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3.

6.

Nagymacskák
A tigrisek világnapján a tizenöt
esztendős Igort
és Boriszt is ünnepelték a Szegedi Vadasparkban.

10.

Országon belül
A szlovéniai
Rogla helyett
Szombathelyen
edzőtáborozik a
MOL-Pick Szeged,
már el is utazott
a csapat.

Tisztelt Olvasóink!
A Szegedi Tükör a nyári szabadságolások miatt
legközelebb augusztus 15én jelenik meg.

Biztonságos csomópontok épülnek
minden közlekedőnek a Csillag téren és az Algyői úton

Az Algyői úton már felvonult a kivitelező, a terelések augusztus 3-án kezdődnek. Fotó:
Iványi Aurél

A

Csillag tér felújítása a napokban elkezdődött, és a tervek szerint augusztus végére elkészül. A tér útburkolatának cseréjével egy időben a Lugas utcában és a
Budapesti körúton is fejlesztések zajlanak. A körtöltésen átvezető útszakaszt – a trolivégállomástól a Göndör sorig – kiszélesítik, hogy az autósok és a kerékpárosok jobban elférjenek, ezáltal biztonságosabban közlekedhessenek.
A Budapesti körúton is útszélesítést végeznek. A
felújítás idejére megváltozott a közlekedés rendje.

A Csillag térnél már egy hete zajlanak a munkálatok, a forgalomkorlátozás várhatóan
augusztus végéig tart. Fotó: Szabó Luca

A Csillag teret és az odavezető útszakaszokat lezárták.
Az Algyői út, a Ladvánszky utca, a Baktói utca és a Diadal utca forgalmas találkozásánál hazánkban egyedülálló,
korszerű, jelzőlámpás csomópontot építenek ki a tervek
szerint augusztusban. A munkálatok miatt augusztus 3-tól
négy héten át itt is forgalmi korlátozásokra, terelésekre kell
számítaniuk a közlekedőknek. A fejlesztés eredményeként
a forgalmas főúton kerékpárral és gyalog is biztonságosan

lehet majd átkelni, az Algyői útról a Ladvánszky utcába,
balra kanyarodó helyi járatú autóbuszok pedig előnyben
részesülnek. Fontos változás lesz az is, hogy a Baktói utca
közvetlenül az Algyői útba torkollik majd, szemben a Diadal
utcával.
Kérjük, fokozott körültekintéssel közlekedjenek mindkét csomópont közelében, figyeljék a jelzőtáblákat. Köszönjük a közlekedők megértését és türelmét!
Részletek a 4. és az 5. oldalon

Óriásbábok csalogattak a rakparti családi programokra

L

átott már tiszavirágot és óriáshalat sétálni a Kárász utcán? Ezekkel a hatalmas bábokkal csalogatták a közönséget a folyópartra, ahová a város négy kulturális intézménye települt ki a Szeged főutcája a Tisza programsorozat harmadik hétvégéjén. A rakparton két nap alatt több száz
család kapcsolódott be a Kövér Béla Bábszínház, a Somogyi-könyvtár, a Móra-múzeum és a Szent-Györgyi Albert Agóra játékaiba. A gyermekek igazi kedvence ez alkalommal a
bábszínház sátra volt, ahol matrózruhába bújt bábszínészekkel együtt menthették meg a várost az árvíztől, dobálhatták
a mentőöveket halaknak, világítótoronynak, kalózoknak. A
könyvtárosokkal tornyot építhettek könyvekből, és puzzle-t illeszthettek össze. A kis detektíveket a Móra-múzeum várta,
náluk várostörténeti filmet is nézhettek. Az Agóra sátránál a
páratlan szegedi papucsot, valamint az informatikatörténetből ismerős katicabogarat és a Lego-robotot nézhették meg.
Augusztus 1-jén és 2-án a Zöld hétvége színes programjai várják a családokat. Házigazda: a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft., a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft., a
Szeged Pólus Nkft. és a Szegedi Távfűtő Kft.

Óriáskérész és repülő hal csalogatta a családokat a rakpartra a Szeged főutcája a Tisza programsorozat harmadik
hétvégéjén. Fotó: Iványi Aurél
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Ismét remekeltek
a radnótis matekzsenik
Cambridge-ben tanul tovább
Weisz Máté, aki újabb aranyérmet nyert egy nemzetközi
matematikaversenyen.

A
Tovább nőtt a kerékpárral közlekedők száma a járvány idején. Fotó: Dombai Tünde

A járvány idején még
többen kerékpároztak
Sikeresen alkalmazkodtak a munkáltatók és a munkavállalók is
Átalakultak a közlekedési szokások a koronavírus-járvány alatt. Még többen kezdtek kerékpározni, de a telekocsizás is felfutott. Ahol lehetett, egyből alkalmazták a
home office-t is.

A

járvány miatt bekövetkezett munkahelyi változások megismerésére a
SASMob projekt a Magyar CIVINET hálózattal együtt virtuális találkozót szervezett.
„A járvány hatása a munkahelyi mobilitásra”
címmel megtartott virtuális kerekasztal-beszélgetésen hat nagy foglalkoztató számolt
be a járvány munkahelyi mobilitásra gyakorolt hatásairól és a meghozott intézkedésekről.
Kiderült, hogy a cégek gyorsan reagáltak a kialakult pandémiás helyzetre, több
IT-profilú cégnél már korábban bevezették a
heti egy- vagy kétnapos otthoni munkavégzést, ami megkönnyítette az átállást a teljes
home office-ra, hiszen adottak voltak az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek.
Voltak olyan cégek is, amelyek előrehozták
a korábban már tervezett, ezzel kapcsolatos fejlesztéseket vagy akár egyes eljárások
digitalizálását is. Az átállás egy vagy több
lépcsőben zajlott, ez leginkább a technikai
feltételek rendelkezésre állásától függött.
Természetesen nem mindenhol volt lehetséges a teljes home office-ra való átállás.
Némelyik vállalatnál a jogszabályi előírások,
máshol pedig a nagy létszámú fizikai munkavállalói állomány miatt nem lehetett megoldani az otthoni munkavégzést. Ezeken a helyeken óvintézkedéseket, illetve módosított
munkarendeket vezettek be.
Az otthoni munkavégzés a szellemi munkavállalók jelentős részét érintette, a fizikai
foglalkoztatottak esetében viszont nem volt
rá lehetőség. Több esetben olyan intézkedést vezettek be, amely a továbbra is bejáró
munkavállalók mobilitására (például annak
segítésére, biztonságosabbá tételére) vonatkoztak. Az egyik ilyen a direkt védekezés
támogatása (például védőmaszkok biztosítása, fertőtlenítőszer kihelyezése), a másik
pedig a munkavállalók mobilitásának biz-

tonságosabbá tétele, a közvetlen kapcsolat
elkerülésére hozott intézkedések.
Az utóbbi csoportba tartozik többek között a SASMob projekt keretében beszerzett
elektromos rollerek felajánlása a munkavállalóknak, a saját gépjárművel történő közlekedés ideiglenes támogatása vagy a több
műszakos munkarend kialakítása.
Az új típusú munkavégzés kialakításával
kapcsolatban leginkább informatikai jellegű
kihívásokkal szembesültek a cégek, mint
például a telekommunikációs csatornák
telítettsége, a digitális oktatás bevezetése
vagy a nem megfelelő sávszélesség. Egyes
munkáltatók esetében, ahol a munkafolyamatok az érintettek szoros együttműködésében zajlanak (például szoftverfejlesztés), a
személyes kapcsolat hiánya néhány esetben
hosszabbá tette a munkafolyamatokat.
Jelentősen megváltoztak a munkavállalók mobilitási szokásai is a járvány ideje
alatt: a közösségi közlekedést használók
száma drasztikusan csökkent, ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt a személygépjárművet egyedül vagy közösen (telekocsi),
illetve kerékpárt használók száma.
A foglalkoztatók bizonyos helyzetek, események, illetve munkavállalók esetében a
bevezetett intézkedésekből néhányat a későbbiekben is megtartanának, ilyen például
a kölcsönözhető kerékpárok rendszeres fertőtlenítése, néhány munkáltató esetében a
heti egynapi home office bevezetése a munkavállalóknak vagy, az egyetem esetében,
bizonyos kurzusok online közvetítése.
A home office várhatóan nem válik egyeduralkodóvá, azonban heti néhány napnyi otthoni munkavégzés a járvány után is reális
lehet. A közlekedést illetően a cégek a kerékpárral vagy az autóval történő munkába
járást támogatták a járvány ideje alatt, de
fontos szempont a jövőre nézve, hogy azok,
akik most inkább autóval járnak – és ebben
akár a cég is támogatja őket –, a járvány
után ismét a közösségi közlekedést használják, mert a város hatékony működése nem
képzelhető el a közösségi közlekedés jelentős szerepe nélkül.

szegedi Weisz Máté
arany-, Hámori Janka
pedig ezüstérmet szerzett azon az online megrendezett nemzetközi matematikaversenyen, amelyen mintegy száz országból indultak
középiskolások, Kanadától
Dél-Afrikán át Svédországig.
A versenyt Az Amerikai Egyesült Államok Matematikai
Társulata közösen szervezte a legnagyobb online matematikai portállal. A rendkívül
magas szintű problémamegoldó versenyt, a Cyberspace
Mathematical Competitiont
most először rendezték meg
a világon.

Weisz Máté és Hámori
Janka
Weisz Máté 2018-ban és
2019-ben aranyérmet szerzett egyéniben a Közép-európai Matematikai Olimpián.
Tavaly tavasszal Weisz Mátét
Szeged Ifjú Tehetsége díjjal,
egyik
matematikatanárát,
Schultz Jánost pedig Szeged
Ifjú Tehetségéért díjjal tüntette ki az önkormányzat. Ősszel
pedig Botka László polgármester Szeged város aranyérmével jutalmazta a radnótis
diákot, valamint másik matematikatanárát, Tigyi Istvánt.

Weisz Mátét sikerült elérnünk.
– A CMC egy új, nemzetközi matematikaverseny. Idén a
koronavírus-járvány miatt őszre halasztották az eredetileg
nyárra tervezett Nemzetközi
Matematikai
Diákolimpiát.
Ennek a helyére került a CMC.
Két versenynapon írtunk dolgozatokat, a feladatsorok
négy-négy olimpiai jellegű
problémát tartalmaztak –
mondta Weisz Máté, aki idén
érettségizett a Radnóti-gimnáziumban. Mátét felvették
a világ legjobb egyetemére,
Cambridge-be.
Hámori Janka tavasszal
nyert aranyérmet a Lányok
Európai Matematikai Olimpiáján, amely szintén virtuális
volt a koronavírus-járvány miatt.

