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4.

Jól halad
A terv szerint
halad a Csillag tér és az
Algyői út Ladvánszky utcai
csomópontjának felújítása.

7.

8.

Tápai kenyér
1952 óta sül a
kenyér Balázs
Andráséknál;
a családi vállalkozást a
harmadik generáció viszi.

Felkoncolásról
Hegedűs D.
Gézát csupa
szép emlék fűzi
Szegedhez. A
halálról és a
walesi bárdokról mesél.

10.

Babát vár
A világbajnok
súlylökő
Márton Anita
februárra várja
kislányát, és indulna a jövő évi
olimpián.

Az eredeti kulccsal nyitották újra a Móra Ferenc Múzeumot
A 124 éve átadott szegedi Kultúrpalota története legnagyobb felújítása ért véget; húsz hónap után ismét megnyílt
az épület a látogatók előtt. A másfél milliárd forintos beruházás nyomán nem csupán a főépület, hanem a vár és a
várkert is teljesen megújult.

A

z újjászületett Móra Ferenc Múzeum első napján a
legtöbb látogató az új kilátókra volt kíváncsi. A nagyobbikról fenséges kilátás nyílik a Tiszára, a Belvárosi hídra, illetve a Roosevelt térre, a kisebb a belvárosi épületek, így többek között a városháza felé tekint.
A legfelső szintről lejjebb ereszkedve nézhetjük meg az
elbűvölő, a természetvédő Móra Ferencet bemutató állandó
kiállítást.
A megújult természettudományi tárlaton Czabarka Zsuzsanna, a kiállítás egyik rendezője a szeged.hu-nak a kitömött medvéről, a tárlat egyik legnépszerűbb darabjáról
beszélt. Az állatot még Pillich Kálmán, az árvíz utáni újjáépítés királyi biztosságának tagja vásárolta meg egy medvetáncoltató társulattól, majd újszegedi villájának kertjében
tartotta. Amikor már nagyon öreg volt a medve, felajánlotta
Móra Ferencnek, hogy amikor elpusztul, tömjék ki és állítsák
ki a tárlaton. Móra megígérte, és valóban a gyűjtemény része
lett.
Az új állandó tárlat főként az Alföld állat- és növényvilágát
mutatja be, különös tekintettel Szeged főutcájára, a Tiszára.
Folytatás az 5. oldalon

Fogas Ottó múzeumigazgatónak a másfél milliárd forint értékű korszerűsítés lezárultát jelképező, 1896-os, eredeti
kulcsot Botka László polgármester adta át az ünnepségen. Természetesen azt is felújítva. Fotó: Szabó Luca

Új munkahelyeket teremt a Florin Zrt. Megérkezett az orrszarvú
a vadasparkba
Elkészült a vadaspark legújabb látványossága, az orrszarvúház. Az első lakója a
napokban érkezett meg.

K
Az új beruházásnak köszönhetően 17-tel több munkavállalót tud foglalkoztatni a szegedi vállalkozás. Fotó: Szabó Luca

F

olyamatosan bővíti termelési kapacitását és ezzel a munkahelyek számát is
a szegedi székhelyű háztartási vegyipari cég. A Florin Zrt. a Magyar Multi Program
pályázatán nyert mintegy 716 millió forintból
fejlesztette a gyártó gépsorokat, és jelenleg
17-féle pozícióra várják a jelentkezőket.
Képünkön az új fertőtlenítőszer-gyártó
csarnok látható, amely rekordidő, hat hét alatt
készült el, és megépítésével 200 százalékos

kapacitásbővítést érhetett el a szegedi cég.
Ide keresnek most többek között vegyészt,
termékmenedzsert, kereskedelmi ügyintézőt.
A koronavírus-járvány miatt sokan veszítették
el munkájukat, kevés az olyan munkáltató,
amely létszámot tud bővíteni. A cég számára
nagy lehetőség, hogy meg tudták duplázni termékeik számát, teljesen új eljárást vezettek
be, automatizálták a gyártási folyamatokat.
Bővebben a 3. oldalon

