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Jövőképek
Ilyen is 
lehetne 
2050-ben 
az Árpád tér, 
ha klíma-
tudatosan 
alakítják ki.

Életműdíjas
Ma is érdemes 
pedagógusnak 
menniük a szak-
mailag elhivatott 
fiataloknak – 
mondja Melega 
Jánosné.

Felkészülnek
Újra együtt edz 
a Naturtex- 
SZTE-Szedeák 
kosárlabda- 
csapata. Egy- 
mást érték a be-
jelentések.

2. 10.
Parkolóhelyek
Megszüntette a 
fenntartott par-
kolóhelyeket az 
önkormányzat, 
azok mindenki 
számára hasz-
nálhatók.

5. 7.

Radnóti volt 
Aczél György  
keresztapja

Radnóti Miklós újabb 
dedikációi és levelei 
című új kötet két ko-

rábban megjelent könyv fris-
sítése: a Könyvvel üzenek 
néked című dedikációs gyűj-
teménynek és a Különben 
magyar költő vagyok című le-
velezéskönyvnek. Az azóta 
előkerült darabokat rendezte 
sajtó alá Bíró-Balogh Tamás 
szegedi irodalomtörténész. A 
dokumentumtípusok jellegé-
ből adódóan soha nem lehet 
kijelenteni, hogy a teljeset, 
az összeset ismeri a kuta-
tó, hiszen mindig felbukkan 
egy-egy levél vagy dedikáció 
Radnótitól. A most megjelent 
könyvbe kilencven új dediká-
ció és négy új levél került. 

Interjúnk a 8. oldalon

Jól halad  
az új uszoda építése

LÁTVÁNYOS SZAKASZÁBA LÉPETT AZ ETELKA SORI FE-
DETT USZODA ÉPÍTÉSE. Az épület üvegborítása már majd-
nem teljesen a helyén van, belül pedig lassan láthatóvá vál-
nak a medenceterek, az öltözők és a kiszolgálóhelyiségek. 
Fotó: Iványi Aurél. Részletek az 5. oldalon

BRUTTÓ 50 MILLIÓ FORINTOT FORDÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT 17 JÁTSZÓTÉR FELÚJÍ-
TÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE MÉG AZ IDÉN. A játszótér-felújítási és -fejlesztési keret se-
gítségével újulhatnak meg azok a közterületeken lévő játszóterek, melyeken elhasználód-
tak, tönkrementek a főként gyerekek kikapcsolódását, mozgását segítő eszközök; néhány 
helyre pedig új játékok is kerülnek. Fotó: Szabó Luca. Bővebben az 5. oldalon

Több százan élvezték a jó időt 
és a változatos programokat az 
elmúlt két hétvégén a Huszár 
Mátyás rakparton a Szeged 
főutcája a Tisza sorozatban. A 
zöld hétvégén görög táncokat 
is tanulhattak a kilátogatók, a 
kulturális szárnyaláshoz pedig 
Vári Gyula, háromszoros RI-
AT-győztes vadász- és műrepü-
lő-pilóta káprázatos bemutató-
ja is hozzátartozott (képünkön, 
fotó: Iványi Aurél). 

Előbb két napra kizöldült 
a rakpart a környezet- és 
hulladékgazdák, valamint 

a távfűtők fantáziadús prog-
ramjainak köszönhetően. Fel 
lehetett mászni egy kukásautó-
ra, meg lehetett álmodni, hogy 
egy autó által elfoglalt parkoló-
helyre milyen állatokat vagy nö-
vényeket hoznánk, műanyag vö-
dörben lehetett szemügyre ven-
ni több száz szúnyoglárvát, de 
akinek ahhoz volt kedve, egy kí-
gyót is a nyakába vehetett. 

Folytatás a 4. oldalon

Lélegzetelállító légi balett Szeged főutcája, a Tisza felett
A programsorozat a színházzal és a szimfonikusokkal folytatódik

Tizenhét játszótér fog bővülni

A
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A világelsők között a szegedi Antavo a Gartner 2020-as listáján
Mintha Michelin-csillagot kaptak 
volna: a marketingszoftverrel fog-
lalkozó szegedi Antavo egyedüli 
magyar eredetű vállalatként ke-
rült be a világszinten kiemelkedő 
elemzőcég, a Gartner 2020-as 
kiadványába, amely a piacon elér-
hető legjobb hűségprogram-szol-
gáltatókat elemzi. 

A Gartner, a világ egyik leg-
meghatározóbb üzleti ta-
nácsadással és kutatással 

foglalkozó cége évről évre megje-
lentet különböző teljesítményin-
dexeket, amelyekben iparágakra 
lebontva bemutatja az adott piac 
trendformáló cégeit. A 2020-as év 
egyik piackutatása különlegesnek 
számít, mivel a Hűségprogram-me-

nedzsment kategóriába egy szege-
di céget is beválasztottak.

– A Gartner egyik hivatalos tel-
jesítményindexébe bekerülni na-
gyon fontos, mert megerősít ben-
nünket abban, hogy termékünk a 

legjobb irányba halad – nyilatkozta 
Kecsmár Attila, az Antavo ügyve-
zetője, majd hozzátette: – Mivel a 
globális piacra dolgozunk, a siker 
legcélratörőbb módja az innová-
ció. Éppen ezért arra törekszünk, 

hogy a trendeket diktáljuk, és ne  
kövessük. Ez az elismerés olyan, 
mintha Michelin-csillagot kaptunk 
volna!

Az Antavót 2012-ben négy ma-
gyar alapította Londonban, nem-
zetközi csapatuk kutatásfejlesztési 
központja Szegeden található. Ez 
2019-ben elnyerte Az év irodája 
díjat, míg 2018-ban az Egyesült 
Királyság Internetes kereskedői 
díját ítélték oda a cégnek. Az Anta-
vo csapata az elsők között ismerte 
fel a nem tranzakciókon alapuló, 
élményközpontú jutalomrendszer 
fontosságát, amelyre a Gartner is 
csak most hívta fel a figyelmet.

A cég munkatársai jelenleg 
részben otthonról, részben az iro-
dából dolgoznak. – Egy kezdeti 

lassulás után most nagyobb ér-
deklődést tapasztalunk a hűség-
programok iránt, mint valaha. Sze-

rencsére megtaláltak minket azok 
a vállalatok, amelyek a válságban 
előremenekülnek, és a meglévő 
vásárlóik megtartásába invesztál-
nak – mondta Kecsmár Attila.

A Gartner egyik hi-
vatalos teljesítmény-
indexébe bekerülni 
nagyon fontos, mert 
megerősít bennünket 
abban, hogy termé-
künk a legjobb irány-
ba halad.
Kecsmár Attila ügyvezető

Milyen lesz városunk harminc év múlva? 
Jövőképeket mutat a Szeged Vision

Por, szmog, szárazság, klí-
makatasztrófa – vagy ha-
tékony eszközök, fenntart-
ható közösségi közlekedés. 
Rajtunk múlik,  milyen jövő 
vár Szegedre 30 év múlva. 
Az önkormányzat klímavál-
tozással foglalkozó szem-
léletformáló kampányt in-
dított, tudományos  alapon 
vázolva fel a jövőképeket.

– Ez a negatív jövőkép azt 
mutatja, hogy ha egymásu-
tán olyan dolgokat teszünk, 
amelyek erősítik a klímavál-
tozást, akkor ez összességé-
ben milyen hatással járhat 
Szegeden – mondta a sze-

gedvision.hu weboldalon el-
érhető lehetséges jövőképek 
egyikéről Nagy Sándor város-
fejlesztésért felelős alpolgár-
mester. – Ha nem gondos-
kodunk környezetünk meg-
óvásáról, ez a porviharoktól 
fenyegetett, aszályos, szeny-
nyezett jövő vár ránk Sze-
geden is 2050-re. Az önkor-
mányzat ezért indította el a 
Szeged Vision 2050 elneve-
zésű szemléletformáló kam-
pányát, melyben online tar-
talmakon világítanak rá a 
környezetvédelem fontossá-
gára.

Az önkormányzat az el-
múlt két évtizedben nagyon 

sok környezetvédelmi beru-
házást hajtott végre. Csak 
a nagyobbak: a közlekedési 
nagyprojekt, a lakótelepek 
hőszigetelése, a most is 
zajló geotermális projekt és 
az intézmények energetikai 
rekonstrukciója. A munka 
folytatódik. A kampány azt 
mutatja be, miért szüksé-
ges, hogy a város és lakói 
gondolkozzanak arról, hogy 
2050-ben milyen városban 
fogunk élni.

– A Szeged Vision 2050 
kampány képei azt szemlél-
tetik, mennyire súlyos helyzet 
előtt állunk. A kiszáradó Tisza 
képe, a porviharok sújtotta 

város sajnos reális kép lehet 
2050-re, ha nem teszünk lé-
péseket környezetünk épsé-
géért – mondta Gál Tamás 
klímakutató, az egyetem 
éghajlattani és tájföldrajzi 
tanszékének docense. Hoz-
zátette: egyénileg is óriási 
felelősségünk van a klímaka-
tasztrófa megfékezésében. 
Tehát nem elég az, hogy a 
döntéshozókra hagyjuk, hogy 
majd ők tesznek valamit, 
nem elég az, hogy a cégekre 
mutogatunk, alapvetően azt 
kell látni, hogy a klímaválto-
zás mozgatója a lakosság – 
tette hozzá a kutató.