Az ELTE és Debrecen után Szegedre
vették fel a legtöbb egyetemistát

Győzelmi jelentéssel ért fel a szegedi egyetemen, amint
Rovó László rektor bejelentette a felvételi ponthatárokat
A számok alapján az SZTE
még mindig az egyik legnépszerűbb magyar egyetem.
A rektor szerint nem merült
fel, hogy kiszakítanák belőle
az orvosképzést.

A

szegedi
egyetemen
a napokban jelentették be a felvételi ponthatárokat. Mint Rovó László
rektor az erről szóló sajtótájékoztatón elmondta, 7300an adták be jelentkezésüket
első helyen a szegedi egyetemre, és ebből 5906-an jutottak be valamelyik karra. Ez
a szám éppen csak elmaradt
a tavalyi csúcsévtől. Szeged
stabilan tartja harmadik helyét a hazai felsőoktatási intézmények sorában, mert az
ELTE-t és a Debreceni Egyetemet követően ide jelentkezik
és jut be a legtöbb első éves
hallgató, mondta el Fendler

Judit, az egyetem kancellárja.
A felvettek száma az egyetem
számítása szerint a külföldi
hallgatókkal és a pótfelvételiken eredményesen szereplőkkel együtt 8 ezerre növekedhet.

Az új tanévben több kar,
így az orvos- és egészségtudományi, a jogi, a gazdasági, a
bölcsészettudományi növelni
tudta a felvett elsőévesek számát, és ugyancsak növekedett a mesterképzésben részt
vevők száma.
A legtöbb hallgatót, 909et a bölcsészet- és társadalomtudományi karra vették
fel. A második helyezett a
gazdaságtudományi képzés
lett 840 új hallgatóval. Az
orvostudományi karra 275,
fogorvosnak 77, az egészségtudományi szakra 352,
gyógytornásznak 187 diákot
vettek fel. A műszaki képzési
területekre 293-an nyertek
felvétel, agrárképzésre pedig
260-an.

A rektor szerint nem merült fel
A szeged.hu a sajtótájékoztató után megkérdezte Rovó
Lászlót: a minisztériumi tárgyalásokkal kapcsolatos kijelentése értelmezhető-e úgy, hogy sikerült elhárítani
annak veszélyét, hogy kiszakítsák a szegedi egyetemi
képzés rendszeréből az orvos- és az egészségtudományi képzéseket. Erre az SZTE első embere úgy reagált,
hogy maga is olvasta az erről szóló sajtóhíreket, de azokat túldimenzionáltnak nevezte. Az elmondottakhoz an�nyit tett hozzá: nem merült fel annak lehetősége, hogy
az egyetem szervezeti rendje megváltozna. Ezzel cáfolta
azt az értesülést, amely szerint az egységes orvosképzés
érdekében kirajzolódott volna egy olyan terv, hogy egyetlen egyetem kötelékében vonják össze a hazai orvos- és
egészségtudományi képzést, amely így a jövőben kikerülne az SZTE képzési rendjéből.
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A legnépszerűbb internetes
újságot is bedarálta a Fidesz
Emelt fővel távozott az Index teljes szerkesztősége
Botka László
azt írta

Hatalmas tüntetés volt Budapesten a sajtószabadság és az Index mellett. Fotó: MTI/
Szigetváry Zsolt
Július 22. a sajtószabadság újabb fekete napja Magyarországon. Bodolai László, az Index Zrt. igazgatóságának
elnöke kirúgta Dull Szabolcs főszerkesztőt a legnagyobb
és legnépszerűbb hazai internetes hírportáltól. Ennek hatására távozott a közel száz fős szerkesztőség túlnyomó
többsége.

L

apzártánkig az Index
szerkesztőségének több mint nyolcvan
munkatársa távozott. Szolgálati közleményükben azt
írták, hogy azok, akik egyelőre nem adták be a felmondásukat, nem azért nem tették,
mert elfogadhatónak tartják
a kialakult helyzetet, hanem
szabadságon vannak. A tömeges felmondások közvetlen előzménye, hogy Bodolai László, az Index Zrt.
igazgatóságának elnöke kirúgta Dull Szabolcs főszerkesztőt. Másnap nem tudott
megegyezni a szerkesztőség tagjaival a folytatásról,
mivel a szerkesztőség kérése az volt, hogy a szakmai
függetlenség és az Index jö-

vőjének megőrzése érdekében azonnali hatállyal helyezze vissza pozíciójába
Dullt, amire Bodolai nemet
mondott.
Az indexesek szerint Dull
Szabolcs menesztése egyértelmű beavatkozás a szerkesztőség
összetételébe,
arra nem tudnak másként
tekinteni, mint nyílt nyomásgyakorlási kísérletre. Facebook-csoportjukat, amelyet
Távozó indexesek néven
hoztak létre, már több mint
200 ezren követik.
A végjáték nagyjából egy
hónapja kezdődött az ország
legnagyobb és legolvasottabb hírportáljánál, amikor
az újságírók feje fölött alakították volna át a szerkesztő-

Hírünk a világsajtóban
Az utolsó független magyar híroldalként említette az Indexet a történtek kapcsán az olasz Corriere della Sera. A
lap azt is hozzátette „a legfontosabb magyar híroldalról”,
hogy a főszerkesztő elbocsátása után azért mondtak fel
az újságírók, mert úgy vélik, a vezetés úgy döntött, befolyást enged az oldalnál Orbán Viktor miniszterelnök
pártjának. A The New York Times szerint „újabb csapás
érte a független magyar sajtót”. A BBC azt írta, Magyarország már csupán a 89. helyen áll a Riporterek Határok
Nélkül értékelésében a sajtószabadság helyzete alapján.
Most pedig elnémul a legerősebb független hang. A The
Guardian szintén „az utolsó nagy, független” híroldalként
hivatkozik az Indexre.

séget. Intő jel volt az is, hogy
tavasszal Vaszily Miklós, Mészáros Lőrinc és a kormányzat első számú médiaembere megvásárolta az Index
hirdetéseit és pénzügyeit kezelő Indamedia cégcsoport
ötven százalékát.

Botka László polgármester Facebook-oldalán ezt írta az
Index-főszerkesztő eltávolításának napján:
„Szeged a hír és a vélemény szabadságában
hisz. Amikor ez veszélybe kerül, minden valós
demokratikus jogunk
veszélyben van. Aggódunk az Index miatt,
támogatjuk a szerkesztőséget: akik »csak«
valódi újságírók akarnak lenni egy irányított
propaganda-Fidesz-világban, ahol a valóság
már régen nem számít.
Hajrá!”

publicista. Herczeg Zoltán
divattervező, civil politikai
aktivista arról beszélt, „ne
temessük el az Indexet, a
szólásszabadságot, alkot-

Index, veled vagyunk!
A szeged.hu, a Szeged Televízió és a Szegedi Tükör
közös közleményt adott ki: „Volt egy első nagy médiaháború. Akkor az MDF verte szét a közszolgálati Magyar Televíziót és Magyar Rádiót. Akkor egy kicsit fölkaptuk a fejünket, de gyorsan történtek a dolgok, nem
is nagyon értettük, mi zajlik valójában, elfogadtuk,
tudomásul vettük. Mint annyi mindent azóta. Aztán
sokáig »csend« volt. Majd jött a Fidesz, és elkezdődött
egy hosszú, módszeres, alapos gyötrés, kínzás, nyomorítás. Elfogadtuk, tudomásul vettük. Mert addigra
már elég sok mindent tudomásul vettünk. Elfogadtuk, tudomásul vettük, hogy szétvernek egy Origót,
hogy péntekről szombatra bezárják a Népszabadságot, hogy több lépcsőben megveszik, majd kiherélik a
megyei újságokat. És mindeközben ott van az Index.
Most kirúgták a főszerkesztőjét. Azért rúgták ki, mert
újságíróként viselkedett. Mert nem hallgatott. Mert
átállította a függetlenségbarométert. Aminek, lehet,
valójában már nem is középen, hanem a vörös mezőben, a »Nem független«-ben kellene állni. Csak lehet,
már nincs senki, aki átállítsa.”

Július 24-én, pénteken
hatalmas tömeg tüntetett
a sajtószabadságért és az
Index mellett Budán. A több
ezer tüntető megtöltötte a
várat. A Szent György téren
beszédet mondott többek
közt Orosz Anna és Fekete-Győr András momentumos politikus, Hadházy
Ákos független országgyűlési képviselő, Gulyás Balázs