ét lakója lesz majd az
orrszarvúháznak, az
első Nyíregyházáról
érkezett. A Csülök névre keresztelt orrszarvú Nyíregyházán született, és eddig szüleivel ott is élt. A 900 kilós
állat jól viselte a szállítást,
azonban a láda festése fogott egy kicsit, így Szegedre
vörösre színezve érkezett. Az
állat szállítását és rakodását
a Szegedi Vízmű vállalta. „Ez
jó példája annak, hogy két
városi cég együtt, egymást
segítve dolgozik” – mondta
Veprik Róbert, a vadaspark
igazgatója. A másik állatot

az angliai Chesterből várják
majd Szegedre szeptember
elején.
Csülök már a kifutójával
ismerkedik, igaz, a látogatók még nem találkozhatnak vele, hogy semmi se
zavarja az első napjait. Az
orrszarvúház avatására augusztus 30-án kerül majd
sor, akkor mindenki megis-

merkedhet Csülökkel, a kis
orrszarvúval. A vadaspark
eddigi legnagyobb saját erős
beruházása a most elkészült
orrszarvúház, amely 150
millió forintba került. Ennek
kétharmadát az intézmény
saját forrásaiból biztosította,
az hiányzó egyharmadot pedig a tulajdonos önkormányzat adta.

Csülök az orrszarvú neve. Fotó: Szabó Luca
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Jócskán megdrágultak az élelmiszerek egy év alatt
– Pár szem barackot vagy almát
vesznek csak, ritkán vásárolnak nagyobb tételekben. Főleg
nyugdíjosztás után tapasztalható nagyobb forgalom – mondta
egy eladó a Mars téri piacon
a Szeged Televíziónak. Jelentősen
megdrágultak az idényáras élelmiszerek, ugyanis közel 17 százalékkal kell többet adni értük a tavalyihoz képest. Ennek legnagyobb
vesztesei pedig a nyugdíjasok.

H

almokban állnak a barackok, a dinnyék, az almák
a Mars téri piacon. Idén jóval több pénzt kell fordítanunk élelmiszerre, mint tavaly. A KSH adatai
szerint az élelmiszerárak átlagosan mintegy 8 százalékkal magasabbak a 2019. évieknél. A hazai
és a déligyümölcsök például 45, a
sertéshús 12, a marhahús 7 százalékkal kerül többe, mint egy éve, de
8 százalékkal drágább lett a kenyér
is. És ezt a vevők megérzik.
– Akik ezelőtt két-három kiló
gyümölcsöt vásároltak, azoknak
most elég 95 deka is. Azt mondja,
már nem is kell egy kiló. Mondom,
kiegészítsem egy kilóra? Azt mondja, elég ennyi – mesélte Simon Zoltán őstermelő a Mars téri piacon.
– A gyümölcsök azért drágábbak, mert a permetszer, a tápanyag

és minden más ára feljebb ment,
tehát ennek arányában muszáj az
áru árát is felemelni. Munkaerő
nincs, nem tudunk munkaerőt kapni, ha kapunk is, az nem megfelelő – mondta Petró Jenőné eladó.
– A tavaszi fagy nagyon sok kárt
okozott. A jég is. Akinek például
nincs jéghálója az almára, a barackra, az nem tud árulni. A piacra
járók zöme nyugdíjas. Az ő pénztárcájuk érzi meg a legjobban, ha az
élelmiszerárak emelkednek.
A nyugdíjak nem abban a mértékében emelkedtek, ahogy az
árak. Januárban a kormány 2,8
százalékos inflációval számolt
erre az évre, így a nyugdíjakat is
ennyivel emelték meg. Azonban
már most látszik, hogy az infláció
1 százalékkal magasabb az előzetesen jelzettnél, az élelmiszerek

