Olyan igazi kockás abroszos. 

Gyerekkoromban sokszor elvittek 
a szüleim nyári estéken a csár-
da kerthelyiségébe. Ettünk egy kis 
sült halat, kaptam hozzá egy „kis-
málnát”, szólt a cigányzene… – ír-
ták a Bajszár vendéglő fotója mel-
lé a Régi Szeged közösségi oldalán. 
Aztán újabb fotó tűnt fel nemrégi-
ben a Bajszárról a Szegedi emlék-
kereső Facebook-oldalán, amely-
hez többen is hozzászóltak.

Nagyítóval sem találni ma 
hozzá hasonlót!

Ménesi Zsuzsanna azt írta, hogy 
nagyon kellemes hely volt a Baj-
szár, ahol jól főztek, és cigányze-
ne mellett lehetett elfogyasztani a 
vacsorát. Sermann József szerint a 
Bajszár kerthelyiségének varázsla-
tos hangulata volt a szőlőlugassal. 

Báthory-Szabó Éva is evett még itt 
a rokonaival, és dicsérte a kerthe-
lyiséget, ahol Zsebők János szerint 
állt egy nagy fa is. Utóbbi azt is írta, 
hogy 1970-ben az akkor imádott 

kőbányai sör mellett a Bajszárban 
búcsúzott Szegedtől, amikor ide-
iglenesen három évre az NDK-ba 
ment dolgozni.

Nagy Sándor szerint a Bajszár 
kertje a zöld lemezasztallal, a vas-
vázas, léces székekkel, az élő ci-
gányzenével, a finom halászlével 
és az olcsó sörrel sok vendéget 
vonzott. Simon Ferkó szerint olyan 
hangulatos hely volt a Bajszár, ami-
lyenek sajnos ma már nincsenek. 
„Igen, hangulata volt, nagyítóval 
sem találni ma hozzá hasonlót! Kár 
érte, de az idő eljárt felette... és fe-
lettem is” – írta Szabó Zoltán.

23 forint volt  
a nagy adag halászlé

Kiss László Péter rengeteget járt az 
édesapjával a Bajszár-kertbe, ahol 
állítása szerint a főúr már előre tudta 
a rendelést. Egedi Gábor arra is em-
lékezett, hogy egy nagy adag halász-
lé 23 forintba került. Zsolt Gábor tud-

ni vélte, hogy 1997-ig állt az épület, 
de akkor már régóta nem üzemelt az 
egykori Bajszár Mihály-féle vendéglő 
a Takaréktár utca 4. alatt.

A legérdekesebb hozzászólás 
Bajszár Marináé volt, aki azt írta: 
„Jaj, de jó rátalálni erre! Bajszár 
Mihály a nagypapám volt, meg-
halt, mielőtt megszülettem, és a 
vendéglő is bezárt, mielőtt sze-

mélyesen elmehettem volna, de 
mindig jókat hallottam róla.”

Próbáltuk felvenni a kapcsola-
tot Bajszár Marinával, de egyelő-
re még nem sikerült.

Halsütöde  
az egykori Hal téren

Szabó C. Szilárd

Kézen fogva indulnak 
el a szentek  

a Bajszár lugasából

„A Stefánián, a Kass Szál-
ló koncerttermében Bar-
tók Béla huszonnegyedik 
hangversenye végeztével 
csöndesen lezárja a Bösen-
dorfer fedelét. Nagy mura-
közi lovak vontatta nehéz, 
vasalt kerekű társzekerek 
viszik az olajképeket, a 
súlyos keleti szőnyegeket, 
csillárokat Pestre. Juhász 
Gyula kopott fekete öl-
tönyében szorosan a fal 
mellé húzódva, lehajtott 
fejjel ballag a Vidra utcán a 
Szent István tér felé. A Baj-
szár vendéglő lugasából 
elindulnak hazafelé kézen 
fogva a szentek.” 
(Részlet Pataki Ferenc 
2007-ben a Tiszatájban 
megjelent Kass János 80 
éves című írásából.)

Ott, ahol a madzagvasút megáll
A Szegedi Kisvasút (1949 előtt Szegedi Gazdasági Vasút) egy 
760 milliméteres nyomtávú kisvasúti hálózat volt Szeged kör-
nyékén, amely a várost kötötte össze a környező tanyavilággal. 
1926–27-ben épült, s két vonala volt Szeged–Pusztamérges és 
Szeged–Ásotthalom–Halastelki iskola között. A vonal kezdőpontja 
a Belvárosi híd lábánál, a mai Roosevelt téren volt. A vasútvonalak 
többségével ellentétben nem teher-, hanem személyszállításra épí-
tették, melynek révén települések jöttek létre a Szeged környéki ta-
nyavilágban, amelyek később elszakadtak a várostól. Itt működött 
közforgalomban az ország legelső dízel-elektromos mozdonya, az 
ország második (a kisvasutakon az első) fénysorompója, és szüle-
tésétől 1975-ös megszüntetéséig mindig a legmodernebb műszaki 
megoldásokat használta. (Forrás: Wikipédia)

Az egykori Bajszár Mihály-féle vendéglő a Takaréktár utca 4. alatt. 

A Bajszár-kert a Takaréktár utcá-
ban. Nagyon népszerű halászcsár-
da volt a szegediek körében.

Volt egyszer egy halsütöde a Roosevelt téren. Háttérben a Belvárosi 
híd feljárója.

Régi, szolid árak. Saját kezelésébe vette a vendéglőjét Bajszár Mihály a 
régi helyén az 1948. július 24-én megjelent újsághirdetés szerint. 

Már állami kezelésben a Bajszár – áll az 1950. december 3-án megje-
lent hirdetésben. 

Kerthelyiség szőlőlu-
gassal és nagy fával, 
zöld lemezasztallal, 
vasvázas, léces szé-
kekkel, élő cigányze-
nével, finom halászlé-
vel és olcsó sörrel. Ez 
volt a Bajszár.

A főúr már előre tudta 
a rendelést.

Volt egy kép a Szegedi emlékke-
resőn a Roosevelt téri halsütödé-
ről is. A fotón az egyik hozzászóló, 
Bakodi Gyöngyi felismerte az édes-
anyját (fejkendőt visel), aki elmon-
dása szerint most 92 éves.