mányos alapjogainkat. Inkább hozzunk létre még egy
Indexet, még százat”. Hozzátette, havi 10 ezer forintot
hajlandó fizetni egy új, független portálért. Majd buzdította a tüntetőket, hogy találjanak maguknak egy ügyet,
és álljanak mellé. Okos,
felszabadult, önálló, független polgárokra van szükség,
mondta.
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Arra vetemednek
„Mi soha nem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk” – jelentette ki Orbán
Viktor 2018. szeptember 11-én Strasbourgban a Sargentini-jelentésről folyó vitában. És nem szakadt le az Európai
Parlament plafonja.
Orbán 1993 óta földről, vízből és levegőből egyaránt támadta és támadja a szabad magyar sajtót. Ellenzékből éppen úgy, mint kormányra kerülve. A Fidesz mindenkori első
embere legalább húsz éve (!) nem adott interjút olyan lapnak, tévének és rádiónak, amelyet ne ő etetne a tenyeréből.
A magát következetesen bátornak tartó politikus húsz éve
kitér olyan újságírói kérdések elől, amelyeket nem előre ő
vagy a sajtósai szövegeznek meg. Mit gondoljunk egy ilyen
politikusról? Bátor, egyenes, méltányos, demokratikus volna? Én ezt másként tudom.
Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtökön Lisszabonban hetykén úgy válaszolt egy, a magyar sajtó szabadságával kapcsolatos kérdésre: mikor nem írhatta le egy magyar
újságíró, amit gondol? Külügyminiszter úr: ezerszer és százezerszer. Csak Szegeden kapásból négy-öt újságírót tudok
megnevezni, akiket az utóbbi években azért menesztettek,
hogy soha ne mondhassák el a véleményüket. Ha már konkrét esetek kellenek, vannak szép számmal.
A Fidesz nevezetű, vezérelvű pártban 1998 óta jól körvonalazható módon pontosan arra törekszenek, hogy minden,
az övékével ellentétes véleményt elhallgattassanak. Meg
akarták kaparintani az RTL Klubot, kivégezték a Népszabadságot, kezükre kerítették a teljes vidéki sajtót, kezes bárán�nyá tették a TV2-t, pártmédiává züllesztették a közszolgálati
tévét és rádiót. Mára egyetlen komoly ellenfél maradt: az
Index.
Bár a múlt idő használata, meglehet, idejétmúlt. Ma még
nem tudni pontosan, hogy a hatalomátvétel az Indexnél mikor és hogyan fog teljes mértékben megtörténni, de tényleg
csoda kellene, hogy ne következzen be.
Nézzünk szembe azzal, hogy a gondolkodni, a valóban
tájékozódni akaró magyar emberektől lassan mindent megvonnak, ami alapfeltétele volna annak, hogy a hazai sajtóviszonyokat még – ha erős megszorításokkal is – demokratikusnak lehessen nevezni és látni. Ne tévesszen meg
bennünket, hogy még megjelenhet a Népszava, az Élet és
Irodalom, a HVG vagy a Magyar Narancs, a 24.hu és a 444.
hu, amelyek a jelenkori magyar sajtószabadság utolsó bástyái.
Egyfelől: nem tudhatjuk, ez meddig marad így. Másfelől:
gonosz hatalomtechnikai meggondolások miatt akár életben is hagyhatja ezeket a szerkesztőségeket a kormány. Velük, az ő felmutatásukkal igazolhatják, hogy a sajtószabadság nem üres szó Magyarországon. Ám aki ismeri ezeknek
a lapoknak a példány- és látogatói számát, tudhatja: valódi
veszélyt nem jelentenek a hatalomra. Mert bár valóban a
szabadság szigetei a látszatdemokrácia óceánjában, kicsik.
Valódi tömegbefolyással nem rendelkeznek. A hatalmi cinizmus is életben tartja őket. Pedig egyetlen rendelettel felszámolhatnák valamennyit. Megtehetnék. Mit nem lehet itt
megtenni, ha a kormány éppen úgy gondolja?
Pontosan tíz éve úgy gondolom, hogy 2010 óta „a hazugságot avatják világrenddé” Magyarországon. A Kafka-idézetet támasztja alá a Strasbourgban a szabad sajtó
védelmezőjének képében tetszelgő Orbán. A legutóbbi önkormányzati választások kissé meglepő eredményei után a
kormány azt üzente a hirtelen nagy számban megalakuló
ellenzéki önkormányzatoknak, hogy mindenben partnernek
tekinti őket, velük kapcsolatban együttműködésről és méltányosságról beszélt.
Pontosan láttuk, mi lett belőle. A Népszabadságot sem
ők szüntették meg, az Indexet sem ők fogják. Torkunkig ér
már a hazugság.
Vészesen fogy a levegő. Fulladunk.
Bod Péter
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Egyedülálló, biztonságos csomópont épül az Algyői úton
Augusztus 3-tól változik a közlekedés rendje
Hazánkban egyedülálló, korszerű, jelzőlámpás csomópontot építenek ki a tervek szerint augusztusban az Algyői út,
a Ladvánszky utca a Baktói utca és a Diadal utca forgalmas találkozásánál. A munkálatok miatt augusztus 3-tól
négy héten át forgalmi korlátozásokra, terelésekre kell
számítaniuk a közlekedőknek.

A

Szegedről kifelé autózókat a főútról az
azzal
párhuzamosan futó szervizútra terelik
a Délceg utca és a Balatoni utca közötti szakaszon. A
szervizútnak ez a szakasza a
felújítás ideje alatt egyirányú
lesz Hódmezővásárhely felé,
és tilos lesz a megállás, a
parkolás az útszakasz mindkét oldalán. Azok a város felől érkező autósok, akik a
Ladvánszky utcába akarnak
kanyarodni, a Délceg utcai
terelésnél tovább hajthatnak
a 47-es úton, és nem kell a
szervizútra térniük.
A Délceg utca egyirányú
forgalmi rendje megfordul:
csak az Algyői út felől lehet
majd behajtani, és ez a felújítás után is így marad. A Diadal és a Balatoni utca zsákutcává alakul, ezekből nem
lehet kihajtani a szervizútra.
A Ladvánszky utcából csak

jobbra lehet kifordulni az Algyői útra. A Hódmezővásárhely felől a 47-esen érkezők
sávterelés és sebességkorlátozás mellett az átépítés
ideje alatt is a főúton közlekedhetnek.

A
jelzőlámpás
csomópont kiépítése európai uniós és önkormányzati
forrásból
valósul meg.
A 3,5 tonna össztömeget
meghaladó járművek – a
menetrend szerinti buszok
kivételével – az Algyői úton
nem tudnak kijutni a városból. Kerülőútként használhatják az M43-as autópálya
Sándorfalvi út és 47-es főút
közötti szakaszát, ahol augusztus 3-án 7 óra és 30-án
20 óra között autópályadíjat

nem kell fizetniük, csak a
HU-GO rendszerben szedett
útdíjat.
Az autópályadíj megfizetése alól csak a 3,5 tonna
össztömeget meghaladó járművek mentesülnek. A forgalmi terelést ideiglenesen
kihelyezett táblákkal jelzik a
Római körút és a József Attila sugárút, valamint a Brüs�szeli körút és a Csongrádi
sugárút kereszteződésében.
A kerékpárosok a csomópont átépítésének ideje alatt
nem használhatják a szervizutat a Délceg és a Balatoni
utca között. Ezt a szakaszt
a Délceg utca – Balatoni
utca, illetve a Balatoni utca
– Délceg utca útvonalon kerülhetik el. Az Algyői úton a
gyalogos átkelést a csomópontban vagy annak közelében biztosítják.
A jelzőlámpás csomópont kiépítése európai uniós
és önkormányzati forrásból
valósul meg.
Kérjük, fokozott körültekintéssel közlekedjenek,
figyeljék a jelzőtáblákat. Köszönjük a közlekedők megértését és türelmét!

Biztonságosabb lesz
A fejlesztés eredményeként a forgalmas főúton kerékpárral és gyalog is biztonságosan lehet majd átkelni, az Algyői útról a Ladvánszky utcába, balra kanyarodó helyi
járatú autóbuszok pedig előnyben részesülnek. Fontos változás lesz az is, hogy a
Baktói utca közvetlenül az Algyői útba torkollik majd, szemben a Diadal utcával.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének felhatalmazása alapján Szeged MJV Önkormányzata nyilvános
pályázatot hirdet az alábbi, önkormányzati tulajdonban álló

Szeged 4034 hrsz.-ú ingatlan 400 m² nagyságú
területrészének
(Belvárosi híd szegedi hídfő alatti területe) profilkötött
(melegkonyhás vendéglátó tevékenység folytatása), határozott
időtartamú
BÉRBEVÉTELÉRE

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek
minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű gazdasági tevékenység
folytatására jogosult.
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a bérbe adandó területet a
bemutatás időpontjában megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg
(vagy érvényes meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja) aláírja. A
személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és
lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.
Bérlemény
címe

4034 hrsz.-ú
ingatlan
Belvárosi
híd szegedi
hídfő alatti
területrésze

Hasznos
alapter.
(m²)

400 m²

Nettó
bérleti díj
alapár
(Ft/m²/hó)

2.000
Ft/m²/hó

Nettó
bérleti
díj
alapár
(Ft/hó)

800.000
Ft/hó

Pályázati Pályázati Bemutatás időpontja
alapár
biztosíték
emelésének
(Ft)
mértéke

100.000 Ft
vagy ennek 1.016.000
egész számú
Ft
többszöröse

2020. augusztus 7.
(a pályáztató
kapcsolattartójával
egyeztetett
időpontban, tel.:
62/564-364/4524-es
mellék)

A részletes pályázati dokumentáció átvehető: 2020. augusztus 3. 8.00 órától 2020.
augusztus 24. 13.00 óráig Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
Irodáján a pályáztató kapcsolattartójától (dr. Tóth Annamária).
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Gábor Áron rézágyúja
Hamarosan Szegeden láthatja a nagyközönség a Gábor Áron által öntött rézágyúk
egyetlen megmaradt példányát. A kultikus tárgy már megérkezett a Móra Ferenc
Múzeumba, ahol az 1848–49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódó
ereklyéket mutatnak be augusztus közepétől.

G

ábor Áron irányítása alatt összesen
70 ágyút készítettek és szereltek fel
Kézdivásárhelyen az erdélyi honvédsereg számára a forradalom és szabadságharc idején. A legendás ágyúöntő 1849. július 2-án halt hősi halált a Kökös és Uzon falvak között vívott csatában: egy ellenséges
ágyúgolyó találta el.

A Szegedre érkezett ágyút 1906-ban találták meg vízvezeték-szerelés közben Kézdivásárhelyen, a Rudolf Kórház udvarán.
Egykoron ott működött a löveggyár, ahol az
ágyúkat is öntötték. Ez az egyetlen megmaradt Gábor Áron-féle ágyú, amely 1923-ban
a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumba került. A hetvenes években Bukarestbe szállították, majd végül 2010-ben kapta
vissza az intézmény.
A Móra-múzeum kiállításán további legendás ereklyéket is látni lehet majd a sepsiszentgyörgyi múzeum gyűjteményéből,
például Deák Ferenchez, Bem Józsefhez,
Damjanich Jánoshoz kötődő tárgyakat is bemutatnak. A tárlat a múzeum újranyitásától
kezdve, augusztus közepétől látogatható.

A Rippel testvérek Petőfitelepen

A felújítás által érintett helyek környékén fokozott körültekintéssel közlekedjenek, figyeljék a jelzőtáblákat. Fotó: Szabó Luca

Megújul a Csillag tér
Felújítják a Csillag tér útburkolatát, ezzel egy időben a
Lugas utcában és a Budapesti körúton is fejlesztések
zajlanak. A napokban elkezdődött munka előreláthatólag öt hétig tart. Forgalmi korlátozásokra, terelésekre
kell figyelni.