A Szeged Vision 2050 
Facebook-oldalán, illetve a 
szegedvision.hu webolda-
lon bárki szembesülhet a 
borús jövővel, de hetente 
jelentkeznek újabb képek-
kel, virtuális tartalmakkal, 
és a negatív példák mellett 
a lehetséges pozitív jövő 
reményét is elénk tárják az 
alkotók.

Az Árpád tér is látható a szegedvision.hu jövőképei között.

A szakemberek szerint a kiszáradó Tisza képe sajnos reális 2050-re, ha nem teszünk 
környezetünk épségéért.
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Nagy fene

Azt nyilatkozta Orbán Viktor július végén, hogy „a nagy 
fenét, nem kapunk pénzt az Uniótól, csak visszasze-
reztük az innen a nyugatiak által kivitt pénz egy ré-

szét”, és evvel megint oktatott az élet iskolájában. A közvé-
lemény meg nagyjából csöndben maradt, mert ki vetemed-
ne arra, hogy megvédje a karvalytőkét? Könnyen nyerhető  
játszma ez miniszterelnök urunknak, aki szereti az ilyen 
meccseket, lásd fogvatartottak kártérítése, migráció, brüsz-
szeli bürokraták és hasonlók, de azért tiszteljük meg egy 
gondolatsorral, ha már azt mondta, amit. Az a gond ugyan-
is, hogy Orbán urunknak csak részben van igaza, de a fél-
igazság alkalmas arra, hogy elhintse a választópolgárban a 
Hunxit magvát. 

Személyes meggyőződésem, hogy hosszú távon ez a terv 
lapul a kormányzati ötletdobozban, mert unió nélkül már 
kicsit sem kell törődni a jogállamisággal. Bár Európa-párti 
vagyok (Ide lőjetek!), magam is látok egy szakajtónyi hibát 
Brüsszelben és az uniós bürokráciában, de a megoldás biz-
tosan nem az, hogy libernyákozzuk az uniós vitapartnere-
inket odakint, keresztbe teszünk, zsarolunk, aztán pénzért 
smúzolunk, idehaza meg hülyének nézzük a nemzetet. 

A magyar miniszterelnök kijelentésével egyébként Tho-
mas Pikettyvel, a na-
gyon baloldali és még 
híresebb közgazdász- 
szal került egy platform-
ra ezen a téren. Piketty 
szerint míg Magyaror-
szág évente nagyjából 
a bruttó hazai termék 
(GDP) 4 százalékát 
kapja meg az Európai 
Uniótól felzárkózásra, 
fejlesztésre, addig a 
külföldre elszámolt jövedelem, azaz a külföldi cégek tőkeki-
vonása mintegy 7,2 százalék a GDP arányában.

Erre gondolhat Orbán, amikor azt mondja, hogy az unió 
csak visszaadja a nyugati cégek által kitalicskázott pénz egy 
részét. Piketty egy közgazdász, ő megteheti, hogy az érem-
nek ezt az oldalát nézi, Orbán viszont felelős politikus, így ő 
(elvileg) nem tehetné meg, hogy nem számol egy sor fontos 
dologgal. Például, hogy bár a nyugatiak valóban kiviszik a 
GDP 7,2 százalékát, közben hatalmas értéket hagynak itt: 
pénzt, tudást, lehetőséget. Több százezer magyar ember 
bérét, százmilliárdos beruházásokat, fejlesztéseket, tech-
nológiát, munkakultúrát, kapcsolatokat, piaci lehetőségeket 
köszönhet az ország a nyugati cégeknek, amikből drámaian 
kevesebb lenne az Európai Unió nélkül. 

Persze jogosak azok az észrevételek is, miszerint a Nyu-
gat soha nem hagyja majd a teljes felzárkózást, hogy az unió 
többsebességes, az elitklubba nem engednek be senkit, és 
maradunk félpénzért foglalkoztatott majorságbeliek. Értem 
én, hogy mi ezzel a baj, de arról már lekéstünk, hogy Európa 
kistigrise legyünk, mint mondjuk Szingapúr Ázsiában, amire 
Orbán is többször hivatkozott már célként. A baj az, hogy 
a Szingapúr-modell fontos elemei a kompetencia, a teljesít-
mény, a szorgalom, annak ellenére, hogy ők is állami-bará-
ti-családi tőkésosztályt és cégeket emeltek fel, de ezeket ott 
valóban sikerült a határokat átlépve nemzetközileg is meg-
kerülhetetlen cégekké fejleszteni, itthon viszont erről szó 
sincs. Az ottani rendszernek nem alapvető eleme a lopás, 
Szingapúrban nem jellemző a korrupció, nálunk viszont ez 
az egyik fő probléma. 

Lenne egy másik út is, Írország példája, ahol a nyuga-
ti tőkét szinte tökéletesen használták ki: bekapcsolódtak a 
termelési láncokba, és viszonylagos adóparadicsomként az 
unió egyik szegénylegényéből a leggazdagabbak közé kerül-
tek. Ott vannak az elitklubban. A minta tehát megvolna, út 
is lenne még, de amíg a személyes sérelempolitizálás és a 
harc a legfőbb stratégia uniós szinten, addig, ha a fene fe-
nét eszik, akkor is Bulgáriával versenyzünk majd.

Cservenák Zoltán

 Vélemény

A minta megvolna, út 
is lenne még, de amíg 
a személyes sérelem-
politizálás és a harc a 
legfőbb stratégia uni-
ós szinten, addig, ha 
a fene fenét eszik, ak-
kor is Bulgáriával ver-
senyzünk majd.

Tizenkét milliárd forintból épül hűtőház 
a dorozsmai nagybani helyén

Több mint húszmilliárd forintos be-
ruházássorozat indul a Homokhát-
ságon, amelyből öntözés- és infra-
struktúra-fejlesztés is megvalósul 
– jelentette be az agrárminiszter a 
szegedi nagybani piacon. 

Nagy István elmondta, hogy csak-
nem 4 milliárd 400 millió forint-
ból 1500 hektáron fejlesztik az 

öntözést; környezetbarát módon nem 
rétegvizet, hanem a Tisza fölös vizét 
használják majd.

A folyamatban lévő beruházás ré-
vén 1,4 millió köbméter öntözővíz lesz 
tárolható a területen, emellett a tér-
ségben Domaszéktől Üllésig, Röszké-
től Forráskútig bővül a foglalkoztatás, 
újabb termőterületeket lehet művelés  
alá vonni, nő a termelés biztonsága, és 
erősödik a térség gazdasága.

Mórahalmon több mint 6 milliárd 
forintból válogató és csomagoló áru-
kezelő központ épül, Szegeden pedig 
a dorozsmai nagybani piac helyén 12 

milliárd forintból egy 10 ezer négy-
zetméter alapterületű, geotermikus 
energiaellátásra épülő, gépesített zöld-
ség- és gyümölcsmosó, osztályozó, 
csomagoló és címképző technológiát 
alkalmazó ipari hűtőházat alakítanak 
ki, amely egész évben el tudja látni a 
hazai tulajdonú hipermarketeket.

Nagy István hangsúlyozta: a fej-
lesztéssorozat élénkíti a Homokhát-
ság agráriparát, összeköti a dél-alföldi 
térséget a Vajdasággal, és – az Agrár- 
minisztérium céljaival összhangban – 
ösztönzi a termelői hálózatok létreho-
zását.

A koronavírus-járvány megmutatta 
az önellátás fontosságát, amelyben a 
piacok kulcsszerepet tudnak vállalni; 
ez nemzetbiztonsági érdek is.

Társadalmi egyeztetésen van már 
egy 30 milliárd forint keretösszegű 
pályázat, amelyben kertészeteket tá-
mogatnak hűtő- és tárolókapacitások, 
üvegházak létrehozásában, válogató- 
és csomagolótechnológiák fejleszté-

sében, valamint energiahatékonysági 
beruházások kivitelezésében.

A kistermelők termelési és értéke-
sítési lehetőségeit segítő új pályázatot 
is meghirdetik, 5 milliárd 500 millió 
forint értékben: 2 milliárd 500 millió 

forint jut a legkisebb termelőknek, me-
zőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó 
tevékenység kialakítására és fejleszté-
sére; 3 milliárd pedig a helyi termékek 
értékesítési lehetőségének bővítésére, 
a piacok, vásárterek kialakítására és 
fejlesztésére.

Egy kérdésre válaszolva a minisz-
ter elmondta: az öntözésfejlesztésnek 
jövőre, a termelési szezon kezdetére el 
kell készülnie, a többi beruházás lép-
csőzetesen, a termelési feltételek ki-
alakítása, javítása után kezdődhet.

Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgár-
mestere úgy vélekedett: a vízügyi fej-
lesztés mintegy százezer ember, több 
mint ezer gazdálkodó család jövőjét 
változtatja meg, hiszen kétezer hektár 
üzemi területet tudnak majd öntözni.

A kiskundorozsmai nagy-
bani piac helyén 12 mil-
liárd forintból épül majd 
az a 10 ezer négyzetmé-
ter alapterületű, geoter-
mikus energiaellátásra 
épülő, gépesített zöld-
ség- és gyümölcsmosó, 
osztályozó, csomagoló 
és címképző technológi-
át alkalmazó ipari hűtő-
ház, amely egész évben 
el tudja látni a hazai tu-
lajdonú hipermarkete-
ket.