Azt azért minden szegedinek 
tudnia kell, hogy a Roosevelt tér 
hajdanán nyüzsgő piacnak adott 
otthont. E téren zajlott évszázado-
kon át a szegedi vár előtt a halvá-
sár. A Tisza közelsége miatt a ha-
lászok könnyen kipakolhatták friss 
portékájukat. 1950-ig volt halpiac 
a téren, melyet a nagyárvízig Hal 
térnek hívtak.  

Itt pöfögött az alsótanyai madzag-
vasút: a keskeny vágányú kisvasút. 
(Lásd keretes írásunkat – a szerk.)
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Koncz Zsuzsa: Szeretem Szegedet

– Rengeteg koncertje ma-
radt el a járvány miatt. 
Hogyan élte meg a bezárt-
ságot, és azt, hogy nem ta-
lálkozhat a közönséggel?

– Az elemek ellen nincs 
mit tenni. Olyan vírus tá-
madta meg az emberiséget, 
amelyről gyakorlatilag még 
mindig alig tudunk valamit. 
Úgy vélem, csakis akkor 
mondhatjuk, hogy túl va-
gyunk ezen a szörnyűségen, 
ha már a kezünkben lesz a 
biztos gyógymód, az a vakci-
na, amely igazoltan legyőzi 
ezt a láthatatlan ellenséget. 
Óvatos ember vagyok, meg 
tartozom annyival magam-
nak és a közönségemnek, 
hogy nem kockáztatok.

– Marad az otthoni 
éneklés a fürdőszobában?

– Szerencsére olyan 
stúdióban dolgozhatok, 
ahol biztonságban vagyok. 
Két-három emberrel dolgo-
zunk egyszerre, odafigye-
lünk egymásra. Ennek ered-
ménye, hogy hamarosan 
hallható lesz az új dalom az 
internetes felületeken.

– Mikor állhat újra szín-
padra?

– Ezt egyelőre senki sem 
tudja, hiszen nem oldották 
fel teljesen a korlátozásokat. 
Bízom benne, hogy megren-
dezhetjük az Arénába hirde-
tett koncertet.

– Szó van esetleg szege-
di fellépésről is?

– Szeretem Szegedet, a 
zsinagógában rengeteg kon-
certet adtam, és biztos va-

gyok benne, hogy a közeljö-
vőben újra találkozom majd 
a szegediekkel.

– Mikor látogat el Pély-
re? Ez a Heves megyei falu 
a szülőhelye.

– Törőcsik Mari is Pélyen 
született, és hónapokkal 
ezelőtt beszéltem is vele ar-
ról, hogy menjünk el együtt 
a szülőfalunkba. Aztán ő 
megbetegedett, így nem lett 
semmi a közös utazásból. 
Nem tudom, mikor jön el az 
a pillanat, amikor végigsé-
tálok Pélyen, ahol kétéves 
koromig éltem. Nem vagyok 
nosztalgikus alkat.

– Nem is szokta visz-
szanézni a korábbi film- és 
koncertrészleteket, például 
az 1966-os Táncdalfeszti-
vált, amelyen 20 éves volt, 
és különdíjat nyert? Akkor 
adta elő a Négy év után és a 
Nincsen olyan ember című 
számát, és igazi közönség-
kedvenc lett.

– Hálásak lehetünk a 
Táncdalfesztiválnak, ahol az 
ország nyilvánossága előtt 
mutathattuk meg az ének-
tudásunkat. Olyan fórumot 
kaptunk, amelyen kedven-
cet választhatott a közön-
ség. Elsősorban a nézők 
szeretete miatt maradt em-
lékezetes az esemény.

– 1966-ban forgatta 
Jancsó Miklós a Szegény-
legényeket, akkor adták 
át Budapesten az Emke 
aluljárót, az Ifjúsági park-
ba pedig fehér ingben és 
nyakkendőben lehetett 

bemenni. Az 1966-os Tánc-
dalfesztiválon az idősebbek 
inkább Koós János, Korda 
György vagy Toldy Mária 
dalait értékelték, míg a fi-
atalok valósággal megőrül-
tek az Illés, a Metro és az 
Omega zenéjétől. Utat tört 
a beatnemzedék, és szép 
lassan kezdte lebontani a 
szocialista társadalmat.

– A hivatalos kultúrpo-
litika riadtan figyelte a kö-
zönség reakcióját, az egyre 
hangosabb lelkesedést a 
hazai könnyűzene iránt. A 
művészet ellenzéki műfaj. 
Már akkor is az volt. A sza-
badság iránti vágy kifejezése 
az évtizedek múltával sem 
változott.

– Három filmben is sze-
repelt annak idején: az Ezek 

a fiatalok, a Bűbájosok és a 
Szevasz, Vera! című alkotá-
sokban. Miért nem folytat-
ta a színészmesterséget?

– Mert énekes vagyok. 
Meg nem is láttam magam 
különösebben tehetséges-
nek a filmvásznon.

– Az 1966-os Táncdal-
fesztivál egy egész nemze-
déknek maradt örök emlék. 
Ma is vannak tehetségku-
tatók, amelyeken lassan 
már a három hangot kiéne-
kelni képes embereket is 
énekeseknek nevezik.

– A kereskedelmi tele-
víziók gyakorlatilag lenul-
lázták az előadóművészek 
többségét. Az ilyen-olyan te-
hetségkutatók lerombolták 
mindazt, amit felépítettünk. 
Már szó sincs igényes, egye-
di hangvételű vagy stílusú 

előadásmódról, jöttek a kü-
lönböző trendek és az után-
zás, a karaoke előretörése. 
Ez szomorú.

– Szerencsére a tehet-
ség, az igazi érték állja a 
versenyt a gagyival. Bárhol 
lép fel, telt házas koncer-
teket ad. Jöhet bármilyen 
trend, Koncz Zsuzsa nem 
megy ki a divatból.

– A tervek szerint idén 
október 24-én lenne a tizen-
harmadik Aréna-koncertem. 
Hihetetlen erőt kaptam és 
kapok mindig a rajongóktól.