A
Táborzárás jobban aligha sikerülhetett, mint az megtörtént Petőfitelepen, ahol a Te döntesz! tábor diákjai ajándékba kapták a Rippel testvérek műsorát. A világhírű artistapárost,
Ferencet és Viktort a művelődési ház egy minisztériumi pályázatnak köszönhetően tudta
meghívni a gyerekekhez. A hatodik Te döntesz! tábor témája ugyanis az erő- és konfliktuskezelés volt. A körzet önkormányzati képviselője, Szénási Róbert dinnyével lepte meg a táborozókat. Fotó: Iványi Aurél

FELHÍVÁS PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSRE
Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, az intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy
használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását vagy más módon történő irtását folyamatosan végezzék el.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében
a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal
szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést
rendel el, amelynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni. Ezzel
egyidejűleg a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 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

Csillag tér útburkolatának felújítása mellett útszélesítést is
végeznek a Lugas utcában.
A körtöltésen átvezető útszakaszt – a trolivégállomástól
a Göndör sorig – 7 méteresről 8,5 méteresre kiszélesítik, hogy az autósok és a kerékpárosok jobban elférjenek, biztonságosabban közlekedhessenek.
A Budapesti körúton
szintén útszélesítést végeznek, a 10. szám alatti épülettől a Csillag térig
ugyanis buszsávot hoznak
létre. A munka július 25-én
kezdődött, és öt hétig tart.
A felújítás idejére megváltozott a közlekedés rendje.
A Csillag teret és az oda
vezető útszakaszokat lezárták. A Csillag tér felé
közlekedőket a Budapesti

körúton a Szamos utcáig
engedik, a Kereszttöltés
utcában a Vajda utcáig, a
Szilléri sugárúton a Retek
utcáig lehet közlekedni.
Petőfitelepről pedig nem
lehet eljutni Tarjánba a körtöltésen átvezető úton, helyette az Acél utca – Algyői
út útvonalat vagy a Felső
Tisza-partot használhatják
a közlekedők.
A közösségi közlekedésben is változásokra kell figyelni. A 9-es troli a Vértói
út és a Széchenyi tér között
közlekedik, a Széchenyi
térről Tarján felé 9T jelzéssel pótlóbusz jár módosított útvonalon. A 10-es és a
19-es trolik, valamint a 20as, a 77-es, a 77A-s, a 84es, a 90-es, a 90F-es és a
90H-s autóbuszok is módosított útvonalon közleked-

nek. A 21-es busz helyett a
20-as jár Újpetőfitelep felé.
A 90H-s autóbusz a Retek
u. 5–7. szám elől indul,
és a Szamos utca – Víztorony tér útvonalon közlekedik. A trolik és a buszok
nem érintik a Lugas utcai
végállomást és a Csillag
téri megállókat. Ideiglenes
megállókat alakítottak ki a
terelőútvonalak mentén a
Retek, a Fecske, a Csaba
utcában és a Víztorony téri
állomáson.
A trolik és a buszok terelése miatt a Szamos, a
Fecske és a Csaba utca
egyes szakaszain tilos megállni.
A felújítás által érintett
helyek környékén fokozott körültekintéssel közlekedjenek, figyeljék a jelzőtáblákat. A tömegközlekedési változásokról információk a megállókban és a
www.szkt.hu,
illetve
a
www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/helyi-jaratok/
szeged oldalon érhetők el.

AKCIÓS
MELEGVÍZMÉRŐ CSERE!
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

Részletes információért látogasson el honlapunkra: www.szetav.hu
Időpont foglaláshoz hívja ügyfélszolgálatunkat a 62/540-540-3-as melléken.
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A pompás nagymacskák világnapja
Száz éve még százezer, ma viszont már csak négyezer tigris kószál szabadon világszerte
Rezervátumokban, állatkertekben és vadasparkokban
jelenleg megközelítőleg tízezer tigris él. A Szegedi Vadasparkban egy szibériaitigris-testvérpár él, Igor és Borisz. Igort két éve műtötték meg, csípőízületi betegségét
saját őssejtjeivel kezelték. Köszöni, ma már jól van.

A

Szegedi Vadasparkban a legnagyobb testű tigrisfélével, a szibériai tigrissel találkozhatnak a látogatók. A már idősnek számító, kézben nevelt
testvérpár 2005-ben született Csehországban, majd

2009-ben a rigai állatkertből kerültek Szegedre. A tigrisek olyan jól érezték magukat idejövet, hogy nem akartak kijönni a szállítókocsiból
és elfoglalni kifutójukat. Amikor az egyik gondozó oroszul
szólt hozzájuk, a nagymacs-

kák felkeltek, és a helyükre
mentek. Szegeden kapták az
Igor és a Borisz nevet.
Igor két éve világhírre tett
szert, amikor megműtötték.
Csípőízületi betegségét saját
őssejtjeivel kezelték. Ilyen
nagyragadozónál ez volt az
első hasonló beavatkozás.
A saját sejtes ízületkezelési eljárásnak köszönhetően
Igor fájdalmai jelentősen
csökkentek, szinte meg is
szűntek. A vadaspark boldog nyugdíjaséveket biztosít

76 évesek
Egy kutyaév hét emberi életévnek felel
meg a zooplus.hu szerint. A portál a macskaéveket is átszámolta emberi életévekre.
Ha ezt vesszük alapul
a nagymacskáknál is,
a 15 éves szegedi tigristestvérpár, Igor és
Borisz emberi korra
átszámítva 76 évesek.
Kistigrisek az anyjukkal

A Szegedi Vadaspark két szibériai tigrise, Igor és Borisz. Boldog nyugdíjaséveket biztosít
az intézmény a nagymacskáknak. Fotó: Szabó Luca
Igornak és Borisznak, tájékoztatott az intézmény.
A tigriseknek kilenc alfaja volt ismert, amelyből
három mára kihalt. A Természetvédelmi Világszövetség
vörös listája szerint négy (a
szibériai, az indokínai, a maláj, a bengáli) veszélyeztetett, kettő (a szumátrai és a
dél-kínai) pedig súlyosan veszélyeztetett. A teljes dél-kí-

nai tigrisállomány (körülbelül 130 példány) fogságban
él. A tigrisek az emberi tevékenységek következményeként elveszítették természetes lakhelyük kilencven
százalékát.
Az egyre nagyobb figyelemnek, a természet- és
állatvédő szervezeteknek,
a vadrezervátumoknak és
a fajmentő tenyészprog-

ramoknak
köszönhetően
azonban ma már, ha lassan
is, de növekszik a számuk.
Tíz éve egy szentpétervári
csúcstalálkozón jelölték ki
a tigrisek világnapját, amelyet azóta minden év július
29-én tartanak meg világszerte. A cél, hogy felhívják
a figyelmet a nagymacskák
helyzetére és védelmük
szükségességére.

HIRDETÉS

LÁTVÁNYOS KIÁLLÍTÁSOKKAL,

TISZAI PANORÁMÁVAL CSÁBÍT A MÚZEUM

A pincétől a padlásig, kívül-belül megújult a szegedi
városkép egyik meghatározó épülete, a Móra Ferenc
Múzeum. Új, interaktív kiállításokkal, a tetőn épült
kilátóból pedig lenyűgöző panorámával várja az érdeklődőket. A felújított múzeum augusztus 14-én
nyit ki újra.
„A közművelődésnek” épült, 124 éve felavatott Kultúrpalota újra régi fényében tündököl. A patinás épület a felújítással visszakapta eredeti színét: kívülről most éppen olyan,
amilyennek 1900 környékén a szegediek láthatták. A homlokzati nyílászárók és a tető is megújult.
A felújított múzeumot magas színvonalú, interaktív kiállítások teszik vonzó kulturális központtá. Új természettudományi kiállításon ismerhetjük meg az Alföld és a Tisza élővilágát. Ehhez egy gyerekfoglalkoztató részt is létrehoztak
játékos eszközökkel. Kibővített területen rendezték be az
állandó Móra-kiállítást, amely minden eddiginél látványosabban mutatja be a múzeum egykori híres igazgatójának,
régészének életét és munkásságát. Az alagsori régészeti

látványtár pedig jól megközelíthető a bejárati csarnokból
a felújítás során épült lépcsőn. Még a tetőtérben is létrehoztak egy új kiállítóhelyet, ahol a régi belvárosról láthatók
képek, valamint makettek mutatják be az 1879-es Nagyárvíz előtti Szegedet és az újjáépült belvárost. A fejlesztéssel
az időszakos kiállítások korszerű hűtési-légkezelési rendszert és világítástechnikát kaptak. Ezek a legszigorúbb
műtárgyvédelmi előírásoknak is megfelelnek, és ennek
köszönhetően a múzeum az eddigieknél is különlegesebb
műkincseket mutathat be. Megújult a kupolát fedő színpompás üvegtető.
Lenyűgöző panoráma fogadja azokat, akik a múzeum tetején épült kilátóból tekintenek körbe: a Tisza kanyarulatában és a városban gyönyörködhetnek madártávlatból.
Nemcsak a mai Szegedet láthatják, hanem kronoszkóp
segítségével azt is, milyen volt a városkép régen.
A múzeummal együtt megújult a vár, amelynek bejárata
átkerült a Stefánia felőli oldalra, és akadálymentesen megközelíthető. A várban padlófűtési rendszert alakítottak ki,
ezenkívül a felújítás része volt a talajnedvesség elleni szi-

getelés, az esővíz-elvezetés és a tetőterasz vízszigetelése.
A Tisza felőli kőtár tetőszerkezetét is felújították. A fejlesztés részeként a látogatók számára vizesblokkokat alakítottak ki, az akadálymentes szempontokat is figyelembe véve.
A vár új állandó kiállításán megjelennek a boszorkányperek, a betyárvilág, a Nagyárvíz pusztítása, az egykori vár
izgalmas története. A várkertben a belváros felőli oldalon
látható, hol húzódtak az Erzsébet-templom egykori oldalfalai. A kőtár méretét kibővítették, így jóval több értékes
építészeti emléket tekinthetnek meg az érdeklődők.
A felújítás „A szegedi Móra Ferenc Múzeum és Vár turisztikai
célú fejlesztése” című, TOP-6.1.4-16-SG1-2018-00005 azonosító számú projektben valósult meg, 899 millió forint európai uniós és 609 millió forint önkormányzati támogatásból.
A múzeum és a vár környéke egy másik projektben újul meg
várhatóan az utolsó negyedévben.
A felújított múzeum augusztus 14-én 15 órától
fogadja újra a
látogatókat.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Krónikák emberekről, a régi Szegedről

2020. augusztus 1., szombat

Revolver dördült a Demke-palotában
Hiába vigasztalták a szegedi órást, csak azt hajtogatta, egy életet áldozott fel a Brauswetter cég
jó hírneve érdekében, és most mindent elölről kellene kezdenie
Szerdán reggel hét órakor főbe lőtte magát Szegeden, a
Demke-palotában a kitűnő hírnévnek örvendő Brauswetter János-féle óráscég főnöke, Brauswetter Ottó. A szegediek által kedvelt és tisztelt férfi öngyilkossága nagy megdöbbenést keltett a városban. De ki volt Brauswetter Ottó,
akinek a halálhíre így megrázta száz éve Szegedet?

B

rauswetter Ottó ereiben hugenotta vér
is csörgedezett. Családjának eredeti neve Bellon volt, egyik ősük Lyonból
menekült Königsbergbe (a
mai Kalinyingrádba), ahol áttért a katolikus hitre. Így lett
a család németesített neve
Brauswetter.

János
Brauswetter Ottó nagyapja borbély volt. Johann Carl
Brauswetter az 1700-as
évek végén érkezett Breslauból (a mai Wrocławból)
Szegedre, ahol 1807-ben
feleségül vette Auer Annát
a Szent Demeter-templomban. Nászukból egy gyermek
született 1817-ben, János,
aki órásmester lett. Németországban és Svájcban tanult, majd a mesteroklevél
megszerzése után hazajött
Szegedre, ahol 1847-ben
céget alapított, órásboltot
nyitott az Oskola utcában,
majd a forradalom kitörésekor nemzetőrnek állt. A
szabadságharc
leverése
után már csak a munkájának és a találmányainak
élt. A legnagyobb sikert re-

montoir ingaórájával érte el.
Az 1879-es nagy árvíz után
felújított szegedi városháza tornyának világító óráját
Brauswetter János tervezte. Óraművészként, a magyar órás-iparos világ egyik
legérdemesebb alakjaként
emlegették
Brauswetter
Jánost. Komoly eredményeket ért el itthon és külföldön,
több díjat is nyert nagy kiál-

János 86 évesen, 1903-ban
halt meg.
Brauswetter Vilmos kitűnő oktatást kapott Svájcban,
a Le Locle-i órásiskolában.
(Le Locle-ban alapította meg
az első Doxa-gyárat az Aubry
család – a szerk.)