A Gyálai-Holt-Tisza
ügyében közelednek
az álláspontok
Közelednek az álláspontok a gyálarétiek és a Klebelsbergtelepen élők között, és rövidesen elindul az a projekt, amelynek feladata, hogy a lehető legjobb megoldást alkalmazzák a Holt-Tisza itteni ágának kármentesítésére. Lakossági fórumon ismertették a terveket a szakemberek.
– Minden hatósági engedély a kezünkben van ahhoz, hogy
rövidesen elkezdjük a teszteket, így körülbelül három hónap múlva már tudni fogjuk, melyik eljárással tudjuk a legjobban semlegesíteni a fenékiszapban lévő szennyeződéseket – mondta Kozák Péter, az ATIVIZIG vezetője a lakossági fórumon. A Gyálai-Holt-Tisza szennyezettsége ugyanis akut
probléma.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az ATIVIZIG döntése értelmében előbb felmérik, milyen biológiai megoldás a
leghatékonyabb a két városrész házaihoz közel található víz
tisztítására. A holtág iszapjából több helyen mintát vettek.
– A holtág problémájának megoldásához vezető több
évtizedes úton korábban olyan részletességű és mélységű
feltárás, mint a jelenlegi, nem készült, de a korábbi mérési
eredményeket is felhasználjuk a most induló eljárásban –
mondta Kozák.
A vizsgálatok megállapították, hogy a szennyezést elsősorban olaj okozta jó néhány évvel ezelőtt, de némi fémet is
kimutattak az iszapból vett mintákban. A helyzet nem olyan
súlyos, mint ahogy sokan állítják, ugyanis talajszennyeződést nem mutattak ki a szakemberek, ugyanakkor a biológiai kezelés leghatékonyabb módját csak egy úgynevezett
„pilot projekt” lefuttatásával tudják kiválasztani.

ára pedig még ennél is nagyobb
mértékben növekszik. A nyugdíjasszervezetek ezért szerették
volna elérni azt, hogy a novemberi
kompenzáció helyett év közben is
lehessen módosítani a nyugdíjakat.
– Látható, hogy a KSH-adatokból, amelyek havonta érkeznek,
ki lehet alakítani egy negyedéves
inflációs adatot, és ha már negyedéves szinten látjuk, hogy az infláció
meghaladja a nyugdíjemelés mértékét, akkor lehetne negyedévente
korrigálni a nyugdíjakat – mondta Némethné Jankovics Györgyi,
a Magyar Nyugdíjasok Országos
Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke.
Szakáll Mária, az egyik szegedi bevásárlóközpontban szintén
a magas árakra panaszkodott. Az

üzletlánc tapasztalatai hasonlóak: főleg a zöldség, a gyümölcs
és a sertéshús drágult, bár ők azt
mondják, hogy az áremelkedések
az utóbbi hónapokban megálltak.
Az import árucikkek drágulásának
egyik oka a gyenge forint.
Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója szerint a világpiaci
árak alakulása befolyásolja a hazai
árakat is. A sertéshús árában elég
jelentős mértékű emelkedés volt
tapasztalható világszerte, illetve a
zöldségeknél és a gyümölcsöknél
évről évre látnak egy folyamatos
drágulási tendenciát, amely alapvetően a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt alakul ki.
A júliusi inflációs adatok nemcsak a vásárlókat, hanem a szakembereket is meglepték, hiszen
az élelmiszerek mellett a vártnál

A nyugdíjak nem abban a mértékében
emelkedtek,
ahogy
az árak. Januárban a
kormány 2,8 százalékos inflációval számolt erre az évre, így a
nyugdíjakat is ennyivel
emelték meg. Azonban
már most látszik, hogy
az infláció 1 százalékkal magasabb az előzetesen jelzettnél, az
élelmiszerek ára pedig
még ennél is nagyobb
mértékben növekszik.
A nyugdíjasszervezetek ezért szerették volna elérni azt, hogy a
novemberi kompenzáció helyett év közben
is lehessen módosítani
a nyugdíjakat.
gyorsabban növekedtek a tartós
fogyasztási cikkek és a szolgáltatások árai is. Ez egyértelműen a
forint gyengülésének a következménye. Az elemzők szerint ősszel
még a benzinár emelkedése is fokozhatja az inflációt, amely így 4
százalék közelében alakulhat.