– Felkavaró élmény volt, 
ahogy az RTL-en az Újévi kö-
szöntőben együtt énekelt a 
súlyos betegségből felépült 
Kulka Jánossal, akivel 
együtt adták elő a Republic 
slágerét, a Szeretni valakit 

valamiért című dalt. Kulka 
akkor azt üzente, ne félje-
tek szeretni. Ön is szokott 
üzenni a nyilatkozataiban, 
a szereteten kívül például 
azt, hogy ne féljetek...

– Muszáj megszólalni, 
mert a világ és a körülöttünk 
zajló események rákénysze-
rítenek erre. Addig kell véle-
ményt mondani, amíg lehet. 
Ki tudja, ez meddig tart? Ho-
gyan is tudtam volna megáll-
ni, hogy ne mondjam el, mit 
gondolok arról a helyzetről, 
amikor rémhírterjesztésért 
bevitt a rendőrség két férfit? 
Akkor azt mondtam, és most 
is fenntartom, hogy mintha 
visszatértünk volna a múlt-
ba. A ház előtti rendőrautó 
szimbólum, és sajnos nem 
újdonság. A mi korosztá-
lyunk ezt már átélte. Sajnos 

ez egy folyamat része, mi 
egy ideje már újra ebben a 
korban élünk. A rendőrautó 
újbóli megjelenése mintegy 
azt üzente: jobb, ha befog-
juk a szánkat. Csoda, ha nap 
mint nap déjà vu érzésem 
van? Ez valóságos időuta-
zás. A rezsim gondoskodik 
róla.

– Nemrég jelent meg 39 
dalból álló dupla válogatás- 
albuma, melyen szerepel 
Weöres Sándor Majomor-
szág című megzenésített 
verse is.

– Bródy János szövegei 
és az én számaim mindig is 
dalokba bújtatott üzenetek 
voltak. Amikor elolvastam a 
verset, azt mondtam, aktuá-
lisabb, mint valaha. És hiába 
szól úgy az első sora, hogy 
„Jaj, de messze Majomor-
szág”, mi itt pontosan tud-
juk, hogy túlságosan is közel 
vagyunk hozzá, sőt benne 
élünk.

– Hogy viseli azt a mér-
hetetlen gyűlölködést, 
megosztottságot, ami ma 
jellemzi Magyarországot?

– Nincs ezen mit cso-
dálkoznunk. Ha az Egyesült 
Államokban egy hatalomra 
került őrült megoszthatja, 
felheccelheti a lakosságot, 
egymás ellen fordíthatja az 
embereket, akkor ez miért 
ne történhetne meg ná-
lunk? Itt van nálunk kicsiben 
Trump mesterműve. A művé-
szetnek az a dolga, hogy el-
lenzékben legyen, véleményt 
formáljon, rávilágítson az 
ellentmondásokra. Egy fes-
tőnek ne mondja meg senki, 
hogyan kezelje az ecsetet, a 
zenésznek ne szabják meg, 
miről énekeljen. Az értékes 
művészet előbb-utóbb utat 
tör magának.

– Ha nálunk másként 
nem megy, Demeter Szilárd 
majd segít. Ha a helyzet 

úgy hozza, dobol, gitározik, 
vokálozik. Vagy egyszerűen 
csak megszervezi a XXI. 
századi magyar könnyűze-
nét.

– Kíváncsian várom, mit 
talál ki Demeter Szilárd 25 
milliárd forintból, ha ez egy-
általán így lesz. Merthogy 
a főnöke, a miniszterelnök 
többször is hangsúlyozta: ne 
arra figyeljenek, amit mond, 
hanem arra, amit csinál...

– A járvány nem csitul, 
jóllehet nálunk újra meg-
teltek a szórakozóhelyek, 
a közbeszéd ennél aligha 
lehetne ellenségesebb, 
mint ahogy a megosztott-
ság sem. A színészek egyik 
csoportja a Színművésze-
ti Egyetem önállósága 
mellett érvel, kampányol 
nyíltan, egy másik Palko-
vics miniszternek emelne 
szobrot, és azt mondja, Ma-
gyarország a létező világok 
legjobbika. A legolvasot-
tabb újságot, az Indexet 
folyamatosan einstandolni 
szeretné a kormány, peda-
gógusnapon pedig ezer fo-
rintot adnak a tanároknak. 
Miként lehetne mégis opti-
mistán zárni ezt a beszélge-
tést?

– A fiatalokban hiszek. 
Kellemes meglepetés az ér-
deklődésük a közélet iránt. 
Voltam olyan tüntetésen, 
ahol körülöttem csupa fia-
tal sétált; ők már az internet 
nemzedéke, nem viselik el 
azt, ami most bennünket 
körülvesz. Szabadnak szü-
lettek, nyelveket beszélnek, 
önálló gondolataik vannak 
– már pontosan tudják, hogy 
nem lehet hosszú távon bol-
dogan élni Majomország-
ban.

Sinkovics Gábor
(Képek: Fortepan; 

Koncz Zsuzsa 
Facebook-oldala.)

Az örök nő. Talán ez a kifejezés illik legjobban Koncz Zsu-
zsára, aki 74 évesen is gyönyörű. Folyamatosan dolgozik, 
telt házas koncerteket ad – már ha nincs éppen világjár-
vány.

Koncz Zsuzsa 1965-ben. 

Koncz Zsuzsa 2018-ban.

Koncz Zsuzsa 1973-ban. 
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Szeretett sütni-főzni

Sárkány Ilona 1930. 
július 19-én a csa-
ládja második gyer-

mekeként született Szege-
den. Nővérével, két húgá-
val és öccsével öten voltak 
testvérek. Édesapja fuva-
rosként, édesanyja pedig 
háztartásbeliként dolgozott 
– a gyermekek nevelésébe 
és a háztartás vezetésébe 
Ilona is besegített a nővéré-
vel. A második világháború 
rányomta bélyegét a fiatal-
kori éveire. 1954-ben ment 
férjhez Dányi Bélához, s bár 
néhány év múlva elváltak, 
mai napig a férjes nevét 
használja. Két leánygyer-
mekük született. Sárkány 
Ilona először a kendergyár-
ban, majd a ruhagyárban 
dolgozott varrónőként. Egy 
gerincműtétet követően a 
Medikémia vállalattól ment 

rokkantnyugdíjba. Becsü-
lettel és tisztességgel ne-
velte fel a gyermekeit. Idő-
sebb lányának – aki külföl-
dön élt – két kislánya szü-
letett, így unokáit ritkábban 
látta, viszont olyankor min-
dig igyekezett tartalmasan 
eltölteni velük az időt. A fi-
atalabb lánya Budapesten 
él.