Vilmos
A Vilmos által készített kronométeróra járt a legpontosabban az órák közül az
1873-as bécsi világkiállításon, amivel nemcsak a
Brauswetter névnek, hanem
a magyar iparnak is becsületet szerzett. Vilmos feltalált

Brauswetter Ottó szegedi órás ül a volánnál. Övé volt Szeged első automobilja.
A felvételt 1904-ben készítette Auer Jenő. Forrás: Móra Ferenc Múzeum
kellett szüntetni a részletfizetéses üzletet, behozatali
tilalmat rendeltek el, ami
súlyosan érintette a céget,
amely Svájcban gyártatta az
alkatrészeket. A szegedi műhelyben huszonnégy segéd
végezte akkoriban az órák
Brauswetter Ottó órás építtette Magyar Ede terve alapján
az 1890-es években a képen látható villát a Horgos melletti Kamaráserdőn. Bartók Béla is megszállt benne
lításokon Münchenben, Párizsban, Londonban. A híres
szegedi órásmesternek hat
gyermeke született. Az üzletét előbb Vilmos, majd Ottó
fia vitte tovább. Brauswetter

egy, a magyar királyi posta
által használatba vett Morse-rendszerű távíró gépet is.
Kétszer nősült, egy ideig Aradon volt üzlete.

Ottó

Már nem várakozik a kriptánál
a lepelbe burkolózó nőalak
Már nem várakozik a Brauswetter és a Frankó család
kriptájánál a holtak világába nyíló ajtó előtt a lepelbe
burkolózó nőalak. Három éve lopták el az életnagyságú szobrot a Belvárosi temetőből. Az ügyészség tájékoztatása szerint vádat emeltek egy férfivel szemben
többrendbeli lopás bűntette és más bűncselekmények miatt, köztük a Belvárosi temetőben elkövetett
cselekménnyel összefüggésben. A járásbíróság tavaly
a vádlottat az ellene emelt valamennyi bűncselekmény miatt emelt vád alól bizonyítottság hiányában
jogerősen felmentette.

Vilmos Aradra költözése
után a cégalapító legkisebb
gyermeke, az 1857-ben született Brauswetter Ottó vette
át az üzletet. Közel ötvenéves volt, amikor feleségül
vette Janacsik Johannát. Két
lányuk született, Ilona Párizsba, Vilma pedig Belgrádba
ment férjhez. Kiváló szervező volt, aki jól értett a marketinghez. A cég jelentős részben neki köszönhette anyagi
virágzását. A részletfizetésre
adott, illetve a – repülés és
belföldi fuvarozás fejlődésével – postai utánvéttel rendelt
Brauswetter-óráknak
már Amerikában is nagy
keletje volt. Ez nemcsak a
cég forgalmát lendítette fel,
hanem világszerte ismertté
tette a Brauswetter-órákat.
A szegedi óráscég 1914-ben
érte el a legnagyobb forgalmat. Majd jött a háború. Be

Kitűnő jóságú Brauswetter
órákat vásárolhat – szólt a
hirdetés a Borsszem Jankó
1874. július 26-i számában
izzasztását és fagyasztását.
Ottó lovakat tartott, vadászott, sportolt. A Demke-palotában (ma ismert nevén

Telefonáljon
Ha úgy érzi, segítségre van szüksége, hívja a krízishelyzetben
lévőknek
rendszeresített, ingyenesen
hívható 62/116-123
vagy 06-80/820-111
telefonszámot!

az Irinyi-épületben, amelyet
a Délmagyarországi Magyar
Közművelődési
Egyesület
építtetett 1906-ban) lakott,
de villája is volt a Horgos
melletti Kamaráserdőn, és
neki volt az első automobilja
Szegeden.
Brauswetter Ottó az első
világháborúban
annyira
bízott az Osztrák−Magyar
Monarchia győzelmében,
hogy magyar koronában
tartotta hatalmas vagyonát, várva annak erősödését. A háború befejeztével
azonban elértéktelenedett
a korona, és összecsaptak
a feje fölött a hullámok. Hiába vigasztalták rokonai,
barátai azzal, hogy kiheveri
majd a veszteséget, csak
azt hajtogatta, egy életet
áldozott fel cégük jó hírneve érdekében, és most
mindent elölről kellene kezdenie, ha lenne hozzá ereje és életkedve. Nem volt.
Hatvankét évesen, 1919.
május 14-én, szerda reggel
hét órakor főbe lőtte magát
a Demke-palotában.
Brauswetter Ottót kedvelték, tisztelték és becsülték Szegeden, különösen az
iparban végzett munkája miatt. A kereskedők szövetsége alapítványt létesített emlékére az órásmesterséggel
foglalkozók segélyezésére.
(Írásunk a Szegedi Híradó, a Délmagyarország és a
Borsszem Jankó korabeli cikkei, valamint a magyarorak.
hu szövege alapján készült.)
Szabó C. Szilárd

Kossuth Lajos 1893.
november 2-án kelt,
Szegedre
küldött
levelében köszönte
meg
Brauswetter
kedvességét
Tisztelt Uram,
annak idejében megkaptam azon aranyórát, melyet mint saját
gyártmányának egy
példányát ön nekem
elküldeni
szíveskedett. Valóban a szépművű óra sokkal értékesebb tárgy, mint
amilyeneket elfogadni
szoktam. Mindazonáltal ezúttal kivételt
akarok tenni. Köszönettel elfogadom a
küldeményt, mint egy
példányát az emelkedő hazai iparnak. Kívánva önnek további
sikert, s üzletének a
megérdemelt gyarapodást.
Fogadja hazafiúi üdvözletem nyilvánítását,
Kossuth Lajos
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Ej, Sára, Sára!

Á

ron nagyapa méltóságteljesen felemelkedett az általa készített tulipános, támlás székéből, és lassú léptekkel lebaktatott a lépcsőn. Visszapillantott a székelykapu melletti utcaajtóból, amelynek tetőzete megegyezett a kapuéval. Az volt az érzése, hogy Sára a tornácnál áll,
és a szemével kíséri őt.
Ez a csalóka érzés régóta nem hagyja békén. Gondolatai
mindig Sára körül forognak.
Ej, Sára, Sára! Miért nem vagy velem? Mennyivel kön�nyebb volna az életem veled. Miért nem vártad meg, hogy
én menjek el előbb? Tudhattad volna, hogy nekem sokkal
nehezebb nélküled, mint neked lett volna nélkülem.
Még most is szemrehányás hallik ki a hangjából, mintha
szegény, megboldogult feleségén múlt volna a kiszámíthatatlan végzet. Ő már csak ilyen. Számonkérő típus. Mindig
talál kifogásolnivalót maga körül, valakire reá testálja a bűnbak szerepét, ha másért nem, csak a saját megnyugtatására.
Az utcaajtón kilépve messze tekint a jól ismert, békés tájon, a távoli hegyormokra és a közeli dombokra. Nyugtázza
magában, itt született, itt él és itt is fog halálában osztozni a
párjával azon a helyen, ahol ő szenvedésmentesen álmodja
végső álmát, reá várva. Ez volt és maradt hazájának talpalatnyi földje, egész életének küzdelme. Számára nem létezik
ennél gyönyörűbb hely.
A távoli bércek felhőben. Olykor az egyik felhő kergeti a
másikat, mintha Áron nagyapával kötekednének. A dombok
növényzete festői színekben pompázik. Ősz van. Neki az ősz
csodálatosabb, mint a nyár. Nem engedi el ez a vidék, saját
gyökereivel kapaszkodik mélyen a földbe.
*
Milyen ember vagyok? — teszi fel a kérdést magának. Olyan,
mint a többi székely. Küzdő, dacoló, maga igazát védő, a veszélytől sem félő ember. Olyan, mint a többi székely, akiket
vonz ez a talpalatnyi föld.
Itt, ahol a nap fél órával hamarabb kél és nyugszik.
Itt, ahol a földet megművelni sokkal nehezebb, s mégis
csak félannyit terem.
Itt, ahol minden dűlő, mezsgye régi csaták színhelye.
Még a szelek királya, a „Nemere” is itt lakik, Háromszéken. Minden kastélyhoz, minden romhoz igaz történetek
fűződnek, amelyeket nem felednek a székelyek. Néha úgy
tűnik, mintha Erdélynek csakis múltja lenne, de ez nem igaz.
A székely él, a büszkesége is a régi. Még a jó sem kell neki,
ha azt rá akarják erőszakolni.
Eszébe jut Marcsi, aki gazdag lány volt, mellette szép is,
ám neki azért nem kellett, mert mások akartak neki feleséget választani. Majd ő választ magának – mondta. És választott. Sárát, aki olyan gyönyörűen tudott mosolyogni.
Látja magukat ünnepi felöltőben. Szülei hintóval mennek
lánykérőbe Sáráért, ő pedig a Csillag lován kíséri őket. Mielőtt azonban Sárát díszruhában a hintóba ültették volna,
ő mellé léptetve kinyújtotta a kezét Sára felé, aki abba belekapaszkodva termett mellette a lovon. A jelenlevők ámulva néztek utánuk, amint elvágtattak kacagva, boldogsággal
telve.
Sára a kezdettől fogva kitalálta a gondolatait.
Ők ott, akkor már eskü nélkül tudták, hogy az, aki a legmagasabb bércek felett trónol, a Mindenható, ismeri közös
gondolataikat, segíti őket, ha kérik.
Milyen boldogan és szépen éldegéltek a gondok közepette is.
Most is milyen boldogok lehetnének együtt, az unokákkal
büszkélkedve.
*
Észre sem vette az idő múlását elmélkedés közben, holott
készülnie kellett a nagy napra, ünnepelni a családdal egy
újabb unoka keresztelőjét. Gábor fiát várja, aki elviszi Hunor
keresztelőjére.
Készülődés közben az asztalon álló Sára-fényképnek sorjázza sérelmeit.