A Szeged környéki és homokhátsági termelők jól járhatnak a fejlesztéssel. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Az új hűtőház a régi dorozsmai piac helyén épül fel.
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Részletes információért látogasson el honlapunkra: www.szetav.hu
Időpont foglaláshoz hívja ügyfélszolgálatunkat a 62/540-540-3-as melléken.

Cseréltesse velünk melegvízmérőjét 
2020. augusztus 31-ig 
az alábbi akciós árakon:

1 db melegvízmérő-csere:
bruttó 12.490 Ft

2 db melegvízmérő-csere:
bruttó 20.490 Ft

AKCIÓS 
MELEGVÍZMÉRŐ CSERE!

Lélegzetelállító légi balett 
a Tisza felett

Gregor József születésének  
80. évfordulójára emlékeztek

Tizennégy éve hunyt el Gregor József, 
Szeged kulturális életének ikonikus 
alakja. Az operaénekes augusztus 

8-án ünnepelte volna 80. születésnapját, eb-
ből az alkalomból az önkormányzat és a Sze-
gedért Alapítvány emléknapot szervezett. 

A legendás basszista mellszobrát tíz 
éve avatták fel a Dóm téri Nemzeti Pan-
teonban, tizenkét éve pedig Szeged egyik 
legjobb általános iskolája viseli a nevét. 
Szeged díszpolgárának életpályája örökre 
egybefonódott a várossal, s emléke olyan 

eleven, hogy a mai napig meghatározza ze-
nei életét. A Dóm téri Nemzeti Emlékcsar-
nokban megkoszorúzták a művész mell- 
szobrát. 

A városháza udvarán Toronykőy Attila 
rendezésében láthatott emlékkoncertet a 
közönség – színpadra lépett Rost Andrea, 
Gál Erika, Vajda Júlia és Vághelyi Gábor –, 
amely egy igazán „gregoros” produkciónak 
is tapsolhatott: három basszista – Szvétek 
László, Gábor Géza és Cseh Antal – énekelt 
Gregor József híres szerepeiből.

Koszorúzás a Dóm téri Nemzeti Panteonban, Gregor József mellszobránál. Fotók: Roboz 
István

Folytatás az 1. oldalról

Szellemes játékok-
kal, vetélkedőkkel le-
hetett játékkukákat 

nyerni, és azt is ki lehetett 
próbálni, hogy egy utcai sze-
méttárolóban elfér-e egy ki-
sebb család. A Szegedi Táv-
fűtő Kft., a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási NKft., a 
Szegedi Hulladékgazdálko-
dási NKft. és a Szeged Pó-
lus Nkft. munkatársai min-
dent elkövettek azért, hogy 
bemutassák munkájukat, és 
népszerűsítsék a környezet-
védelmet.

A jó hangulatról négy ze-
nekar is gondoskodott a Sze-

táv-színpadon. Vasárnap egy 
görög zenekar, az Akropolis 
Compania szórakoztatta a 
közönséget, a görög táncház-
ra pedig úzokóstolásal csalo-
gatták a nagyérdeműt. Söté-
tedés után a Mamma Mia! 2. 
című filmet vetítették. 

Múlt hétvégén izgalmas, 
a repüléshez köthető prog-
ramokkal várta az érdeklő-
dőket a Szegedi Közlekedési 
Kft.: volt gyerekhangár, meg-
szemlélhettek egy vitorlá-
zógépet, felmászhattak egy 
tűzoltóautóra, sőt ki lehetett 
próbálni egy használaton kí-
vüli katapultülést is. Mindkét 
napot Vári Gyula háromszo-

ros RIAT-győztes vadász- és 
műrepülő-pilóta káprázatos 
bemutatója koronázta meg, 
melyet Jak–52-es repü-
lőgéppel hajtott végre a Ti-
sza felett. A produkció végén 
vastapsban tört ki a rakpart 
lépcsőin üldögélő közönség. 

A város hét művelődési 
házának jóvoltából színpadra 
lépett többek között a Tere-
bes Zenekar, a Vidovenyecz 
Andrea Társastánccsoport, 
a Délikert Napsugár Tánc-
együttes, a Délikert Möndör-
gő Táncegyüttes, a Poligráf 
Színtársulat, a Szivárvány 
Dalkör, a Signal Band és a 
Senior Harmonikások.

Az elmúlt két hétvégén több százan sétáltak, szórakoztak a rakparton. Felvételünk a 
művelődési házak és az SZKT vasárnapján készült. Fotók: Iványi Aurél

A zöld hétvégén a Szetáv jóvoltából görög táncháznak örülhettek a kilátogató családok. 
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Jól halad az új uszoda építése
Látványos szakaszába lépett a 
szegedi új uszoda építése. Az épü-
let üvegborítása már majdnem 
teljesen a helyén van, belül pedig 
lassan láthatóvá válnak a meden-
ceterek, az öltözők és a kiszolgá-
lóhelyiségek. 

Halad a munka az épülő új 
uszodában, gyakorlatilag 
nincs olyan hely, ahol ép-

pen nem csinálnak valamit a mun-
kások. Az ablaküvegek nagy része 
már a helyén van, és belül a me-
dencék mellett lassan látható-
vá válnak az öltözők, mosdók és 
egyéb kiszolgálóhelyiségek is. A 
két kisebb medencénél már elvé-
gezték a vízpróbát, a nagy meden-
ce azonban egyelőre még le van 
fedve.

Az 50 méteres, a FINA verseny-
szabályainak megfelelő verseny-
medencét még védőburkolat fedi, 

mert a légtechnikát szerelik fölötte 
a szakemberek. Itt hamarosan el-
kezdődhet az álmennyezet kialakí-
tása, és csak ezután lehet a nagy 
medencét szigetelni és burkolni. 

Csanádi Zoltán, a munkálato-
kat koordináló Szeged Pólus Nkft. 
ügyvezető igazgatója a Szeged Te-
levíziónak elmondta: a belső mun-
kálatok közül lassan befejeződik a 
gipszkartonozás, a belső falak épí-
tése, és kezdődik a hideg- és me-
legburkolás, a festéssel együtt, s 
ez már sokkal látványosabb szaka-
sza lesz az uszodaépítésnek, mint 
a szerkezetépítés. 

Az uszoda építésével párhu-
zamosan új körforgalmat is kiala-
kítanak itt, amely a tervek szerint 
augusztus végére elkészül. S ha 
minden jól megy, akkor az év vé-
gére lezárul az uszoda műszaki át-
adása is, de használni valószínűleg 
csak jövő tavasszal lehet majd. Kívül és belül is folyamatosan halad a munka az Etelka sori sportkomplexumban. Fotó: Iványi Aurél

Megújulnak és bővülnek  
a szegedi játszóterek

Bruttó 50 millió forin-
tot fordít az önkormány- 
zat 17 játszótér felújításá-
ra és fejlesztésére még az 
idén – írta meg a szeged.
hu. 

A játszótér- fe lú j í tá -
si és -fejlesztési ke-
ret segítségével újul-

hatnak meg azok a közte-
rületeken lévő játszóterek, 
melyeken elhasználódtak, 
tönkrementek a főként 
gyerekek kikapcsolódását, 
mozgását segítő eszközök; 
néhány helyre pedig új játé-
kok is kerülnek. Ezek mel-
lett új fitneszeszközöket is 
tudnak telepíteni a közpar-
kokba.

A felújítás, illetve fej-
lesztés a következő hely-
színeken lesz: Faragó tér, 
Felvidéki sor, Cseh Imre 
tér, Puskás utca, Búvár-tó, 
Panda tér, Völgyérhát utca, 
Búcsú tér, Lomnici utca, 

Kodály tér (képünkön), Bar-
tók tér, Lidicei tér, Csorba 
utca, Csongrádi sugárút, 
Vajda utca, Pálma utca, 
Klapka tér. Többek között 
kötélpályákat, forgó fitne-
szeszközöket, trambuli-

nokat, mászókákat, forgó 
hintákat és védőhálókat 
telepítenek, illetve újítanak 
fel. A munkálatok ősszel 
kezdődnek, a Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási NKft. 
kivitelezésében.

Négyszázzal több  
parkolóhely lett Szegeden

A közgyűlés februárban 
döntött arról, hogy meg-
szünteti a külön engedély-
lyel, illetve díjmentesen 
használható parkolóhe-
lyeket, így azok augusz-
tustól mindenki számára 
használhatók. Ennek kö-
szönhetően immár négy-
százzal több parkolóhely  
áll az autósok rendelkezé-
sére. 

A döntésnek köszön-
hetően a mindenki 
számára használha-

tó parkolóhelyek száma a 
Széchenyi téren és környé-
kén közel százzal, a Rákó-
czi téren és környékén közel 
nyolcvannal, a Rerrich Béla 
téren több mint hatvannal, 
a Huszár Mátyás rakparton 
több mint százhússzal, a tel-
jes parkolási zónában pedig 
összesen több mint négy-
százzal bővül.

A zöld zónában az új par-
kolóhelyeken a következő 
pontokon találnak parko-
lóórákat az autósok: a Rer-
rich Béla téren, a szoborhoz 
vezető sétány környékén; a 
Török utcában, a Kossuth 
Lajos sugárút és a Mérey 
utca közötti szakaszon; vala-
mint a Kormányhivatal Török 
utca felőli oldalán.

A Kiss Ernő utcában, a 
Fekete sas utca és a Tisza 
Lajos körút közötti szaka-
szon, félkerekes párhuza-
mos parkolási rend szerint 
lehet majd megállni, a ko-

rábbi fésűs parkolási rend 
helyett.