Újra zavar van a szegedi Fideszben
Bartók Csaba nem indokolta meg híresztelését

Jó hangulatú, baráti ülésen
ajánlották többen Bodó Imrét Bartók Csabánál a Fidesz választókerületi elnöki
posztjára. Bodó nem kívánta kommentálni, Bartók miért híresztelte előzetesen,
hogy ő lesz a választókerületi elnök Csongrád-Csanád
megye 1. egyéni választókerületében.
Bartók Csaba
– A 11 fős tagságból egy fő
nem tudott megjelenni, 1 fő
mandátuma kérdéses volt, ő
tanácskozási jogkörrel volt
jelen, így kilencen voksoltak.
Titkos szavazás volt, két főt
jelöltek, négyen Bartók Csabát, öten Bodó Imrét támogatták – beszélt a választókerületi tanácsülésen történt szavazás körülményeiről Bodó Imre, Tiszasziget
korábbi polgármestere, később a járási kormányhivatal
vezetője.
– Csináltam tíz évig a választókerületi elnöki feladatokat, voltam két cikluson
át országgyűlési képviselő,
voltam polgármester, járási
hivatalvezető. Persze, hogy

az embernek jólesik, ha kollégái, munkatársai, harcostársai azt mondják, figyelj,
öreg, te is alkalmas vagy a
feladatra, én javasollak téged. Én meg igent mondtam
rá – mondta a szeged.hunak Bodó Imre. – Megtiszteltek azzal, hogy ajánlottak,
aztán volt egy titkos szavazás, majd kijött egy végeredmény – tette hozzá.
Bodó nem rejtette véka
alá, az ajánlószavazáson
magára voksolt, szerinte
Bartók Csaba is így tett, a
többi hét véleménynyilvánításra jogosult 4 : 3 arányban
állt mellé Bartók Csabával
szemben.

Bodó Imre
A politikus hangsúlyozta,
ajánlásról van szó, és nem
választásról, tehát a szavazás eredménye nem kötelezi
semmire az országos elnökséget. Sőt, az sem automatikus, hogy a választókerületi
elnök indul majd a 2022-es
országgyűlési képviselői választáson, de többször is
utalt arra, hogy nem ugrana
el a feladat elől.
– A választókerületi elnöké borzasztóan strapás
feladat. A szervezeteket
felépíteni, fejleszteni, szinten tartani és karbantartani
nem egyszerű feladat – tette
hozzá Bodó, aki szerint másfél év múlva derülhet majd

ki, ki indul az országgyűlési
képviselői
választásokon
és ki mérkőzhet meg Szabó
Sándor MSZP-s országgyűlési képviselővel az egyéni
mandátumért.
Bodó szerint jelen pillanatban a választókerületet
kell felépíteni azután, hogy
Kothencz János munkahelyi
elfoglaltságai miatt lemondott. Kothencz egyébként
jelen volt a választókerületi tanácsülésen, de
hogy kit támogatott, nem
derült ki.
Próbáltuk Bartók Csabát
is elérni, de a Fidesz szegedi elnöke lapzártánkig nem
vette fel a telefont.
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Új gyárat épít és munkahelyeket
hoz létre a szegedi Florin Zrt.

Vélemény

Válságálló-e
a rendszer?

A

Egymás után valósulnak meg fejlesztések és bővítések a cég Kenyérgyári úti telephelyén. Fotó: Szabó Luca
Folyamatosan bővíti termelési kapacitását és ezzel a
munkahelyek számát is a
szegedi székhelyű háztartási vegyipari cég. A Florin
Zrt. a Magyar Multi Program pályázatán nyert mintegy 716 millió forintból
fejlesztette a gyártó gépsorokat, és jelenleg 17-féle
pozícióra várja a jelentkezőket.

A

z új fertőtlenítőszergyártó csarnok rekordidő, hat hét alatt
készült el, és megépítésével
200%-os kapacitásbővítést
érhetett el a szegedi cég. Ide
keresnek most többek között vegyészt, termékmenedzsert, kereskedelmi ügyintézőt. A koronavírus-járvány
miatt sokan veszítették el
munkájukat, kevés az olyan
munkáltató, amely létszámot tud bővíteni.
– El tudtam helyezkedni
itt a megváltozott időkben is
műszakvezetőként. A munkakörnyezet, a gépsorok, az
új csarnok megépülése hatalmas lehetőséget jelentett
számomra, és a cég számára is remek lehetőség, hogy
ilyen helyen dolgozhatunk és
ezeket a gépeket használhatjuk – mondta a Szeged
Televíziónak Klement Péter
műszakvezető.
– Számomra a pályázat
fix és kiszámítható munkahelyet hozott, örülök, hogy a
Florin-csapat része lehetek.
A folyamatos beruházások