Ilona kedvenc időtöl-
tése az olvasás és a ke-
resztrejtvényfejtés volt, 
de szeretett sütni-főzni is. 
Családja szerint fenséges 
csörögefánkot és házi ba-
racklekvárt készített, a sze-
zámmagos sós sütije pedig 
utánozhatatlan volt. Unokái 
öt dédunokával ajándékoz-
ták meg. 2006-ig aktívan 
részt vett a két legidősebb 
dédunoka életében: sokat 
vigyázott rájuk, játszott ve-

lük. A legidősebb déduno-
kájával – aki ma húszéves 
– nagyon bensőséges a vi-
szonya. Sajnos 2006-ban 
volt egy súlyos agyvérzése, 

melyből csodálatos módon  
felépült. A többi déduno-
kájával kevesebbet talál-
kozik, mert nem Szegeden 
élnek.

Ilonának a mai napig 
idősebb lánya viseli gond-
ját. Sajnos a járványhelyzet 
miatt kevesebbet találkozik 
a szeretteivel – a déduno-

káit például idén még csak 
online látta. Családtagjai 
szeretettel veszik körül, és 
remélik, hogy a dédi még 
sokáig velük marad.

A 90 éves Sárkány Ilonát Mészáros Tamás önkormányzati képviselő és Farkas Katalin, a humán közszolgáltatási iroda 
munkatársa köszöntötte a város nevében. Képünk bal oldalán az ünnepelt lánya, Dányi Edit, jobb szélén a veje, Vetró 
István. Fotó: Szabó Luca 

Harminckét évig vezetett trolit és villamost
Meglepték kollégái és családja Muhelné Horváth Ilonát a nyugdíjba vonulása alkalmából

Július 12-én reggel még nem sejtett semmit – és egészen 
a Vértói úti végállomásig úgy gondolta, ez is egy átlagos 
munkanap lesz, azt leszámítva, hogy az utolsó. De aztán 
minden máshogy alakult: Muhelné Horváth Ilonát gyakor-
latilag minden kollégája, aki nem volt szolgálatban, kö-
szöntötte az utolsó munkanapján – írja a szeged.hu.

Majd következett a be-
vonulás a Csáky utcai tro-
litelepre, és az igazi, még 
nagyobb köszöntés: ott már 
minden olyan kolléga várta 
Muhelné Horváth Ilonát, aki 
nem volt éppen szolgálat-
ban. És még mindig nem volt 
vége, egy körre még mindig 
lehetősége volt: egy másik, 
földíszített Ikarus–Škodával 
körbejárhatta egész Szege-
det, és haza is mehetett a 
trolival. Ha akart. De hogy a 
456-os troli valóban kiállt-e 
még egy utolsó nagy körre, 
volánjánál minden SZKT-s 
Icujával, az maradjon az ün-
neplők titka.

Garai Szakács László

Ha egy földíszített ZiU 
troli áll a Vértói úti hu-
rokvégállomáson, ak-

kor ott biztos, hogy történik 
valami. Történt is: Muhelné 
Horváth Ilonát harminckét 
évnyi járművezetői szolgá-
lat után együtt köszöntötték 
kollégái előbb kinn a végállo-
máson, majd benn a trolite-
lepen is.

– Ne aggódj, a baleseti 
helyszínelő előre kitöltött ne-
ked egy kiugrásjelentőt – így 
nyugtatták kollégái, mert mi-
után beállt az általa vezetett 
Ikarus–Škoda trolival, letud-
va az utolsó munkával töl-

tött napját, át kellett ülnie a 
Szegeden egyedüliként meg-
maradt, nosztalgiajárművé 
nemesedett ZiU trolira, hogy 
azzal menjen be a telepre.

Elsőként a családja, a 
szerettei ölelték meg a friss 
nyugdíjast, lánya, Pálinkás 
Attiláné Hidi Mónika „Vi-
gyázz, nyugdíjas!” feliratú 
„szépségkirálynő-szalaggal” 
köszöntötte, s kapott egy 
fotóalbumot, tele SZKT-s ké-
pekkel. A cég nevében elkö-
szönt tőle Majó-Petri Zoltán 
igazgató is, akitől a családja 
által frissen készített barack-
lekvárt is kapott ajándékba.

Az utasok mondták

A szeged.hu Facebook-oldalán sokan szóltak hozzá a cikkhez. 
Ezekből idézünk.
Bakk Sándorné: Nagyon figyelmes és segítőkész volt. Sokszor 
utaztam vele a 9-es trolin. Jó egészséget kívánok a nyugdíjas 
évekhez!
Kopasz Magdi: Mindig nagyon kedves volt velem, pedig elég 
nehézkesen tudok le-fölszállni. Boldog nyugdíjas éveket kívá-
nok!
Törökné Julcsi: Megható, kedves pillanatok! Megkönnyeztem. 
Köszönjük, hogy megosztottad velünk, így részesei lehettünk 
egy igazán stílusos búcsúztatónak. Szerettem veled utazni, 
mert az emberséged, a határozottságod, a vezetési tudásod 
és stílusod biztonságot, kellemes utazási élményt adott. Sze-
retettel kívánok minden jót neked és a családodnak!
Gráf Ági: Remélem, még találkozunk a 9-es trolin – ha a „fia-
talok” szabin lesznek, jöhetnek a bevált nyugdíjasok. Addig is 
köszönöm az együtt utazás élményét utasként!
Berta László: Icuka! Nagyon boldog nyugdíjas éveket kívánok!