Látod, Sára, nem figyelmeztettél, hogy ez a nadrág már
igen szűk reám, és a zsinóros mentém is mintha összement volna. Hiába, nem vagy mellettem, így csak félember
vagyok. Látod, milyen nehezen gombolom be az ingem is?
Sára, Sára, úgy érzem, most is itt vagy mellettem, ha beszélek hozzád. Sokkal többet beszélek hozzád, mint amikor
valójában itt voltál. Képzeld, a múltkor Ábel unokánk rajtakapott, hogy egyedüllétemben hangosan beszélek. Megkérdezte, kivel beszéltél, nagypapi? Kénytelen voltam hazudni,
hogy ne váljak nevetségessé. Azt mondtam, hogy telefonon
beszéltem Pali bácsival. Mire Ábel: nagypapi, a telefonod a
kinti asztalon van!
Látod, Sára, már hazudni is próbálok, de ez is csak azért
van, mert nem vagy mellettem.
Jó, jó, Sára, értem, hogy siettetsz, már majdnem kész
vagyok. Tudod, Sára, végtelenül büszke vagyok, hogy újabb
székely bővíti nemzetségünket, örvendek is, de közben vannak pillanatok, amikor a legvidámabb társaságban is azt kívánom, bárcsak melletted lehetnék. Most búcsúzom, hallom
a kocsi búgását, itt a Gábor. Hazajövet mindent elmesélek
neked. Várj rám.

Elindultak. Berci csacsogása töltötte ki az apa és fia gondolatait. Az utolsó válasznál leragadva, szótlanul nézték az
utat, amelyet oly jól ismertek.
A nagy családi vigasságban Áron nagyapa nem nótázott,
mint egykoron. Csak azt kérte, énekeljék el Sára nótáját, de
ő az alatt is néma maradt.
Áron nagyapa nézte sürgő-forgó Berci unokáját. Lehetséges, hogy ő is hasonló volt kiskorában? Mindig tudta, mit
akar, és azt tűzön-vízen át küzdve el is érte. Néha igen nagy
árat fizetett a konokságáért, de azt is kiheverte. Hol vannak
már azok az idők? Ma is küzd, ám ez a küzdés a „jobb fele”
nélkül már nem az igazi.
Újra Sára foglalta le gondolatait.
Hogy miért nem mondtam neked éltedben, hogy
mennyire szeretlek! Hiszem, hogy tudtad ezt egy mosolyomból, egy fejbiccentésemből. Én pedig éreztem a tekintetedből, ami mindenhová elkísért. A törődésedből, a féltésedből, az egész lényedből. Most félembernek érzem magam.

*

Ej, Sára, Sára! Tudom, mit mondasz nekem. Úgy kell élnem,
mint eddig, bármilyen nehéz is. A gyerekeink és az unokáink
előtt legyek példakép. Ha te tudnád, hogy ez milyen nehéz
nélküled.
A sötét éjszakában az eget kémleli a pitvarból.
Óh, Sára, vajon melyik a te csillagod? Ott szeretnék lenni,
ahol te vagy. Intézkedj! Neked még a fentiek is szót fogadnak, ha szépen kéred őket.
Sára, Sára, ne várass sokáig!

Nyílik az ajtó. Gábor, mielőtt belépne, körülnéz a portán,
minden rendben van-e. A kis Berci azonban máris a nagyapa
ölében köt ki, és indul a szóáradat. De szép vagy, nagypapi!
Amikor engem kereszteltetek, akkor is ilyen szép voltál? Akkor, drága kis unokám, sokkal szebb voltam, mert volt, aki
gondoljon a ruhámra és öltöztessen, a te drága Sára nagymamád. Ő aztán igazán szép volt, és úgy örült neked, csak
úgy csillogott a szeme, te pedig a pici kezeddel felé kalimpáltál, mintha így köszöntötted volna.
Belépett Gábor, aki látva a dolgok megszokott rendjét,
megkérdezte az apját, nem hiányzik-e valami a mindennapokból, persze az édesanyján kívül. Nem, fiam, csak ő. Nagyon.

*

Bodnár Zsuzsanna
(Az Idősügyi Tanács, a Senior Center és az SZTE Kulturális Iroda Ezüst évek című novellapályázatára érkezett írás
szerkesztett változata.)
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Lesz gyógyszer
az önkény ellen?

A

z Alkotmánybíróság döntése alapján jogszerűen
nemzetstratégiai jelentőségű a Közép-Európai Sajtó és
Média Alapítvány (KESMA) bővítése. Ugyanis a közzétett határozatban megállapította a magyar parlament mintegy ötven
tagjának utólagos normakontroll-indítványára, hogy a KESMA és az öt gazdasági társaság
megállapodása nem meríti ki a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényt. Azaz minden rendben volt a fenti médiacégek összefonódása és fúziója
terén. A megjelent írásos tájékoztatás szokás szerint tálalta az ügy ok-okozati összefüggéseit, némi (az alább idézett)
szöveges indoklással: „Annak
megítélése, hogy egy konkrét
»beruházás« nemzetgazdasági
szempontból kiemelten közérdekűnek minősül-e (…), elsődlegesen kormánypolitikai felelősségi körbe tartozik.” Ugyanakkor Magyarországon a sajtó

szabadsága és sokszínűsége,
illetve a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételei általában biztosítva vannak. Általában, de nem minden
esetben.
Könyörgöm, ezek az urak
ott, fent olvasnak újságot,
néznek köztévét? Alig hihető,
mert a KESMA önmagában is
arról szól, hogy lépten-nyomon
törvényt sért az ország kommunikációs területén. Például
a köztévé éves költségvetése
közpénzből mintegy 100 milliárd forint. Ugyanakkor az ellenzék be nem teheti oda a lábát,
nehogy még véletlenül is igazat
szóljon, lejáratva a kormánypártiakat a magyar kormánnyal
együtt. Mert ezt a kormányt

nem a más vélemény, hanem
a más vélemény nyilvánossága
zavarja!
A kormánypártiakat égre-földre dicsérik, ugyanakkor
az ellenzék véleményéről hallgatnak, mint a sír. Ez a korrekt
tájékoztatás? Kinek jó ez? Úgy
hiszem, senkinek!
A szabad tájékoztatáshoz
korábban már fűztem megjegyzést, ami viszont a sokszínűséget illeti, szépek és színesek a
lapok. Ha a tartalmuk is olyan
színes és objektív lenne, mint
ahogy nem, akkor egy szót
se szólnék. És ha nem volna
két-három ellenzéki lehetőség,
akkor talán soha sem derülne
ki az igazság. Ami engem igazán rosszul érintett, az a hazai
politikai változások természete: a parlamentáris demokrácia operetté silányítása, az
információk meghamisítása,
az egészségügy katasztrofális
állapota, a társadalmi szolidaritás hatalmi mellőzése, a munka nélkül maradt szegények

semmibevétele. Ahogy felelős
szakemberek helyett laikus politikusok (leginkább egy) vezetik
az országot. És ami ennél is
elszomorítóbb: egy nemzetközi
felmérés szerint „Magyarországon a legkevésbé fontosak az
emberi jogok” – hangzott el egy
interjúban.
Ugyanakkor meglep az az
öblös hazugság, amelynek el
kellett fednie, hogy gazdasági
segítség csak a gazdagoknak,
és nem a munka és megélhetés nélkül maradt szegényeknek jár. A koronavírus ellen
előbb vagy utóbb lesz gyógyszer, de vajon lesz-e az önkény
ellen? (Képünk illusztráció. Forrás: 9gag.com)
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Postabontás

A Balatonig ér a gazdagok villáinak kertje

G

yermektábor a Balaton mellett.
A nagy, füves, virágládákkal díszített területen napozóágyak,
grillező, kisebb focipálya, fonott székekkel körberakott, kerek asztalok és
sok-sok szétszórt gyermekjáték. Az árnyas fák alatt kedves nők tartanak kézműves-foglalkozást a gyermekeknek.
Minden szép és jó, csakhogy azért jöttek a gyermekek és az őket kísérő felnőttek a Balatonhoz messzi városokból, hogy megmártózhassanak a magyar tengerben.
Sajnos a táborból nehezen tudja
megközelíteni a száznál is több gyermek a Balatont, pedig csak pár méterre kéklik a tó vize. Ezt a gyermektábort
most kerítették el a Balatontól, és csak
a drótkerítésen át, a félig kész épület-

Ők azok, akik nincsenek tekintettel azokra
a családokra, akik nem
tehetik meg, hogy a tengerparton nyaraljanak,
nekik a Balaton lenne a
Riviéra!
tömbök között láthatunk rá a minden
magyar ember tengerére. Az itt folyó
társasházi építkezések igyekeznek a
partszakaszból minél nagyobb részt
kihasítani. Ha a társasházak a Balatonra merőlegesen épülnének, több hely
maradna az egyszerű nyaralónak, hogy
meg tudja közelíteni a vizet. De nem! Az
emeletes lakótömbök párhuzamosan,
hosszan kerítik el a tavat, és a mögöttük lévő területen nyaralóktól teljesen
elzárják a Balaton látványát, megközelíthetőségét. A tóhoz az utcafronton,
több épülettömbön túl, keskeny lejárón
mehetünk csak le, és ott többnyire ná-

A fenti képet levélírónk készítette pár napja a Balaton-parton. Az építkezések
igyekeznek a partszakaszból minél nagyobb részt kihasítani. Fotó: Dr. Berecz
Árpádné
dasok között, köveken keresztül, esetenként rozoga vaslépcsőn lépegethetünk be a vízbe.
A gazdagok villáinak kertje a tó vizéig ér.
A meglévő luxusnyaralók többsége
most szinte kong az ürességtől. Néhány villa egy-két lakója és őrző-védő
kutyája üldögél a teraszon, vagy a lakók éppen teniszlabdát ütögetnek a
pályán, amely szintén a parti zónában
foglalja a helyet.
Régebben hallottam egy tervről,
hogy a Balaton melletti partszakaszt
mindenki számára átjárhatóvá teszik
úgy, hogy a part menti magánüdülők területéből lehasítanak egy sávot.
Ehelyett újabb és újabb társasházakkal kerítik le a Balatont, és értéktelenítik el a mögöttük lévő üdülőterületeket. Persze lehet, van egy távolabbi
tervük is az építtetőknek, tulajdonosoknak. Hogy az értéktelenné vált földrészeket kedvezményes áron szerezzék
meg.