A sárga zónában az új 
parkolóhelyeken a követke-
ző pontokon találnak par-
kolóórákat az autósok: a 
Kossuth Lajos sugárúton, 
a Londoni körút és a Tö-
rök utca közötti szakaszon, 
a Csongrád-Csanád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
épülete előtt; a Lechner 
téren, a Madách utca és 
a Vadász utca keresztező-
désében; a Huszár Mátyás 
rakparton, a Roosevelt tér fe-
lőli gyalogoslejáró vonalában,  
a Móra Ferenc Múzeum fe-
lőli 4. gyalogoslejáró vona-
lában, valamint a Novotel 
Szeged felőli 5. gyalogosle-
járó vonalában. Valamennyi 
automata a parkoló szintjén 
található.

A díjmentes buszparkoló 
a Huszár Mátyás rakparton 
megszűnt, helyette a Felső 
Tisza part elején, a folyó fe-
lőli oldalon állhatnak meg az 
autóbuszok.

Valamennyi új parkolóau-
tomata mobil talapzatra ke-
rült, és a kezdeti tapasztala-
tok alapján határozták meg 
végleges helyüket. 

Változott a szabálytala-
nul várakozó autókra kihe-
lyezett, eddig piros színű 
pótdíjfizetési felszólítást 
tartalmazó zacskó színe és 
anyaga is. Ezentúl növényi 
eredetű, 100 százalékban 
lebomló, zöld csomagoló-
anyagot használ az SZKT.

Fiatalok pályázhatnak  
önkormányzati bérlakásokra

Ősztől felújítják  
a kertvárosi járdákat 

z önkormányzat ismét biztosítja 
a kertvárosok lakói számára a 
járdafelújításhoz szükséges esz-

közöket, ezúttal 10 millió forint érték-
ben. A kertvárosi területek egy részén 
ugyanis a több évtized alatt elhaszná-
lódott járdalapok egy részét ki kell cse-
rélni, a hiányzókat pedig pótolni kell. A 
most biztosított keretösszegből járdala-
pokat, szegélyt, sódert és homokot kap-
hatnak az érintett városrészek lakói. 
Ezek olyan kertvárosi részekben jelen-
tenek nagy segítséget, mint Petőfitelep, 
Tápé, Szőreg, Baktó vagy Kiskundorozs-
ma. A beszerzések határideje augusztus 
vége, a felújítások ezután indulhatnak.

A városi közgyűlés pénzügyi és va-
gyongazdálkodási bizottsága dön-
tött arról, hogy 35 év alatti házas-
társak, illetve élettársak számára 
hirdet meg lakásokat. 

A mostani pályázatot három, fi-
ataloknak fenntartott lakás 
bérleti jogára írták ki, a szo-

kásos feltételekkel. Ezek közül az a 
legfontosabb, hogy a pályázók sze-
gedi lakosok, továbbá házas- vagy 
élettársak legyenek, rendelkezze-
nek munkahellyel és állandó jövede- 
lemmel, ugyanakkor vállalják, hogy 

egy előtakarékossági számlára ha-
vonta befizetnek közel 30 ezer forin-
tot.

Jelenleg a főiskolai és egyetemi 
hallgatók számára fenntartott bérlaká-
sok közül nem mindben laknak bérlők 
a Tápai utca 5. szám alatt, így ott két 
27 négyzetméteres garzont meghir-
detnek a fenti feltételekkel. Egy 42 
négyzetméteres garzon a Cserzy Mihály 
utca 3–5. szám alatt is megüresedett, 
így összesen három bérlakásra pályáz-
hatnak a fiatalok. 

A pályáztatás folyamatos, az elbírá-
lás pontozásos alapon történik.

A
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Szerdahelyi Péter szegedi kapui a múltba vezetnek

Szerdahelyi Péter Somogydöröcskén született, 1954-ben. 
A szegedi egyetem elvégzése után kutatóként orvosbio-
lógiai doktorátust és Ph.D. fokozatot szerzett. Két évig az 

Amerikai Egyesült Államokban Alzheimer-kór kutatással foglal-
kozott. Közel négy évtizede foglalkozik fotográfiával. Az első év-
tizedekben analóg géppel dolgozott, az utóbbi években digitá-
lis fényképezőgéppel örökíti meg a természet csodáit és épített 
örökségünk folyamatosan pusztuló kincseit. Festői látásmódja 
több alkotóművészt is megihletett: festőművészek inspirálód-
tak fotói által, Radnai István költő pedig több verset írt fotóira. 

Ars poeticája: „Törekszem arra, hogy megmutassam a ká-
oszban a rendet, az enyészetben a szépet, a részben az egé-
szet. A művészet mindenhol megterem, ahol lélek van.” 

Kiállított már a Somogyi-könyvtárban (két évtizeddel ez-
előtt), a dorozsmai Petőfi Művelődési Házban (2016), a szegedi 
DÉMÁSZ Galériában (2017) és a Somogyi Károly Könyvtárban 
(2018).  2018 óta tagja a Művészfölde csoportnak.

Dáni utca. 

A Sárga üdülőtelepről már eltűnt ez a kovácsoltvas kapu. Tábor utca 5. Magyar Ede terve.
A Bolyai és a Hajnóczy utca sarkán 
már csak emlék ez a bejáró. Az újszegedi gabonakutató kapuja. 

József Attila sugárút.Párizsi körút.

Kölcsey utca.

Szelfi.

Kazinczy utca 2. 
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Érdemes ezt a küldetést választani  
a szakmailag elhivatott fiataloknak

Pedagógus-életműdíjat kapott Melega Jánosné

Valaha sokkal vonzóbb, kiszámít-
hatóbb életpályával kecsegtetett 
a pedagóguspálya, de ma is érde-
mes ezt a küldetést választania 
a szakmailag elhivatott fiatalok-
nak – mondta Melega Jánosné, 
aki június végén pedagógus-élet-
műdíjat vehetett át. Pályája alatt 
mintegy 1700 gyermeket oktatott 
matematikára és kémiára. 

A Béke Utcai Általános Iskola 
tantestületének meghatáro-
zó egyénisége, Melega Já-

nosné (Gizi néni) 34 év után vonult 
nyugdíjba 2018 novemberében, de 
egy kifutó pályázat miatt még ta-
valy év végéig szorosan kötődött az 
intézményhez. Bár matematika–

kémia szakon vég-
zett a szegedi 
Juhász Gyula 
Tanárképző 
Főiskolán, 
mégis ta-
nítóként 
kezdte a 
p á l y á j á t 
Röszkén. 
Utólag egyáltalán nem bánja, hogy 
alsó tagozatos gyerekek oktatásá-
val kezdte a pályáját, mert így leg-
alább megvolt az átmenet a felsős 
diákok irányába.

Úgy véli, sokat változtak azok 
az ingerek, amelyek a gyerekeket 
érik. Az infokommunikációs esz-
közök segítségével az ismeretek 
könnyen és gyorsan elérhetővé 
váltak. A mai diákok fejlettebb di-
gitális kompetenciával bírnak, sok 
új képesség és attitűd jellemzi 
őket, ezért másként is kell hozzá-
juk viszonyulni. Az évek múlásával 
a gyerekek egyre kritikusabbak let-
tek. Ez nem feltétlenül baj, hiszen 
jobb, ha a diákok megbeszélik a 
tanáraikkal és szüleikkel az ön-
kéntelenül felvetődő kérdéseket, 
mint hogy elnyomják magukban 
a dilemmáikat. Többször megkér-
dezték például egy-egy bonyolult 
matematikai vagy kémiai képlet 

kapcsán, hogy mi szükség van 
arra, hogy ezt megtanulják.

Kapkodás,  
átgondolatlanság

A választ ilyenkor nagyon 
meg kell gondolnia a pe-
dagógusnak, hiszen ha ő 
maga sem ért egyet telje-
sen a tananyaggal, akkor 
nehéz védelmébe vennie. 
Régebben azonban sok-
kal stabilabb alapokon állt 
az oktatás szellemisége 
és struktúrája, hiszen pél-
dául az 1978-as tanterv ko-
moly szakmai alapokkal ren-
delkezett, és sokáig kiállta az 
idő próbáját. Napjainkban inkább 
a kapkodás, az átgondolatlanság 
jellemzi az oktatási koncepciókat, 
melyek egyre sűrűbben váltják egy-
mást.

Gizi néni nagyon hasznosnak 
tartja a szegedi Mozaik Kiadónál 
folyó szakmai munkát. Sajnos az 
említett kapkodás, sűrű koncepci-
óváltozás eredményeként ma már 
nem rendelhetnek mozaikos köny-
veket a pedagógusok, ugyanis a 

tankönyvpiac egységesítése elvet-
te a lehetőséget a pedagógusoktól, 
hogy a legjobb anyaggal dolgozza-
nak. A Mozaik Kiadó munkatársai 
nagyon komoly digitális tananyag-
bázist hoztak létre, amelynek fel-
használásával jelentősen növel-
hető az oktatás színvonala. Fontos 
lenne, hogy a pedagógusokat 
anyagilag megbecsüljék, mert ha 
nem így lesz, a kevés fizetés miatt 
sokan választanak jövedelmezőbb 
foglalkozást, tanárnak pedig nem 
az igazán elhivatott, tehetséges 
emberek mennek.