Muhelné Horváth Ilona a volán mögött az utolsó munkanapján. Fotók: Szabó Luca

Csattogtak a fényképezőgépek, amikor Majó-Petri 
Zoltán igazgató a cég nevében elköszönt Muhelné 
Horváth Ilonától.Feldíszítették a búcsúztatóra a ZiU trolit.
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Sinkovics Gábor nem-
rég interjút készített 
a szeged.hu-n Hegyi 

Ivánnal. Ebből tudtam meg, 
hogy a jeles sportújságíró 
újabb könyvet írt Móravá-
ros büszkeségéről, Sándor 
Károlyról. Több okból is kí-
váncsi vagyok a hamarosan 
megjelenő kötetre. A legel-
ső, hogy én is móravárosi va-
gyok. Hiába, hogy már rég 
nem ott lakom, de a Móra 
utca 6. alatt eltöltött gyer-
mek- és ifjúkor nem múlt el 
nyomtalanul, ma is bennem 
él. A második, hogy egy-
szer láttam Sándor Csikart 
élőben játszani, amikor az 
MTK itt vendégszerepelt a 
SZEAC-pályán. A szüleimmel 

voltam kint a meccsen. Óri-
ási volt a tömeg, rövid időre 
el is szakadtunk egymástól 
a nagy tolongásban. Talán 
egy-nullra győztek a kék-fe-
hérek. Lecsúszott sportszár, 

utolérhetetlenül gyors, ala-
csony, fekete hajú focista 
– szinte csak ennyi maradt 
meg bennem akkor róla.

A hatvanas években 
rendszeresen jártam a Mó-
ravárosi Kinizsi mérkőzése-
ire a Cserepes sori „Mara-
cana Stadionba”, melynek 
kerítését, lelátóját és az 

öltözőket a Csikar átigazo-
lásáért az MTK-tól kapott 
pénzből építette a móraváro-
si klub. Milyen jó kis megye 
egyes csapatunk volt! Egy 
Móraváros–Alsóváros (Fű-
tőház) derbi! Mint mondjuk 
ma egy Real–Barca össze-
csapás. A kapuban a kacska 
kezű Bodó, és persze Ta-
nács Tóni (Tonka?), akinek 
mintha lett volna egy testvé-
re is a csapatban. Több név 
sajnos nem jut eszembe. 
A hetvenes évek közepén, 
amikor a vágóhídra kerül-
tem, mint elektroműszerész, 
személyesen találkozhattam 
gyermekorom kedvelt focis-
tájával, Tanács Antallal, aki 
szintén ott dolgozott, csak-
úgy, mint az akkori csapat 
néhány tagja. Schvarcz Laci, 

Ötvös Jani, Bokor Béla (Cső-
rös), Szórát Peti, a kapus 
(gimnáziumi osztálytársam) 
és a többiek személyes is-
merőseim voltak. Már csak 
az ő kedvükért is kijártam a 
Cserepes sorra a kicsi gyer-
mekeimmel. Akkor már a 
Gólya utca 5. alatt laktunk a 
szüleimnél, de hát az is bő-
ven Móraváros. Azóta sem 
voltam Kinizsi-meccsen, 
igaz, hogy az a pálya sincs 

már meg, és a labdarúgás-
hoz való vonzódásom is erő-
sen megcsappant az évek 
során. A tenisz, a tenisz – és 
főleg a női!

Könyveim kazlából elő-
kerestem és újraolvastam 
egy régi, 1965-ben kiadott 
Csikar-könyvet, melynek szer-
zője Fekete Pál. Minden igazi 
móravárosinak kötelező ol-
vasmány! Ezenfelül újra meg-
néztem a YouTube-on a 75. 
születésnapja alkalmából ké-
szített portréfilmet. Na most 
már jöhet az új könyv, testi-
leg-lelkileg felkészültem rá.

 Méhes János
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Tisztelt Olvasóink! 
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észre-
vételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formá-
ban adja közre.

Egy kép, két mondat

     Postabontás

Nyári vakáció Szegeden
az 1950-60-as években
 

Mindig nagyon vártuk gyerekként a nyári szünetet. 
Számunkra a vakáció nem azt jelentette, hogy 
csak süttettük a hasunkat. Mindig voltak felada-

taink. Mivel ezekben az időkben még nem voltak elektro-
mos hűtőszekrények, kora reggel mi, gyerekek a Bocskai ut-
cai jéggyárba mentünk. A jégtömböt kettévágatva, zsákba 
bugyolálva, kis húzós kocsinkon hoztuk az édesapánk által 
készített hűtőszekrénybe. Sietnünk kellett, ugyanis jól lát-
szódtak az olvadó jég nyomai az úton. A fűrészporral töltött, 
dupla falú, belül hőtükörrel bélelt szekrényben három-négy 
napig biztosította a megfelelő hőfokot az egy tábla jég.

Délelőtt gyermekműsort hallgattunk a rádióban. A 
Csinn-Bumm Cirkusz előadásainál kedvesebb, vidámabb 
történeteket azóta se hallottam.  A dallamok még most is a 
fülemben csengenek: „Én vagyok a hosszú lábú Kelemen, 
Kelemen…” –  énekelte Bilicsi Tivadar. A rádióhallgatás 
nem volt egyszerű dolog. A háború idején mindenkinek be 
kellett szolgáltatni a rádióját. Édesapánk nem vett új készü-
léket, csak egy régi „doboza” volt, amely erősen recsegett. 

A szomszéd vízszerelő, 
Tóth bácsi mindig na-
gyon hangosan hall-
gatta a feleségével az 
új rádióját, mert már 
nagyothallottak. Sze-
rencsére kedvelték a 
gyermekműsorokat, 
így mi is hallottunk 
minden szót. Ha néha 
levették a hangerőt, 
a falra tapasztottuk a 
fülünket. Három gye-
rekfej nehezen fért el 
egymás mellett…

Mindig segítettünk 
édesanyánknak az 
ebéd elkészítésében, 
hogy a nyári melegben 
felforrósodó lakásunk-

ból mihamarabb kijuthassunk a szabadba. Kora délután az 
újszegedi Partfürdőre mentünk. A hídon még villamos köz-
lekedett, de inkább gyalogoltunk, hogy maradjon pénzünk 
fagyira.  A Tiszához puha, sárga homokon lehetett leszalad-
ni, de a felforrósodott talaj miatt ajánlatos volt a gumiszan-
dál viselete. Az erős sodrás miatt nehéz volt úszni, ezért fel-
gyalogoltunk a Bertalan-emlékműig, és onnan csorogtunk 
le a strandig.