Ki ad engedélyt a Balaton-parti
építkezésekre? Milyen szándékok segíthetik elő, hogy a telektulajdonosok
területük értékesítésekor figyelmen
kívül hagyhatják a környéken pihenni
szándékozók érdekeit? Van olyan törvény, amelyben szabályozzák, hogy a
köztulajdont hogyan lehet kisajátítani?
Mert a Balaton partja köztulajdon!
A gyermekek és a felnőttek számára
biztosított nyaralási lehetőségeket csorbítják azok, akiket csak a gazdagodási
vágy vezérel a Balaton partjának kiárusításában!
A Balaton-parti telkek tulajdonosainak sincs joguk ahhoz, hogy a telkük
eladásakor a környéken pihenő nyaralókat megfosszák a Balaton látványától, attól, hogy kijuthassanak a tóra. Jó
lenne, ha végre már az egyéni érdekek
elé kerülne a többség érdeke, és nem
lehetne kisajátítani magáncélokra,
meggazdagodási célból a legnagyobb
vízi közkincsünket, a Balatont!
Dr. Berecz Árpádné

Egy kép, két mondat

Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
Útszéli dohányosok. Nagyon rossz szokás. Fotó: Méhes János
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A második kalapban
a válogatott

Sportmix
KELLER IVÁN SZEGEDEN?
A BB1.hu információi szerint
jó esély van arra, hogy a Naturtex-SZTE-Szedeák kosárlabdacsapatánál folytassa pályafutását Keller Iván. Az Alba Fehérvár 197 centis hátvédje az
előző szezonban nyolc bajnokin
kapott lehetőséget, kilenc perc
alatt egy pontot és egy lepattanót átlagolt. A portál szerint
a Szeged már az előző szezonban is szerette volna átigazolni
Kellert, ám a fehérváriak akkor
nem engedték el a 25 éves játékost.
UTAZHATNAK. A Magyar Fallabda Szövetség szervezésében több utánpótláskorú versenyző is részt vehet egy franciaországi nemzetközi edzőtáborban. Gubi Ramon szövetségi
utánpótlásedző vezetésével hatan utazhatnak, köztük a Szeged Squash SE három sportolója, Jeszenszki Zoltán, Komlódi
Regő és Takács Benedek.
ÉRKEZŐKET JELENTETTEK
BE. Négy játékos szerződtetését jelentette be a Szeged SZTE
OB I-es női vízilabdacsapata:
Varga Tamás vezetőedző együttesében folytatja pályafutását
a Ferencvárostól igazolt Ráski
Lilla és Regős Maja, valamint
a legutóbb Tatabányán szereplő Kurucz Kata és Tátrai Szonja.
Mellettük saját nevelésű játékosként Kucsera Lili csatlakozott még az első kerethez.
MOLNÁR AZ ALELNÖK. További négy évig Vári Attila vezeti a Magyar Vízilabda Szövetséget, miután a sportvezető a
tisztújító közgyűlésen egyhangú szavazással kapott ismét bizalmat. Alelnöknek a szegedi
Molnár Tamást, valamint Madaras Norbertet választották,
míg az elnökségbe Biros Péter, Boros Tamás, Dala Tamás,
Faragó Tamás, Gergely István,
Hoffmann Tamás, Kovács István, Lukács Gergely, Magyar
József, Nyíri Zoltán, Székely
Bulcsú és Tóth Sándor került.
EZÜSTÉREM ÉS HATODIK
HELY. Nagyszerűen szerepeltek az NKM Szeged VE kajakpólósai az U17-es országos
bajnokságon. A sportág a kajak-kenu hazai és nemzetközi
téren is hivatalosan elismert
szakága. A Madár Valentina által felkészített szegedi csapat
második lett, míg Csamangó
Attila most bemutatkozó tanítványai a hatodik helyen zártak
a Maty-éren. Az aranyérmet
a Nagymarosi Kajakpóló SE
együttese szerezte meg.

A

Juan Carlos Pastor augusztus 7-ig Szombathelyen magyarázhat Rostáéknak. Fotó: MOL-Pick Szeged

Országon belül készülnek
Rogla helyett Szombathelyen edzőtáborozik a MOL-Pick Szeged
Elkezdte a felkészülést a 2020–2021es idényre a MOL-Pick Szeged férfi
kézilabdacsapata. Juan Carlos Pastor
együttese már el is utazott az edzőtáborba, ám a szlovéniai Rogla helyett
ezúttal határon belül, Szombathelyen
hangol a csapat.

A

múlt héten kezdte meg a felkészülését a bajnokságra és a Bajnokok Ligájára a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Első lépésként orvosi vizsgálaton estek át a játékosok, akiknek a koronavírus-járvány
következtében idő előtt félbeszakított
szezon miatt a szokottnál több pihenő
jutott a nyáron.

A szegedi napok után a szokott módon edzőtáborba utazott a csapat, ám
ezúttal belföldön: a szlovéniai Rogla
helyett Szombathely lett a célállomás.
Augusztus 7-ig itt készül Juan Carlos
Pastor együttese.
Marko Krivokapić másodedző
a klubtévének nyilatkozva elmondta, nem akartak kockázatot vállalni
a külföldi utazással, ezért döntöttek Szombathely mellett, ahol az
új sportcsarnokban minden feltétel adott a minőségi munkához. A
szezonnal kapcsolatban hozzátette:
a keret alig változott, hiszen az első
csapathoz egyedül Borut Mačkovšek
érkezett Veszprémből, így össze-

szokott gárdával vághatnak neki az
idénynek.
A klub eddig két edzőmeccs időpontját tette közzé, ezek a jelenlegi
helyzet szerint zárt kapusak lesznek.
Augusztus 12-én, szerdán a Dabas,
15-én, szombaton pedig az Orosháza érkezik Szegedre. Szeptemberben
pedig indul a K&H liga, azaz az NB I.
A MOL-Pick Orosházán kezdi a 2020–
2021-es bajnoki szezont, míg az első
hazai meccsünket szeptember 5-én
vívják a Budakalász ellen. A nagy rivális
Veszprém elleni találkozó a jelenlegi állás szerint december 16-án 18 órakor
kezdődik majd az újszegedi sportcsarnokban.

magyar válogatott a
második kalapból várja a 2021-es férfi kézilabda-világbajnokság szeptember 5-i sorsolását. Ebbe
került még a házigazda Egyiptom mellett Argentína, Ausztria, Tunézia, Algéria, Katar és
Fehéroroszország, így velük
nem találkozhat a nemzeti
együttes a csoportkörben. A
válogatottakat nyolc négycsapatos csoportba sorsolják, a
négyesek első három-három
helyezettje jut a középdöntőbe, amely így négy darab
hatos csoportból áll majd. A
középdöntős csoportok első
két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe. Az először 32
együttest felvonultató vb-t
2021. január 13. és 31. között rendezik négy városban.
A beosztás. 1. kalap:
Dánia, Spanyolország, Horvátország, Norvégia, Szlovénia, Németország, Portugália, Svédország. 2. kalap:
Magyarország,
Egyiptom,
Ausztria, Tunézia, Katar, Fehéroroszország,Argentína,Algéria. 3. kalap: Izland, Brazília,
Uruguay, Csehország, Franciaország, Dél-Korea, Japán,
Bahrein. 4. kalap: Angola,
Marokkó, Kongó, Lengyelország, Oroszország, Zöld-foki-szigetek, Észak-Amerika 1.
számú csapata, Dél-Amerika
4. számú csapata.

Dobronoky Zalán nyerte az emlékfutamot
Tizenöt szegedi arany a Hanzók Örs Emlékversenyen

N

agyszerűen szerepeltek az NKM Szeged VE
kajakosai és kenusai
a Maty-éren rendezett NKM
Kupa Hanzók Örs Emlékversenyen. A legtöbb számban
hazai siker született: a klub tehetségei összesen 15 arany-,
10 ezüst- és 12 bronzérmet
szereztek. A 15 éves fiúk számára kiírt K1-es emlékfutamot az NKM Szeged VE kajakosa, Dobronoky Zalán nyerte, aki Csamangó Attila tanítványa.
– Fárasztó volt a verseny,
a vége felé „elsavasodtam”,
de nagyon élveztem, kevés
ilyen jó versenyem volt eddig.
Kötelességemnek éreztem
a győzelmet, örülök, hogy sikerült. Nagy elődök tudtak
korábban itt sikert elérni,
büszkeség, hogy hozzájuk
csatlakozhattam. Az idei
évre a célom, hogy kijussak
az Olimpiai Reménységek

Versenyére, ehhez a magyar
bajnokságon kell majd jól szerepelnem – mondta a tehetséges sportoló.
Az NKM Szeged VE eredményei. Aranyérmesek: Dobronoky Zalán (K1, U15, 4000
méter); Csánk Alex, Hackler
László (PC2 vegyes, U11−U12,
2000 m); Csomor Balázs, Csomor Bence (MK2, U11−U12,
2000 m); Molnár Lukács (MC1

Dobronoky Zalán a győztesnek járó trófeával. Fotó:
NKM Szeged VE

vegyes, U11−U12, 2000 m);
Sík Balázs, Varga Vanda (MK2
vegyes, U10, 2000 m); Balla
Dominik, Tóth Konrád (PC2
vegyes, U10, 2000 m); Molnár-Gábor György (C1, U13,
4000 m); Gyányi Milán (C1,
U14, 4000 m); Molnár Csepke
(C1, U14, 4000 m); Kiss Ágnes (C1, U15, 4000 m); Szarka Krisztián (C1, U15, 4000
m); Ozsgyáni Bence (K1, U16,
4000 m); Szalma Rádha (K1,
U15, 4000 m); Molnár Csanád
(C1, U16, 4000 m); Bakos Ágnes, Szabó Levente (K2 vegyes,
U13−U14, 2000 m). Ezüstérmesek: Somogyi Marcell, Homolya Zsombor (K2, U13−U14,
4000 m); Takó Tamás, Balázs
Zétény (PC2 vegyes, U11−U12,
2000 m); Zs. Somló Zsuzsanna
(MC1 vegyes, U11−U12, 2000
m); László Dénes, Lippai Áron
(MK2, U10, 2000 m); Pálinkás
Péter, Nagy Noel (PC2 vegyes,
U10, 2000 m); Kiss Martin Vajk

(C1, U13, 4000 m); Török Péter
(C1, U14, 4000 m); Varga Nelli (C1, U14, 4000 m); Szilágyi
Balázs (C1, U16, 4000 m); Vörös Szonja, Paragi Botond (K2
vegyes, U13−U14, 2000 m).
Bronzérmesek: Veres Artúr Péter, Kocsis-Tóth Benedek, Balog Áron, Nagyi Vanessza (MK4
vegyes, U11−U12, 2000 m);
Dobó Gergely, Csiszár Levente
(PC2 vegyes, U10, 2000 m);
Miszlai Fruzsina, Maróthy Huba

(MK2 vegyes, U11−U12, 2000
m); Molnár Ádám (MC1 vegyes,
U11−U12, 2000 m); Fodor Norbert, Hajós Ádám (K2, U13−
U14, 4000 m); Dornbach Dániel (C1, U13, 4000 m); Czesznak
Attila (C1, U14, 4000 m); Paragi Petra (C1, U13, 4000 m); Kiszely Petra (C1, U15, 4000 m);
Barna Kristóf (K1, U16, 4000
m); Molnár Dániel (C1, U16,
4000 m); Szikula Örs (K1, U15,
4000 m).