Élni a lehetőségekkel

Melega Jánosné szerint a Béke Ut-
cai Általános Iskolában eltöltött 34 
évnek nagy haszna volt, hogy szá-
mos lehetőség adódott a szakmai 
fejlődésre. Szoros kapcsolatot épít-
hetett ki olyan szakmai műhelyek-

kel, melyek a módszertani újítások 
motorjaiként fontosnak tartották a 
gyakorlati tapasztalatok értékelé-
sét. Ilyen volt például az SZTE OK 
Munkacsoportban való aktív köz-
reműködés. Az iskola partnerin-
tézményként bekapcsolódhatott a 
Szegedi Regionális Természettudo-
mányos Diáklabor munkájába is, 
amelynek székhelye az SZTE Gya-
korló Gimnáziuma.

Béke utcás példa

Melega Jánosné hosszú pályája 
során bekapcsolódott a matema-
tika tagozat elindításába. 1997-
től a reál munkaközösség vezető-
je volt. Tanítványai az elmúlt évti-
zedekben többször voltak városi, 
megyei, országos kémia- és mate-
matikaversenyek dobogós helye-
zettjei. A gyengébb diákok felzár-
kóztatását is eredményesen valósí-

totta meg. A pedagógusképzésben 
is részt vett külső szakvezetőként; 
mesterpedagógus, 2015-től pedig 
matematikából szaktanácsadó. 32 
éven át szervezte a Hevesy György 
kémiaverseny városi és megyei for-
dulóit. Több HEFOP- és TÁMOP-pro-
jekt szakmai vezetője, mentora 
volt.

Emellett hat osztály osztályfő-
nöke volt, ami hatalmas kihívás és 
felelősség egy pedagógus számá-
ra. Az utóbbi időben lényegesen 
megnövekedett a tanulók közötti 
konfliktusok száma; ezek egy ré-
sze gyorsan megszűnt, de akadtak 
olyanok is, amelyek kezelése hosz-

szú időt igényelt. Úgy véli, 
hogy a szülőkkel szö-

vetségben na-
gyon sokat 

lehet tenni 

a gyerekekért oly módon, hogy 
utóbbiak nem érzik magukat ki-
szolgáltatva a felnőtteknek. 

Ő is, mint tanítványai, a tanév 
vége felé nagyon várta a vakáci-
ót. A nyári szünet jó dolog, ilyenkor 
hosszú hetekig együtt lehet a csa-
lád, van idő a regenerálódásra, a 
közös programok szervezésére. És 
amikor szeptemberenként vissza- 
tért az iskola falai közé, a régi gye-
rekarcok mellett újak is fogadták, 
és természetesen ott volt egy olyan 
jó kollektíva is, mint amilyenben 34 
évig a Béke utcában dolgozhatott. 
Nemcsak alkotó, hanem közösségi 
elkötelezettségű pedagógus is. Az is-
kolai élet „szürke” hétköznapjaiban 
szaktanárként, osztályfőnökként és 
munkaközösség-vezetőként is hi-
teles, Béke utcás példát nyújtott, s 
ezzel a nevelőtestület feltétlen bizal-
mát is kiérdemelte.

Szincsok György

Az iskolai élet „szürke” hétköznapjaiban szaktanárként, osztályfőnökként és munkaközösség-vezetőként is hiteles, Béke utcás példát nyújtott, s ezzel a ne-
velőtestület feltétlen bizalmát is kiérdemelte. Fotó: Szabó Luca

A mai diákok fejlet-
tebb digitális kompe-
tenciával bírnak, sok 
új képesség és attitűd 
jellemzi őket, ezért 
másként is kell hozzá-
juk viszonyulni.

Fontos lenne, hogy a 
pedagógusokat anya-
gilag megbecsüljék, 
mert ha nem így lesz, 
a kevés fizetés miatt 
sokan választanak 
jövedelmezőbb fog-
lalkozást, tanárnak 
pedig nem az iga-
zán elhivatott, te-
hetséges embe-
rek mennek.

Melega Jánosné hosz-
szú pályája során be-
kapcsolódott a ma-
tematika tagozat 
elindításába. 1997-
től a reál munkakö-
zösség vezetője volt. 
Tanítványai az elmúlt 
évtizedekben több-
ször voltak városi, 
megyei, országos ké-
mia- és matematika-
versenyek dobogós 
helyezettjei. 
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Aczél Györgynek 
Radnóti Miklós  

volt a keresztapja
Újabb gyűjtemény jelent meg  

     dedikációkkal, levelekkel

A Radnóti Miklós újabb dedikációi 
és levelei című új kötet két koráb-
ban megjelent könyv frissítése: a 
2016-os Könyvvel üzenek néked 
című dedikációs gyűjteménynek és 
a 2017-es Különben magyar költő 
vagyok című levelezéskönyvnek. Az 
azóta előkerült darabokat rendezte 
sajtó alá Bíró-Balogh Tamás szege-
di irodalomtörténész. 

– A dokumentumtípusok jellegéből 
adódóan soha nem lehet kijelenteni, 
hogy a teljeset, az összeset ismeri a 
kutató, hiszen mindig felbukkan egy-
egy levél vagy dedikáció Radnótitól. 
A most megjelent könyvbe kilencven 
új dedikáció és négy új levél került, 
amelyek az előző gyűjteményekben 
nem szerepeltek – mondta a koráb-
bi köteteket is jegyző irodalomtörté-
nész.

Az újabb dedikációk és levelek 
egy része úgy került elő, hogy ma-

gántulajdonosaik meglátták a két 
megjelent kötetet, és jelentkeztek, 
majd elküldték a másolatokat. Ár-
veréseken is tűntek fel újabb kéz-
jegyek, és a szakembernek sikerült 
olyan örökösöket is felkutatnia, akik-
ről már korábban sejtette, hogy dedi-
káció lehet a birtokukban. 

Mester és tanítványa

A kilencven közreadott dedikáció 
nem ennyiféle címzettől származik. A 
kutató elmagyarázta: akadt olyan tu-
lajdonos, például Piláthy György örö-
köse, aki kilencet birtokol. Radnóti 
naplójából tudni lehetett, hogy kap-
csolatban állt az író-műfordítóval, de 
csak később sikerült megtalálni az 
örökösét.

Vannak nagyon érdekes új ele-
mek Radnóti kapcsolathálózatá-
ban. Előkerült például három új de-
dikáció, amelyet Aczél Györgynek 

címzett, aki évtizedekkel később a 
kádári kultúrpolitika első embere 
lett. A pályája viszont amatőr vers- 
mondóként indult, és mint ilyen, 
felkereste Radnótit, hogy lássa el 
instrukciókkal a versei előadásával 
kapcsolatban. Kapcsolatuk kezde-
te nem mondható kiegyensúlyo-
zottnak, mert Radnóti nem szeret-
te Aczélt, idővel azonban egyfajta 
mester-tanítvány viszony alakult 
ki köztük, ami ennél is mélyeb-
bé érett. Ráadásul később Aczél 
az (illegális) kommunista pártbeli 
összeköttetései révén igyekezett 
megmenteni Radnótit a zsidóül-
dözéstől. Hamis iratokat is felkí-
nált neki, próbálta elbújtatni, ám a 
költő nem élt ezzel a lehetőséggel. 
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 
naplójában nyomon követhető, ho-
gyan alakult át Aczél az „ellenszen-
ves zsidó ripacsból” „Miklós meg-
mentőjévé”. Bizonyosan ennek a 
következménye, hogy amikor Aczél 
György (eredeti nevén Appel Hen-
rik) kikeresztelkedett, Radnóti lett 
a keresztapja. 

Cigaretta, likőr, irodalom

Más jellegű ez a kötet, mint a meg-
jelent Radnóti-dedikációgyűjtemény. 
Az új kötetbe fotó nélkül ugyan, de 
az eddigiekhez híven csak hiteles 
ajánlásokat vett fel az irodalomtör-
ténész, kétes hitelűeket nem. A köl-
tő pályájának elejétől a végéig meg-
találhatók benne kézjegyek, melyek 
közül a koraiak szolgálnak a legtöbb 
érdekességgel. Amikor például Rad-
nóti még nem rendelkezett önálló 

kötettel, csak a Jóság című antoló-
giában jelentek meg versei, megkö-
szönte egyik szerzőtársának a szíves 
vendéglátást, és rögzítette: cigaret-

ta, likőr, irodalom. Később pedig egy 
mecénásának hálából egy egész ol-
dalas verses ajánlást írt. 

Lappanganak még

Bővült egy régebbi kapcsolat tör-
ténete: a költő Diósszilágyi Évának 
– aki egyetemi évei alatt az egyik 
hölgyismerőse volt Szegeden, illet-
ve Makón – ajándékozta egy másik 
szerző könyvét. Előkerült egy újabb 
Sík Sándornak szóló ajánlás. Felbuk-
kantak teljesen új szereplők is, akik-
ről eddig nem tudták, hogy Radnó-
ti dedikált nekik; és feltűntek olyan 
lappangó kézjegyek is, amelyekről 
már létezett információ, hiszen a 
címzettjük Radnóti kapcsolathálóza-
tának legbelsőbb köréhez tartozott. 
Így például Péter Andrástól, aki a 
Franklin Kiadó meghatározó vezető-
je volt, eddig nem került elő semmi, 

lappangott valahol a hagyaték. Most 
sikerült megszerezni belőle egy da-
rabot, s ez okot ad a reményre, hogy 
majd napvilágra kerül a többi is.

– Csak remélni tudom, hogy a 
hagyatékok mozognak, a könyvek 
járják a maguk útját, és ezáltal 
újabb dedikációk lesznek fellel-
hetők; persze nem biztos, hogy a 
mostani intenzitással – fűzte hozzá 
az irodalomtörténész.