Estefelé belocsoltuk a pedagóguskabin közelében lévő 
turulpályákat, és kezdődhettek a mérkőzések. (A turul, 
más néven röptenisz Szegedről induló, szerény felszerelést 
igénylő játék.) Remek társaság jött össze. Tanárok, közép-
iskolás diákok és egyetemi hallgatók ütögették a „kopasz” 
teniszlabdákat a két méter magasban kifeszített háló fölött. 
Emlékszem Lesi Viktor és Devich Andor tanár urakra, az 
akkor ifjú Szabó Lacira, Fehér Tónira, a Devich lányokra, a 
Győry testvérekre, Thékes Lászlóra, Harsányi Gézára, Bron-
ner Dezsőre és a mindig mosolygós Magyar nénire, aki es-
ténként bezárta a turulfelszerelést a kabinba. Az újszegedi 
Partfürdő turulpályái hosszú évekig biztosították a sporto-
lás lehetőségét. Néhány alkalommal a pedagóguskabinok 
környékét lampionokkal díszítették fel, és a tanárokkal, di-
ákokkal és családtagjaikkal felszabadultan töltöttünk el itt 
pár kellemes órát.

És az alma nem esett messze a fájától: a fiam, Berecz 
Árpád folytatja a hagyományt, és évek óta az egyéni felnőtt 
turulbajnokság győztese Szegeden; sőt volt olyan is, hogy a 
fia, Ádám lett az ifjúsági kategória egyéni győztese.

Dr. Berecz Árpádné Learatták a búzát – írta Lövölde utcai olvasónk, aki régóta fotózza a kertje mögötti szántóföldet. Fotó: Török József

Mivel ezekben az 
időkben még nem 
voltak elektromos hű-
tőszekrények, kora 
reggel mi, gyerekek 
a Bocskai utcai jégy-
gyárba mentünk. A 
jégtömböt kettévá-
gatva, zsákba bugy-
olálva, kis húzós ko-
csinkon hoztuk az 
édesapánk által ké-
szített hűtőszekrény-
be. Sietnünk kellett, 
ugyanis jól látszódtak 
az olvadó jég nyomai 
az úton. 

Egyszer láttam Sándor Csikart élőben játszani

Sándor Csikar:
Rongylabdával fociztunk

„Gyerekkoromban első osztálytól kezdve Szegeden, 
egy elég szegény környéken laktunk, és rongylabdával 
futballoztunk. Olyan rongylabdát tudtunk csinálni 8-9 
évesen, hogy visszapattant a kemény falról. Egész nap 
játszottunk. Nekünk még a sport, a futball volt a ki-
emelkedés a szegénységből, sokszor a nyomorból. Ha 
nincs foci, lehet, hogy az egész életem kocsmában töl-
töm el. Azt láttam vidéki proligyerekként, hogy a jobb 
családból való városi értelmiség a könyvek által válik 
azzá, ami. Így én is elkezdtem olvasni, pedig amikor 
felkerültem Pestre, írni is alig tudtam. Aztán én lettem 
az Aranycsapat szellemi vezetője!” (Forrás: magyarfut-
ball.hu)

Milyen jó kis me-
gye egyes csa-
patunk volt! Egy 
Móraváros–Alsó-
város (Fűtőház) 
derbi!

Sándor Csikar és a Cserepes sori pálya. Forrás: Méhes 
János
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BŐVÜLT A STÁB. A MOL-Pick 
Szeged kézilabdacsapatának 
honlapján Szűcs Ernő Péter el-
nök jelentette be, hogy változá-
sok történtek a klubnál, több új 
munkatárs érkezett. Gazdasági 
vezetőként tér vissza az egyko-
ri kiváló kapus, Farkas József, 
marketing- és kommunikációs 
vezetőként dolgozik a jövőben 
a szegedi kötődésű H. Nagy 
Máté, a nemzetközi ügyekért 
pedig Borsos Robin felel. Júli-
usban elindult a PICK Kézilab-
da Akadémia felkészülése. Er-
ről Szűcs elmondta: eddig is ko-
moly terveik voltak az utánpót-
lással, most még magasabbra 
tették a lécet. A szegedi nevelő-
munka híres volt, szeretnék is-
mét arra a szintre emelni, ahol 
a felnőttek állnak. A MOL-Pick 
célja a következő idényben a 
bajnokság és a magyar kupa 
megnyerése, valamint eljutni a 
BL négyes döntőjébe.
KÉZISEK KÉZISE: A KORÁBBI 
PICK-EDZŐ A LEGJOBB. A XX. 
század legjobb férfi-kézilabdá-
zójának megválasztott Kovács 
Péter úgy fogalmazott: simogat-
ja a lelkét, hogy a Kézisek kézi-
se elnevezésű szavazáson is az 
élen végzett. A Nemzeti Sport, 
a Magyar Nemzet, az Origo.hu 
és a Magyar Kézilabda Szövet-
ség közös játékában a szege-
di Nagy László lett a második, 
Varga István pedig a harmadik. 
A most 65 éves Kovács a Buda-
pesti Honvéd tagjaként hatszor 
volt magyar bajnok, 1982-ben 
pedig BEK-et nyert. 1984-től a 
német kézilabda-bajnokságban 
szerepelt, ahol bajnoki címet 
és kétszer is kupát nyert. A ma-
gyar válogatott szereplési és gól-
rekordere 323 meccsen 1797 
gólt szerzett a nemzeti csapat-
ban, mellyel az 1986-os világ-
bajnokságon ezüstérmes lett. 
Edzői karrierje kapcsán megje-
gyezte: sajnálja, hogy sohasem 
tevékenykedhetett a magyar vá-
logatott szövetségi kapitánya-
ként, és felidézte, nagyon szere-
tett a Pick Szegednél dolgozni, 
amellyel 2006-ban magyar ku-
pát szerzett.
ELNÖK LETT ILYÉSBŐL. A ko-
rábbi szegedi klasszis, jelenleg 
Tatabányán szereplő Ilyés Fe-
renc elnökletével alapítványt 
hozott létre a Magyar Kézilab-
da Szövetség a határon túli ma-
gyar utánpótlás támogatásá-
ra, Együtt növünk fel! néven. 
Az alapítvány célja a történelmi 
Magyarország területén kialakí-
tandó, a nemzettudatra épülő, 
az egészséges életmóddal és 
a versenysporttal összefüggő 
sportágspecifikus kiválasztás, 
felkészítés, versenyeztetés és 
szakemberképzés.