Rangos versenyek Szegeden
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöksége elfogadta a koronavírus-járvány miatt módosított szakmai előterjesztéseket, így 2021 végéig megvan a gyorsasági felnőtt- és paraválogatott felkészülési programja. Az év legfontosabb hazai
versenye az augusztusi magyar felnőttbajnokság, amely fontos szintfelmérő és válogató lesz a szeptember végi szegedi
gyorsasági- és parakenu-világkupára. Az őszi verseny után
az lesz a cél, hogy a magyarok a jövő évi pótkvalifikáción
megszerezzék a hiányzó olimpiai kvótákat – annak az eseménynek szintén Szeged adhat otthont májusban.
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Programok
SZABADTÉRI JÓGA
Időpont: augusztus 5., szerda 17.30 óra

rad a program, ahol lehetőség van arra, hogy a jógázók
kellő távolságot tartsanak
egymástól.
A SZŐREGI CSATA EMLÉKNAPJA
Időpont: augusztus 5., szerda 18 óra
Helyszín: Szőreg, Tömörkény
István Művelődési Ház és
Hősök tere

Helyszín: újszegedi Erzsébet-liget
A Jóga a Mindennapi Életben Egyesület az újszegedi
liget nagy rétjére várja a kezdő és a haladó jógagyakorlókat. Kérik, hogy aki részt
vesz az eseményen, vigyen
magával plédet vagy matracot. Rossz idő esetén elma-

A szőregi csata 171. évfordulója alkalmából megemlékezést és koszorúzást tartanak. Beszédet mond Bolgár József tüzér ezredes.
Közreműködik Az 1848/49es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesülete és
Horváth István, a Genéziusz
Színház vezetője. 1849. augusztus 5-én a Szegednél
összpontosított magyar seregek vereséget szenvedtek
Dembiński lengyel tábornok
vezérlete alatt a Haynau ve-

zette császári és királyi csapatoktól.
CSÁNGÓ MUZSIKA
Időpont: augusztus 7., péntek
Helyszín: Dugonics tér, a Millenniumi Kávéház terasza
A Tindia zenekar (fent) minden dalában benne van a
visszafogott nőiség misztikuma és az elköteleződés a
csángó zenei kultúra iránt,
benne van az egyedi, lágy
megszólalás és a lendületes,
erőteljes muzsika. Szóval
mindaz, ami miatt a moldvai
muzsikáért rajongani lehet:

pulzáló hangzás ősi hangszereken. A zenekar tagjai:
Apró Anna (koboz), Cseke
Gyöngyvér (hegedű), Méry
Rebeka (ének), Szepesi Lilla
(furulya, kaval) és Szentimrey Panni (furulya, kaval)
BALKÁN HÉTVÉGE
Időpont: augusztus 7–9.,
péntek–vasárnap
Helyszín:
Nemzetiségek
Háza (Osztrovszky u. 6.) és
Hungi Vigadó
Egy hétvége Szegeden,
amely a balkáni táncokról
és zenékről szól kicsiknek és
nagyoknak.

Augusztus 7., péntek
10 óra: görögtánc-tanítás
Szeltner Lászlóval, 14 óra:
bolgár–macedón tánctanítás Molnár Olivérrel, 15.30
óra: énekóra a TRakija zenekarral, 17 óra: bolgár–macedón tánctanítás Molnár
Olivérrel, 19.30 óra: élő
zenés táncház a TRakija
zenekarral. A napközbeni
programok helyszíne a Nemzetiségek Háza, az esti, élő
zenés táncház helyszíne a
Hungi Vigadó.
Augusztus 8., szombat
10 óra: szerbtánc-tanítás
Dunai Péterrel, 14 óra: görögtánc-tanítás
Szeltner
Lászlóval, 15.30 óra: ritmustan a TRakija zenekarral, 17
óra: görögtánc-tanítás Szeltner Lászlóval, 19.30 óra:
táncház Sarantis Mantzourakis buzukiművésszel.
Augusztus 9., vasárnap
10 óra: Balkán Hangocska
táncház gyerekeknek a TRakija zenekarral. Helyszín:
Nemzetiségek Háza

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és
az elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési
határidő: augusztus 5. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Moholy-Nagy László Szegedről indult a világhír felé. A nyertes: Dús Lajosné. Gratulálunk!
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2020. augusztus 1., szombat

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
A biztonságérzet igénye
határozhatja meg a
hetet az ön számára. Ha
szorgalmasan, sokat és jól
dolgozik, a munkahelyén megteremtheti ezt, ha pedig
kedves és figyelmes a
párjával, otthon is.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Hajlamos lehet arra,
hogy a munkában elért
sikerei hatására a párkapcsolatában és a családjában
afféle megmondóemberként
viselkedjen. Vonuljon félre,
amíg ez a késztetése elmúlik.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Ha mostanra sikerült
felpörgetnie magát, munkájában kollégái példaképe lehet. Magánéletében
viszont érdemes lehet lelassítania, például az elmét és
a lelket frissítő meditációval.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Álljon a sarkára, ha vita
támad munkahelyén a
nyári
szabadságolások
vagy a fizetésemelések körül.
A párkeresésben is lehet
határozottabb, illetve párjától
bátran kérhet több lelki
támogatást.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Ha magánéletében nincs stabilitás,
legalább munkájában
igyekezzen megteremteni
azt. Essen túl a nemszeretem
feladatokon, és kerülje a
konfliktusokat főnökével. Pihenjen többet!
SZŰZ
(VIII.
23–IX.
22.) Duzzadhat az energiától, s ez a munkájában
új feladatokat vagy
akár előléptetést is hozhat
önnek. Az ügyintézésben és a
párkeresésben is legyen ilyen
talpraesett, minden más adott
a sikerhez.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Meleg
időben
könnyen eluralkodhat
önön a lustaság. Sajnos
ezt sem a munkájában nem
engedheti meg magának, sem
a magánéletében. Próbálja
játékosan, de felelősséggel
intézni ügyeit.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Az egész évre
jellemző szenvedélye előreviheti munkájában, hiszen kitűnően helyettesítheti
szabadságon lévő kollégáit.
Magánéletében viszont indulatosan cselekedhet és szólhat.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Bár szókimondása
most valószínűleg nem
jár súlyos következményekkel
munkájában,
igyekezzen diplomatikusan
fogalmazni vagy hallgatni.
Szellemességével
párját
kápráztassa el.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Hosszú
várakozás
után új munkakört,
előléptetést kaphat,
vagy állásajánlatot másik
cégtől. Döntsön megfontoltan! A párkeresésben legyen
nyitott, ne a másik hibáira
összpontosítson!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Ha komolyan veszi
munkáját és hosszú
távra tervez, a következő évekre is kiható
anyagi biztonságot teremthet. Ha magánéleti kérdésekben bizonytalan, üljön a
„gondolkodószékbe”.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Ötleteit most örömmel fogadhatják a
jelenlegi vagy az új
munkahelyén.
Mérlegelje, melyikhez húzza a
szíve. Új párkapcsolata is
könnyen kialakulhat, még
ha van is már partnere.
Megéri?

Szeged régen
SZEGEDI HÍREK
Minden hétköznap 19.00
A legfrissebb hírek minden
este első kézből a Szeged
Televízióban.
HAZAI PÁLYA
Augusztus 3., hétfő, 19.25
Hétről hétre egy-egy szegedi
sportoló életét mutatjuk be.
Az új epizódban Varga Tamás volt vízilabdázót ismerhetik meg.
MADARAT TOLLÁRÓL
Augusztus 4., kedd 19.25
Négy égtáj madarai találkoznak hazánkban. A sorozatban ezekre a jó madaras
helyekre kalauzolja el a nézőt Szemedám György képzőművész.

„Ha végre itt a nyár, és meleg az idő, az ember strandra
jár, mert ragyog az idő” – énekelte Kovács Eszti a Pancsoló kislány című slágerben, amely már több mint hatvan
éve hódít. Képünk 1973-ban készült egy szegedi úszóházon. Hamisítatlan hetvenes évekbeli hangulata van a
felvételnek. Figyeljenek a részletekre! Akkoriban nagy di-

Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése pályázatot hirdet
a Szeged MJVÖ Bölcsődéi
és Gyermekjóléti Központja igazgatói beosztásának
betöltésére 2021. január
1-jétől 2025. december 31ig tartó 5 éves határozott
időre szóló magasabb vezetői megbízással. Részletek
a www.szegedvaros.hu internetes oldalon.

vat volt a virágmintás bikini. A merevítős, de szivacs nélküli felsőrészek számítottak a legnépszerűbbnek. A férfiak autós táskához hasonlító neszesszere is híven tükrözi
a kor divatját. A kép jobb szélén heverő vietnami papucs
pedig pláne a hetvenes éveket idézi, akkor ez a legkurrensebb nyári viselet volt. Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

Időjárás-előrejelzés Szegedre: kánikula, frissítő záporokkal
Augusztus 1.
szombat

Augusztus 2.
vasárnap

Augusztus 3.
hétfő

Augusztus 4.
kedd

Augusztus 5.
szerda

Augusztus 6.
csütörtök

Augusztus 7.
péntek

29/17
Boglárka

31/18
Lehel

31/19
Hermina

31/19
Domonkos,
Dominika

30/18
Krisztina

30/17
Berta,
Bettina

31/17
Ibolya

Anyakönyvi hírek

Ezen a napon

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK július 17-én:
Sipos Roland Dávid és Simon Alexandra; július 18-án:
Márkus Dávid és Piszman Petra, Szabó Péter Pál és Kalincsák Éva, Hódi Gyula és Szabó Hilda, Barta Tamás
és
Turbucz
Nóra
Nikolett,
Szendrei Ádám és
Barta
Bianka, Neparáczki Endre Dávid
és Tóth Anna
Zsófia,
Gyurik Gábor András és Mustos
Adrienn Éva,
Szin Csaba és
Törköly Zsófia.
GRATULÁLUNK!

M

i n den
idők
egyik legismertebb és
legkedveltebb magyar
színésze, Jávor Pál hatvanegy éve,
1959.
augusztus 14én hunyt el.
Az első magyar
férfi
filmsztár
1927–1928-ban a szegedi
színházban játszott. Megnyerő külseje miatt elsősorban
a nők kedvence, a charmeur

szerepét játszotta, drámai, komolyabb szerepeket csak
rengeteg
küzdelem
után
kapott. Több
mint hetven
filmben játszott, köztük olyanokban, mint A
Noszty fiú
esete Tóth
Marival, az Egy csók és más
semmi vagy a Dankó Pista.
Temetésére tízezrek kísérték
el a Farkasréti temetőben.

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

Képviselői
fogadóóra

AUGUSZTUS 12., SZERDA
Mihálik Edvin: 1 7 . 0 0 –
18.00 óra
(Odesszai
Fiókkönyvtár, Székely sor
11.)
AUGUSZTUS 8. ÉS 15.,
SZOMBAT
Kothencz János:
10.00–
12.00 (Csongor tér 12.)
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