Azt lehetett tudni, hogy a pár éve 
megjelent dedikációgyűjteménynek 
még jó ideig nem lesz második ki-
adása, de a kutató úgy gondolta, 
hogy az azóta felgyülemlett anyagot 
érdemes az olvasók és a könyvszak-
ma elé tárni. A kötet szerzői kiadás; 
Bíró-Balogh Tamás a szegedi önkor-
mányzattól 200 ezer forint könyvki-
adási támogatást kapott az összeál-
lítására, és a Szegedért Alapítvány is 
támogatta kutatói ösztöndíjjal. Ke-
reskedelmi forgalomban nem kap-
ható, csak a szerzőnél elérhető.

Dombai Tünde

Ami kimaradt
– Az új gyűjtés három éve alatt egyetlen kétes hitelű dedikációval ta-
lálkoztam: ez a Járkálj csak, halálraítélt! című kötetben található, ame-
lyet Radnóti állítólag így dedikált Sík Sándornak: „Sík Sándornak Igaz 
ragaszkodással Radnóti Miklós 1936. karácsony” – árulta el az iro-
dalomtörténész. – Első ránézésre akár valódi is lehetne, csakhogy az 
íráskép ugyan hasonlít Radnótiéhoz, de eltér attól. Mintha valaki na-
gyon szépen akarta volna lemásolni. Pedig épp a névaláírás az, ame-
lyet legjobban begyakorol a szerző, hiszen a nevét írja le legtöbbször. 
Másrészt: Radnóti 1933-tól minden Síknak adott ajánlásába beleírta 
a „fiúi” jelzőt, csak neki, senki másnak, ezzel is egyedivé téve kettejük 
kapcsolatát. Harmadszor pedig ismerjük a kötet ténylegesen Síkhoz 
eljuttatott példányát, amelyet a piarista rend központi könyvtára őriz. 
Az ajánlása: „Sík Sándor professzor úrnak fiúi szeretettel és tisztelettel 
küldi Miklós” – idézte a kutató.

Bíró-Balogh Tamás legújabb könyve az önkormányzat támogatásával jelent meg. Fotók: Szabó Luca

Az előző két könyv szerves kiegészítése a most megjelent harmadik 
kötet. Fotók: Szabó Luca



2020. augusztus 15., szombat 9Aktuális

Tisztelt Olvasóink! 

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidít-
ve, szerkesztett formában adja közre.

Egy kép, két mondat     Postabontás

Nem nekünk találták ki 
a demokráciát

A világon, de Magyaror-
szágon is egyre gyak-
rabban találkozhatunk 

zsarnokokkal és önkényurak-
kal. Orbán Viktor is hatalmas-
kodik. Manapság autokrata  
vagy diktatórikus vezetőkről 
beszélünk. Az imént említett 
„jó” tulajdonság persze más 
gazsággal is párosul, példá-
ul korrupcióval, világosabban 
szólva  lopással. Nem kevés-
bé az elvtelenségek kitalálá-
sával, mint pl. Soros, Brüsz-
szel, migráns.

Miért nehéz rendszert 
váltani az autokráciából a 
demokráciába? Esetünk-
ben, a magyar habitusból 
adódóan magatartásunk és 
viselkedésünk által eleve 
elrendelt, hogy nem nekünk 
találták ki a demokráciát. 

Nehezen viseljük,  
mégis tűrjük

A demokratikus léthez kü-
lönben is demokratákra van 
szükség, azok pedig nincse-
nek a ma regnálók között.

A tekintélyuralmat, le-
gyen az Horthy- vagy Ká-
dár-rendszer, lehet, hogy 
unjuk, nehezen viseljük, de 
féljük és tűrjük, mert Ma-
gyarország a szülőföldünk 
és az otthonunk. Így lettünk 
hazátlanná az illiberális de-
mokráciában. Nem csoda, 
hogy parlamentünkben nem 
voltunk képesek az illiberális 
demokrácia felé tartó párto-
kat a helyes útra terelni, egy-
ségre juttatni, az ellenzék 
szerepét hatékonyan elját-
szani. Az állampárt és állam-
hatalom (Fidesz) centralizá-
lása révén lehetetlenné vált 
a parlamenti demokrácia 
működése. Sajnálatunkra az 
alkotmányos intézmények 
(alkotmánybíróság, az igaz-
ságszolgáltatás intézményei 
stb.) sem voltak képesek 
megállítani a hatalmas ön-
kényt. De hogyan is hihették 
volna, hiszen minden lénye-
ges és meghatározó helyen 
csak és kizárólag Fidesz-pár-
tiak vannak (a pártfegyelem 
pedig szent).

Egyébiránt a sok tün-
tetés (CEU, MTA, internet,  
kockás inges pedagógus- 
sztrájk stb.) mind-mind re-
ményt adott, hogy aztán két-
ségbeesésbe süllyedjenek 
emberi vágyaink.

Rendes és komolyan po-
litizáló helyeken a nép eme-
li maga fölé a meggyőző és 
nagy erővel, tervekkel ren-
delkezőket, de a döntés előt-
ti mozzanatba gyakran hiba 

csúszik. Éspedig az, hogy 
nem veszik figyelembe a je-
löléseknél: a felelősség nem 
való mindenkinek. Hiába a 
tehetség, a sors kegye és a 
megelőlegezett bizalom, ha 
aztán belül rohadni kezd, 
ami kívül még csillog…

Három p

Évekkel ezelőtt nem véletle-
nül írta Kerékgyártó István 
jogász és filozófus, hogy a 
„magyar politikai valóság 
szereplőit a három p mozgat-
ja: a pénz, a p..a, a politikai 
hatalom”. Szerinte a pénz 
rendelkezik prioritással. A 
politikai hatalom önmagáért 
keveseknek fontos. Viszont a 
pénzzel a harmadik p-t köny-
nyen meg lehet szerezni.

Orbán úgy tartja (még el 
is hiszi), mint anno XIV. Lajos 
francia napkirály  is, hogy az 
„Az állam én vagyok!”.

Megteheti, hiszen kormá-
nyát is nemzetinek tartja. De 
mitől volna nemzeti bármi is, 
amikor zokszó nélkül képes 
szembefordulni az ország 
döntő többségével, akaratá-
val? Azt persze legtöbbször 
elfelejtik, hogy csak a parla-
mentben vannak kétharma-
dos többségben (jelenleg még 
ez sem igaz), de a magyar nép 
vonatkozásában nem.

Az Orbán-rezsim által al-
kalmazott következetes és 
kivételes állapot alaposan ki-
kezdte a társadalom demok-
ratikus immunrendszerét, és 
csírájában fojt el minden tár-
sadalmi önvédelmi mecha-
nizmust. Kormányfőnk egyre 
inkább eltávolodik a jog asz-
talától, és az önmaga által 
gyártott válságokat mene-
dzseli úgy, hogy közben a le-
hető legnagyobb mértékben 
uralkodni akar az életünkön. 
A megelőző két év óta eltelt 
időben a kormányt egyre in-
kább vonzották a korlátozási 
lehetőségek, s most már a 
felhatalmazást sem igénylő 
rendkívüli kormányzáshoz 
ragaszkodnának: A korona-
vírus tehát egy olyan hely-
zetbe robbant bele, amelyet 
eleve a jogi és politikai kivé-
telesség határozott meg. 

A gyűlölet függősége

Ráadásul a kormányzat a va-
lódi és az általa kreált válsá-
gokat próbálja meg rendkí-
vüli eszközökkel kezelni, mi-
által egyre nagyobb befolyás-
ra és ellenőrzésre tesz szert 
saját társadalma felett.

A nép maga fölé eme-
li a rendkívüli képességű, 
karizmatikus politikusokat, 
akiktől rendet, biztonságot 
remél, és akik aztán idővel 
(tisztelet a kivételnek) des-
potává redukálódnak. Ami 
olyan viszonyokat teremthet, 
hogy demokratikus válasz-
tások útján már csaknem 
lehetetlen őket a helyükről 
kimozdítani.

És „ha nem vetnek gátat 
a gyűlölködésnek, szinte 
drogként hat, vagyis függő-
séget is kialakíthat, amely a 
hatalmi szándékoktól vezet-
tetve a gyűlöletadagok folya-
matos növekedésével jár” 
– írja könyvében Ripp Zoltán 
író. Ez van ma Magyarorszá-
gon!

Az ellenzékre nagy mun-
ka vár, mert ma már rend-
szert és nem (csak) kor-
mányt kell váltania.

Kutnyik Pál

Különben is a de-
mokratikus lét-
hez demokraták-
ra van szükség, 
azok pedig nin-
csenek a ma reg-
nálók között.

Változó pénzvilág

Ezernyi kisebb-nagyobb jele van a szű-
kebb-tágabb környezetünkben történő 
változásoknak, melyeket gyakran ész-

re sem veszünk. A magyarok, a magyar nem-
zet újbóli öntudatra ébredésének például a 
legkézzelfoghatóbb bizonyítéka: a jelenlegi 
bankjegyeinken látható személyek. Mert mi 
volt régen, az úgynevezett kádári békeidők-
ben? Hadd feleljek erre egy akkori, közis-
mert viccel.