Sport

Történelmet írtak, ezüstöt nyertek a Gorillák
Parádésan szerepeltek a szegediek a hetesrögbi OB-n

Fennállása legjobb eredmé-
nyét érte el a Fit World SE 
Hungarosun Gorillák RC, 
amely remek játékkal ezüst- 
érmet szerzett a hetesrögbi 
országos bajnokságon. 

Kiválóan sikerült a he-
tesrögbi országos baj-
nokság hatcsapatos 

döntője a szegedi Fit World 
SE Hungarosun Gorillák RC 
számára, amely a második 
helyen zárt a Budapest Rug-
by Centrum Kincsem Park-
ban, s ezzel megszerezte 
fennállása első bajnoki ér-
mét. A siker értékét emeli, 
hogy 2020-ban tíz klub neve-
zett az olimpiai szakág soro-
zatába, s ez rekordnak szá-
mít.

– A kvalifikációs tornán 
elért eredményünkkel a ha-
tos döntőben a B csoportba 
kerültünk, ahol a Kecske-
méti Atlétikai és Rugby Club 
és a Honfoglalók RC Nagy-
kőrös voltak az ellenfeleink. 
A Honfoglalókkal kezdtünk. 
Minden tornán nehéz az első 
meccs, és ebben a lebonyolí-
tási rendszerben a hiba sem 

fér bele. Ennek megfelelő 
taktikával léptünk pályára: 
maximális labdabirtoklás, fo-
lyamatos nyomás az ellenfél-
re, lehetőleg a legkevesebb 
játék a saját térfélen. Az első 
félidő 5–0-s vezetést hozott, 
tökéletes taktikai fegyelem 
mellett. A második játékrész-
ben hiba nélkül játszott a csa-
pat, ez felőrölte az ellenfelet, 
s a végeredmény 19–0 lett. A 

nagykőrösi csapat nem jutott 
át a szegedi térfélre. Ezzel a 
győzelemmel biztossá vált a 
négy közé jutás – számolt be 
az eseményekről Debreczeny 
Dénes technikai igazgató.

– Ezután következett a 
nap legnehezebb mérkőzé-
se, a kecskemétiek ellen. 
Csapatunkban még benne 
volt a tavaly elvesztett bronz- 
meccs, az elmúlt két hét 

felkészülése azonban csak 
erről a mérkőzésről szólt. A 
keret fegyelmezett maradt, 
az első félidőben minden já-
tékelemben jobbak voltunk. 
A második félidő fizikális fö-
lényt is hozott, így megnyug-
tató 21–0-val döntőbe jutott 
a csapat – folytatta Deb-
reczeny. Az aranyéremért a 
címvédő Esztergomi Vitézek 
ellen léptek pályára.

– Az ellenfél az olimpiai 
kvalifikációs tornán szereplő 
magyar válogatott négy já-
tékosát tudhatta soraiban. 
Nagy sebességgel kezdődött 
a mérkőzés, a csapatunk az 
első pár percben nem tudta a 
korábbi taktikát megvalósíta-
ni. Még rutintalanok vagyunk 
a döntőkben, ez meglátszott 
az elején, ám az előzetesen 
megbeszéltek alapján végig 
küzdöttünk, és az is fontos, 
hogy minden benevezett já-
tékosunk pályára lépett a 
döntőben. A csapat tartását 
és küzdeni akarását mutat-
ja, hogy a mérkőzés utolsó 
pontjait mi szereztük, ezzel 
alakult ki a 32–5-ös végered-
mény – tette hozzá a techni-
kai igazgató.

A harmadik helyet a Bat-
tai Bulldogok együttese sze-
rezte meg, negyedik lett a 
Kecskeméti ARC, ötödik a 
Fehérvár RC, hatodik a Hon-
foglalók csapata. Az eszter-
gomiaké lett a bajnoki cím 
a nőknél is, ahol a Vitézek 
együttese a hatfordulós sze-
zon összesített eredményei 
alapján végzett az élen.

Nincs veszélyben a részben szegedi Eb
2022 januárjában lesz a kézilabdázók eseménye

A koronavírus nem be-
folyásolta a 2022-
es, magyar–szlovák 

közös rendezésű, részben 
szegedi férfi kézilabda Eu-
rópa-bajnokság szervezői 
munkáját Bíró Szabolcs, az 
EHB 2022 Kft. ügyvezetője 
szerint.

– Ez a tervezés időszaka. 
Igyekeztünk kihasználni a 
kényszerszünetet, hogy még 
pontosabban, még jobban 
megtervezzük ezt a hosz-
szú, másfél éves kampányt. 
A szervezést nem gátolja a 
járvány, nagyon reméljük, 
hogy az Európa-bajnokságot 
pláne nem fogja – mondta 
az ügyvezető az M4 Sporton. 
Bíró emlékeztetett rá, hogy 
új megközelítéssel pályáz-
tak a rendezési jogra, és az 
a céljuk, hogy új trendet mu-
tassanak be, hogyan lehet 
egy kicsit másképpen meg-
rendezni egy ilyen jelentős 
sporteseményt.

– Nemcsak egy sportese-
ményt szeretnénk rendezni, 
hanem olyan emlékezetes 
két hetet akarunk adni az 
idelátogatóknak, ami felejt-
hetetlen Európa-bajnoksá-

got és élményt nyújt – mond-
ta, majd hozzáfűzte: a mai 
kor embere már nem elég-
szik meg azzal, hogy nívós 
mérkőzéseket lát, s példa-
ként az amerikai profi sport-
ágakat említette. 

– Ott a szórakoztatás, a 
nézők kiszolgálása legalább 
akkora hangsúlyt kap, mint 
maga a sportélmény. Mi is 
ennek kívánunk megfelel-
ni. Azt reméljük, hogy ami-

kor idejön valaki, nemcsak 
a kézilabda krémjét látja 
játszani, hanem a rendező 
országok kultúráját, gasztro-
nómiáját és nevezetességeit 
is megismeri – magyarázta. 

A 2022 januárjában sorra 
kerülő kontinenstornán a 65 
mérkőzésnek Budapest, Deb-
recen, Szeged, Pozsony és 
Kassa ad majd otthont. A 24 
csapatos torna sorsolására 
jövő júniusban kerül sor.