Egy szerencsésnek mondható hazánkfia 
Bécsben meglát egy szép kalapot az egyik ki-
rakatban. Bemegy az üzletbe, noha a valutája 
már elfogyott, de lapul még a bukszájában 
egy-két magyar bankjegy, gondolja, hátha el-
fogadják. Sajnos nem, de az osztrák eladó kí-
váncsian forgatja a magyar fizetőeszközt, és 
megkéri, hogy mondja el, kik vannak a bank-
jegyeken. A magyar turista elkezdi sorolni:

Ez egy tízforintos. Rajta Petőfi Sándor, a 
híres költő, aki az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc egyik hőse volt. A szabad-
ságharc elbukott, ő maga hősi halált halt egy 
sorsdöntő csatában. A húszforintoson Dózsa 
György látható, aki egy parasztfelkelés vezé-
re volt. A felkelés elbukott, őt tüzes trónon 
halálra kínozták. Az ötvenforintoson II. Rá-
kóczi Ferenc, aki szintén egy szabadságharc 
vezetője volt. A szabadságharc elbukott, a 

nagyságos fejedelem külföldre menekült, 
ott is halt meg, távol a hazájától. Csakúgy, 
mint a százforintoson levő Kossuth Lajos, 
aki a Petőfinél említett és elbukott szabad-
ságharc vezető politikusa volt. Ő Torinóban  
fejezte hosszú életét, sosem látta viszont 
hazáját.

Az „osztrák sógor” könnyáztatta szemét 
törölgetve mondja: Fogja, jóember. Ingyen 
magának adom a kalapot.

Na de ma már ez nem így van! Nem arra 
gondoltam, hogy Bécsben manapság nem 
adnak ingyen kalapot, hanem arra, hogy 
tessenek megnézni, kik szerepelnek a mai 
magyar papírpénzeken. Megannyi büszke, 
sikeres magyar, aki követendő példakép 
lehet a felnövekvő új nemzedék számára. 
Deák Ferenc (20 ezres), Szent István (10 ez-
res), Bethlen Gábor (2 ezres), Mátyás király 
(ezres). Na jó, maradt két „kakukktojás”, II. 
Rákóczi Ferenc (ötszázas) és Kossuth Lajos 
(ötezres), de ők legalább élve megúszták, 
és külföldön is őrizték a hazafiság lángját. 
Milyen szerencse, hogy megszabadultunk 
a kozmopolita, vérbajos Ady Endre képével 
„díszített” lila ötszázastól! „Talpra, magyar!” 
– illetve: „Maradj talpon!” (Bármit is jelent ez 
utóbbi.)

Méhes János

Örök iskolaőrök

Annyi mindent hallani 
az iskolaőrökkel kap-
csolatban, hogy most 

már én sem tudom nem fi-
gyelmen kívül hagyni ezt a 
témát. Szegeden a Móra Fe-
renc Általános Iskolába jár-
tam, ez egy réges-régi kül-
városi fiúiskola volt, még 
a bátyám és az apukám is 
idejárt. Hab a tortán, hogy 
legalább a tanulók fele ár-
vaházi, vagyis gyermekott-

honi volt. Ennek ellenére rit-
kán voltak balhék, amiket 
a férfitanárok minden eset-
ben hatásosan elsimítottak. 
A leggyengébb láncszem az 
énektanárnő volt, aki, ha 
már nem bírta cérnával, ki-
szaladt az osztályból, majd 
bejött a tornatanár... A töb-
bi néma csend. Na de ha 
az igazgató úr jött be olyan-
kor! Az ablaküvegek is bele-
remegtek, ha megszólalt, és 

milyen gyors kezű volt – Is-
ten nyugosztalja. Olyasmire 
sem emlékszem, hogy szü-
lők civakodtak volna bárme-
lyik tanítóval. 1957 és 1965 
között jártam az általános-
ba, az egy más világ volt. A 
Tisza-parti gimibe meg meg-
annyi rövidre vágott hajú an-
gyalfiú járt, mint például én 
is, és persze angyali lányok.

Méhes János

Makkosház és a Vértó fölött a minap ilyen volt a viharos égbolt. Nemcsak észrevette, 
hanem meg is örökítette Sörös Anna olvasónk, majd mindnyájunk örömére beküldte.
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VAJDA ATTILA VISSZATÉR. 
Újra kenuba térdel a 2016-ban 
visszavonult, olimpiai, világ- és 
Európa-bajnok Vajda Attila. A 
37 éves szegedi legenda ezt 
a Magyar Nemzetben jelen-
tette be, majd elárulta: csak a 
móka kedvéért száll újra vízre 
egyesben és párosban az au-
gusztus 24. és 26. között ese-
dékes országos bajnokságon, 
amelyre Szolnokon kerül sor.  
Ennél nagyobb, hosszabb 
távú tervei nincsenek. Vajda 
a 2008-as pekingi olimpia C1 
1000 méteres távján nyert 
aranyérmet.

JÓL SIKERÜLT A SZEGEDI 
OB. Huszonöt éremmel zárta a 
121. evezős országos bajnok-
ságot az NKM Szeged Vízisport 
Egyesület csapata; Dani Zsolt 
tanítványai ezzel az összesí-
tett pontverseny ötödik helyén 
végeztek. Az eseményhez kap-
csolódva látványos zenés fel-
vonulással ünnepelték meg a 
szegedi evezés 150. évforduló-
ját a Kárász utcán és a Klauzál 
téren. A szegedi versenyen, 
amelyre 1258 nevezés érke-
zett, 3380 beülővel, a magyar 
válogatott minden tagja elin-
dult. A szövetség elégedett volt 
a szervezéssel, a főtitkár pedig 
kijelentette, a Maty-ér mára az 
evezés szentélyévé vált.

ELKEZDTE A SZEGEDI TE. 
Hivatalosan is megkezdte fel-
készülését a 2020–2021-es 
idényre a Zengő Alföld Szege-
di TE tekecsapata. A feladat 
adott számukra: szeptember 
első hétvégéjén indul a hazai 
szuperliga, majd szeptember 
29. és október 3. között a szlo-
vákiai Podbrezován a csapat-
világkupa következik, amelyen 
a szegedi alakulatnak jó esé-
lye van bejutni a legjobb négy 
közé. Az együttes kerete válto-
zott: távozott Rácz Róbert, és 
érkezett két világbajnok, a vaj-
dasági Bárány Csongor, vala-
mint Zapletán Zsombor.

VILÁGBAJNOKOT VERT LÉ- 
KÓ. A szegedi Lékó Péter ti-
zedik lett azon a tízfős online 
sakktornán, amely a negye-
dik állomása volt a világbaj-
nok norvég Magnus Carlsen 
által elindított, egymillió dol-
lár összdíjazású sorozatnak. 
A 15 perces alap-játékide-
jű partikkal zajló, Legends of 
Chess elnevezésű viadalon 
Lékó legyőzte ugyan a volt vi-
lágbajnok indiai Viswanathan  
Anandot, ám összteljesítmé-
nye csak a tizedik helyre volt 
elég. A győzelmet Carlsen sze-
rezte meg.

Sport

Ha csütörtök, 
akkor  

kézi BL

Csütörtök, 18.45 – ez a MOL-
Pick Szeged hazai meccse-
inek fix időpontja a Bajno-
kok Ligája őszi fordulóiban;  
egyedül a fehérorosz Breszt 
elleni meccs lesz szerdán. 
Az A csoport első forduló-
jában, szeptember 17-én a 
PSG-t fogadják. 

A mérkőzéseket a Sport 
TV élőben közvetíti. A gárda 
szombaton az Orosháza, 
augusztus 21-én és 22-én 
a horvát Nexe, 28-án pedig 
a szintén horvát PPD Zag-
reb ellen játszik edzőmecs-
cset.

A BL szegedi program-
ja 2020-ban, 1. forduló, 
szeptember 17., 18.45: 
MOL-Pick Szeged–PSG, 2. 
forduló, szeptember 23. 
vagy 24.: Kielce–Szeged, 3. 
forduló, október 1., 18.45: 
Szeged–Vardar, 4. forduló, 
október 15., 20.45: Por-
to–Szeged, 5. forduló, ok-
tóber 22., 18.45: Meskov 
Breszt–Szeged, 6. forduló, 
október 29., 18.45: Sze-
ged–Flensburg, 7. forduló, 
november 19., 20.45: El-
verum– Szeged, 8. fordu-
ló, november 26., 18.45: 
Szeged–Elverum, 9. for-
duló, december 3., 18.45: 
Flensburg–Szeged, 10.  
forduló, december 9., 
18.45: Szeged–Meskov 
Breszt.

Marad az edző, négy új játékos érkezett
Elkezdte a felkészülést a Naturtex-SZTE-Szedeák

Hétfő óta újra együtt edz a Natur-
tex-SZTE-Szedeák élvonalbeli kosár-
labdacsapata. A klubnál egymást 
érték a bejelentések az utóbbi idő-
szakban: marad az edző, Srećko Se-
kulović, négy új játékos, köztük három 
légiós pedig csatlakozik a kerethez.

2020–2021-es idényben is Sreć-
ko Sekulović irányítja a Natur-
tex-SZTE-Szedeák A csoportos 

kosárlabdacsapatát. Az 58 éves szerb 
tréner, aki tavaly novemberben vette át 
a vezetőedzői pozíciót, további egy évre 
kötelezte el magát az egyesülethez.

– A csonka szezon befejezésére 
egészen jó formába kerültünk, ezért 
is örülök, hogy folytatódik a Szegeden 
megkezdett munka. A jelenlegi helyzet 
a klubunk költségvetését is érzékenyen 
érinti, ezzel együtt győztes mentalitású 

csapatot akarok építeni, amely egyet-
len pillanatig sem adja fel, bárki legyen 
is az ellenfél – mondta a Szedeák hon-
lapjának.

A gárda folyamatosan mutatja be új 
játékosait, közülük az első Keller Iván 
volt. A 25 éves, 197 centiméter magas, 
2-es és 3-as poszton bevethető kosa-
ras az Alba Fehérvártól érkezett. Azt is 
bejelentették, hogy az előző évi keret-
ből Kerpel-Fronius Balázzsal és Olasz 
Ádámmal szerződést hosszabbítottak, 
így mindketten a második idényüket 
kezdik meg a klubnál.

Ami a légiósokat illeti, a 26 éves, 
szerb Đorđe Dželetović volt az első 
érkező. A 205 centis, 4-es és 5-ös 
poszton  szereplő játékos a legutóbbi 
idényben az északmacedón KK Gosti-
vart erősítette, amelyben 17 meccsen 
20,5 pontot és 6 lepattanót átlagolt, s 

a duplákat 65, a triplákat pedig 36 szá-
zalékkal értékesítette.

Szintén csatlakozott a kerethez 
két amerikai játékos. A 23 éves, 208 
centiméteres center, James Dickey az 
egyetemi bajnokságban szereplő UNC 
Greensborótól érkezik. A legutóbbi 
idényben 32 mérkőzésen lépett pályá-
ra az NCAA-ben, átlagban 26 perc alatt 
8,7 pont, 9,2 lepattanó, 1,8 gólpassz 
és 1,7 blokk került a neve mellé.

Ugyancsak Szegeden folytatja a 24 
éves Zach Brown: a 198 centis bedobó 
az előző szezonban a ciprusi bajnok-
ság ezüstérmesénél, az AEK Larnacá-
nál 21 találkozón szerepelt. Itt 26 perc 
alatt 10,3 pontot, 4,4 lepattanót és 1,4 
gólpasszt átlagolt. Brown, aki két éve 
végzett a Wichita State-en, 2017-ben 
bekerült az MVC konferencia legjobb 
védőötösébe.

Szegedi sellők az élen
Olasz nyert, Vas második lett a Balaton-átúszáson

A Szegedi Úszó Egyesület 
sportolói közül Olasz Anna 
első, Vas Luca pedig má-
sodik lett a 38. Lidl Bala-
ton-átúszás női mezőnyé-
ben. A versenyen összesen 
csaknem kilencezer sport- 
ember vett részt.

Olasz szerette volna 
megdönteni Risztov 
Éva 2016-ban elért 

csúcsát, s ehhez csak 37 
másodperc hiányzott neki az 
5,2 kilométeres távon – vé-
gül 1:01.37 órás eredmény-
nyel ért célba. Kiváló formá-
ját látva kedvezőbb időjárás 
esetén össze is jött volna a 
rekorddöntés. A férfi győztes 
Rasovszky Kristóf lett, aki 
másfél percet javított az ed-
digi legjobb időn, és kereken 
57 perc alatt ért Révfülöpről 
Balatonboglárra.

– Szeretném megköszön-
ni Vas Luca, Székely Dániel 
és Gellért Gábor segítségét. 
Két úszótársammal remekül 
összedolgoztam a vízben, 
edzőm pedig mellettünk ka-
jakozva segített. Ha az első 
kétezer méteren nincsenek 
olyan nagy hullámok, bizo-
nyára sikerül a csúcsdöntés, 
de így is elégedett vagyok, 
hiszen remek ritmust kap-
tunk el. Jólesett a verseny-
hangulat, igazi örömúszás 
volt ez mindenkinek. Ez volt 
a harmadik Balaton-átúszá-
som, és ezúttal nem két 
nemzetközi verseny közötti 
edzésnek felelt meg egy fel-
készülés közepén, így pihen-
tebben érkeztem, ráadásul 
ki voltam éhezve a verseny-
re. Ez látszott az időeredmé-
nyen is, hiszen máskor négy-
öt perccel több kellett az 

átúszáshoz – mondta Olasz, 
aki hozzátette: augusztus 
közepén megkezdik a felké-
szülést a remélhetőleg olim-
piai szezonra.

– Jó volt végre nyílt vízi 
versenyen úszni, ráadásul 
a terveknek megfelelően 
a társakkal együtt tudtunk 
bolyban haladni. Sportszerű 
küzdelem zajlott, még a tak-
tikát is lehetett gyakorolni. 
Örülök, hogy tudtam segíte-
ni Annának, szerintem is jól 
összedolgoztunk, még ha a 
csúcsdöntés el is maradt. 
Fontos cél volt, hogy mi ket-
ten érjünk célba elsőként a 
női mezőnyben, és büszke 
vagyok rá, hogy sikerült. 
Edzésnek és versenynek 
is remek volt a Balaton-át-
úszás, újra volt bennem egy 
kis drukk, amit kifejezetten 
élveztem – fogalmazott Vas.

– Maradéktalanul elé-
gedett vagyok azzal, hogy 
megszereztük a két első 
helyet a női mezőnyben. 
Komoly szél és hullámok 
nehezítették a gyors hala-
dást a táv első felében, de 
Olasz Anna így sem maradt 
le sokkal a csúcsdöntésről. 
Örülök, hogy ennyi váloga-
tott úszó összejött erre az 

alkalomra, láthatóan min-
denki élvezte, remek volt 
a hangulat. A Balaton-át-
úszás élménye már kellett 
az úszóknak, mindannyian 
nagyon boldogan jöttek ki 
a vízből, egy kicsit elfelejt-
hették a járvány okozta fo-
lyamatos bizonytalanságot 
– mondta Gellért Gábor, a 
szegediek vezetőedzője.

James Dickey és Zach Brown is Szegeden folytatja pályafutását. Fotók: Naturtex-SZTE-Szedeák

A két győztes: Rasovszky Kristóf és Olasz Anna. Fotó: 
MÚSZ/Derencsényi István

A
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Szeretne 2 belépőt nyerni Sziksósfürdőre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, 
telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: augusztus 19. 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: Tóth Sándor szobrászművész szegedi kapuja érempanteon. A nyertes: Pestiné Rácz Anita. Gratulálunk! 

11Tarka-barka

S Z E G E D E N 
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 
július 24-én: Molnár Márk  
és Simon Anikó, Barna Csa-
ba és Csáki Anita, Hajdú At-
tila Balázs és Herb Éva Eliza, 
Marton Gellért Ernő és Ka-
sza Blanka Bernadett; július 
25-én: Gál Martin és Farkas 
Henrietta, Fehér Lajos Dá-
niel és Majoros Zita Ágnes,  
Nagy Zoltán és Fohsz Brigit-
ta, Vincze István és Csúri Re-
gina, Palásti László és Bátai 
Helga Ágnes, Forgó Péter és 
Kis Tímea Fruzsina,  Lovas 
Norbert és Hunyadi Noémi, 
Szentesi Norbert és Bek Ni-
kolett, Szűcs Szilárd és Nász 
Veronika, Tóth Viktor Má-
tyás és Ladányi Szilvia, Var-
ga Borisz és Zsiros Vanda, 

Rádi Tamás és Pászti Net-
ti,  Horváth Ádám és Raffai 
Rita Mária; július 31-én: Ko-
vács-Tanács Szilveszter és 
Papp Anita, Strehling Attila 
és Nagy Anett, Balázs Zsolt 
és Nagy Vanessza Klemen-
tina, Felföldi Szabolcs Csaba 
és Steigler Anett, Mélykúti 
Roland és Kopasz Katarina, 
Virágh Máté és Homa Móni-
ka; augusztus 1-én: Szalma 
Csaba és Táborosi Fruzsi-
na, Szatmári Dániel és Ho-
rel Dóra, Gősi Csaba Zoltán 
és Görgényi Beáta Andrea, 
Bús Roland Róbert és Dar-
vasi Dolores Vivien, Simon 
Tamás és Zámbori Petra, Ha-
vasi Balázs és Medve Dóra, 
Kollár János és Dobos Jo-
hanna, Novák Dániel Lajos 

és Kálmán Bernadett, Sári 
Gábor és Erdélyi Nóra, Tóth 
Szabolcs és Varga Emma, 
Balogh Zoltán Péter és Mal-
kócs Hajnalka, Szabó Tamás 
Attila és Szalai Eszter, Deák 
Krisztián és Radvánszki Lí-
via, Ásós Attila Zoltán és Sze-
keres Dzsenifer.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: 
Teiszl Tibornak és Varga 
Andreának 2020. 07. 25-én 
Lara, Nagy Márk Miklósnak 
és Balázs Andreának  2020. 
07. 25-én Diána, Duma At-
tilának és Baranyi-Nagy Ág-
nesnek 2020. 07. 25-én Zé-
tény, Faragó Zoltánnak és 
Bózsity Noéminek 2020. 07. 
30-án Marcell nevű gyerme-
ke született.
GRATULÁLUNK!
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31/18

Mária
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Ábrahám, 
Rókus
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32/19

Jácint, 
Réka
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zékony
31/19

Ilona, 
Rajnald
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Képviselői 
fogadóóra

AUGUSZTUS 15., SZOMBAT 
Kothencz János:  10.00–
12.00 (Csongor tér 12.)

AUGUSZTUS 22., SZOMBAT 
Kothencz János:  10.00–
12.00 (Csongor tér 12.)
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