Tizenhét szegedi érem evezésben

Az NKM Szeged VE evezősei a Csepelen rendezett FEC 
kupával hivatalosan is megkezdték a versenyszezont. 
A csapat három arany-, nyolc ezüst- és hat bronzér-

met szerzett. Király Csaba és Király Miklós férfi felnőtt négyes-
ben győzött, Szabó Gábor ifi egypárban bizonyult a legjobbnak, 
míg Kovács Sándor, Kósa András és Szabó Zétény ifjúsági nyol-
casban nyert.

A szegediek eredményei, FEC kupa, aranyérmesek: Király 
Csaba, Király Miklós, Gerei, Hopp (utóbbi kettő MEC, felnőtt né-
gyes), Szabó Gábor (ifjúsági egypár), Kovács Sándor, Kósa And-
rás, Gosztola, Belan, Árvai (mindhárom Csepel), Bujtás (MTK), 
Földesi (VVEC), Fernandez (FEC), korm.: Szabó Zétény (ifjúsá-
gi nyolcas); ezüstérmesek: Szili Dorina, Daka Zsófia (felnőtt 
kétpár), Szabó Gábor, Kunstár Simon (ifjúsági kétpár), Molnár 
Orsolya, Moór Nikolett, Farsang Dorka, Kupecz Gréta (serdülő 
négyes), Horpácsy Kristóf, Lukács Patrik, Ambrus Márk, Vörös 
Bálint, korm.: Bilicki Máté (serdülő kormányos négyes), Hajdú 
Márton (tanuló egypár), Pálka Bálint (tanuló egypár), Bagdi 
Zénó (tanuló egypár), Hajdú Márton, Pálka Bálint, Bagdi Zénó, 
Inokai Ádám, korm.: Bilicki Máté (tanuló kormányos négypár); 
bronzérmesek: Kallai Berta, Szili Dorina, Daka Zsófia, M. Tóth 
Borbála (ifjúsági négyes), Kovács Sándor, Kósa András, Dézsi 
Levente, Virág Benke Nimród (ifjúsági négyes), Kunstár Simon 
(serdülő egypár), Boldogh Lilla (tanuló egypár), Inokai Ádám (ta-
nuló egypár), Bilicki Máté (tanuló egypár).

A serdülő négyes nyakába ezüstérem került. Fotó: NKM 
Szeged VE

A MOL-Pick Szeged klasszisa, Bánhidi Bence kulcssze-
replő lehet a hazai rendezésű Eb-n. Fotó: MTI

Fennállása legnagyobb sikerét aratta a szegedi egyesület. Fotó: Gorillák RC



2020. július 25., szombat

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? 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 29. 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: Móra Heller Ödönről írta a Festő halála című regényét. A nyertes: Csécseiné Balogh Ágnes. Gratulálunk!
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SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK július 10-én: Mol-
nár János és Vigh Nóra Mária, Tóth Oszkár Tibor és Kordás 
Marianna, Domonkos Gergely József és Löffler Zsuzsanna, 
Tombácz Zsolt és Nyúl Zsófi, Szabó Bence és Hajdu Kriszta; 
július 11-én: Nagymihály Norbert Géza és Draxler Doroty-
tya Dóra, Temesvári Norbert Zsolt és Kovács Enikő, Kardos 
Márk és Czutor Szabina, Bárkányi Pál és Kovács Kincső 
Dalma, Zsíros Martin és Drenkovics Enikő, Tóth Attila és 
Lajkó Jennifer, Rácz Krisztián Péter és Sebők Eszter, Né-
meth Sándor József és Német Kamilla, Korpa Tamás Dániel 
és Kovács Krisztina, Veres Márton és Vadász Csenge Enikő, 
Pápai Imre és Morvai Gizella.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Takács An-
dornak és Marjanovic Anettnak 2020. 
07. 07-én Dusán István, Zsótér Sándor 
Zsoltnak és Roncsek Tündének 2020. 
07. 09-én Dániel, Losonczi Attilának és 
Csikós Juditnak 2020. 07. 10-én Mik-
lós,  Csonka Attilának és Gyöngyösi Lí-
viának 2020. 07. 10-én Máté, Pálfi István Attilának és Diny-
nyés Editnek 2020. 07. 10-én István, Petrekanics Ádámnak 
és Kozák Tamarának 2020. 07. 11-én Laura, Török Zoltán 
Kornélnak és Csíkos Anitának 2020. 07. 11-én Gábor, Papp 
Tamásnak és Liliom Krisztinának 2020. 07. 11-én Levente 
Levente nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: 

Szabó C. Szilárd 
Nyomás: Mediaworks Zrt.

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

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
nyári idő

Július 
25.

szombat

Július  
26.

vasárnap

Július 
27.

hétfő

Július 
28.

kedd

Július 
29.

szerda

Július 
30.

csütörtök

Július
31.

péntek

Válto- 
zékony
26/17

Kristóf,
Jakab

Válto- 
zékony
28/16

Anna,
Anikó

Válto- 
zékony
26/15

Olga,
Liliána

Válto- 
zékony
27/15

Szabolcs

Szeles

27/16

Márta,
Flóra

Napsü-
téses

28/15

 Judit,
Xénia

Válto- 
zékony
27/16

Oszkár

Képviselői 
fogadóóra

Ezen a napon

76 ÉVE TŰNT EL
SAINT-EXUPÉRY

Antoine de Saint-Exupéry 
neve a legtöbb ember szá-
mára A kis herceg című 
könyv írójaként és illusztrá-
toraként ismert. A kis herceg 
története ma is azok közé a 
mesék közé tartozik, ame-
lyeket gyermekként és fel-
nőttként is érdemes újra és 
újra elolvasni. Hetvenhat 
éve, 1944. július 31-én tűnt 
el Antoine de Saint-Exupé-
ry, aki ezen a napon indult 
utolsó útjára a felderítő légi-
erő repülőtisztjeként, hogy a 
Rhône-völgyi német csapa-
tokról információkat gyűjt-
sön – de már nem tért haza.

AUGUSZTUS 9., SZOMBAT 
Kothencz János:  10.00–
12.00 (Csongor tér 12.)
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