napról napra könnyítik a cég
összes tevékenységi területén dolgozó kollégák munkáját – fogalmazott Demcsák
Anna termelési adminisztrátor.
Erre az uniós pályázatra
olyan vidéki cégek jelentkezhettek, amelyeknek nettó
árbevétele és gyártó-termelő
kapacitása egyaránt növekedett. Szempont volt az is,
hogy vállalni tudják a termelés volumenének növelését
és a dolgozói létszám bővítését.
– A pályázat 755 millió
forint értékű beruházást
támogat 330 millió forint
vissza nem térítendő támogatás formájában. Ez egy
nagyon-nagyon jelentős kapacitásbővítést tesz lehetővé a Florin számára. Mind
a háztartási vegyi, mind a
kozmetikai, mind a fertőtlenítőszereket gyártó kapacitásunkat jelentősen bővíteni
tudjuk ennek köszönhetően
– jegyezte meg Barta Attila
ügyvezető. – A pályázat során beszerzett gépek már a
legkorszerűbb gyártást teszik lehetővé. Cégünk számára nagy lehetőség volt,
hogy meg tudtuk duplázni a
termékek számát, teljesen
új eljárást vezethettünk be,
automatizáltuk a gyártási
folyamatokat – tette hozzá
László Jenő fejlesztési vezető.
A
koronavírus-járvány
első hulláma alatt a szegedi cég egyike volt annak

a hat magyar gyártónak,
amely együttesen biztosítani tudta a védekezéshez
szükséges, hazai gyártású
fertőtlenítőszer-mennyiséget
az országnak. Új létesítményükben korábbi termékmennyiségük többszörösét
tudják majd legyártani.
Korábban megírtuk a
Florin Zrt.-ről, hogy a veszélyhelyzet 99 napja alatt
4 millió darab Brado fertőtlenítőszert állított elő, és

– Számomra a
pályázat fix és kiszámítható munkahelyet hozott,
örülök, hogy a
Florin-csapat része lehetek. A
folyamatos beruházások napról
napra könnyítik a
cég összes tevékenységi területén dolgozó kollégák munkáját.
Demcsák Anna
termelési adminisztrátor
összesen 1500 tonnányi
fertőtlenítőszerrel járult hozzá a védekezéshez. A Florin
vezetése mindjárt a kezdetek kezdetén megértette,
hogy lépni kell, hiszen olyan
hihetetlen mennyiségű fertőtlenítőszerre lesz szükség
a következő hónapokban,
amennyit a korábbi kapa-

citással, műszaki háttérrel
képtelenség lesz előállítani.
Barta Attila cégvezető
akkor azt nyilatkozta, hogy a
szegedi és a megyei vállalkozások példaértékű összefogásának köszönhetően nőtt
ki hetek alatt a földből az az
új üzem, amelyben korszerű
eszközökkel, javarészt automatizált gyártósorokkal képesek 100 ezer kis és nagy
kiszerelésű Brado fertőtlenítőszert előállítani egy nap
alatt. Az új gyártócsarnok a
benne lévő keverő- és csomagolóberendezésekkel, a
hozzá kapcsolódó raktárral
és laborral 1,3 milliárd forintos beruházásból valósult
meg, amely összegből 400
milliót különböző pályázati
forrásokból fedeztek. Nem
mellékes körülmény, hogy a
gyártási kapacitás bővítése
jelentős létszámnövekedéssel járt a cégnél. Így az új
beruházás és a keresletnövekedés nyomán a Florin
90-ről 150-re növeli dolgozói
létszámát. Ennek is köszönhetően összesen 4 millió darab fertőtlenítésre használt
eszköz készült a veszélyhelyzet kihirdetése óta a cégnél.
A Florin a járvány ideje alatt
folyamatosan ellátta Brado fertőtlenítőszereivel az
egészségügyi intézményeket, szállított a MÁV-nak, a
Volánnak, a BKV-nak, továbbá köztisztasági cégeknek
és más közületi megrendelőknek, valamint kiskereskedelmi hálózatoknak is.

3

vártnál – legalábbis a pénzpiaci elemzők zöme és a
kormány várakozásainál – súlyosabb volt a magyar
gazdaság visszaesése az áprilistól júniusig tartó időszakban.
Nem vagyunk sereghajtók Európában azzal, hogy nálunk
13,5 százalék a zsugorodás az előző év azonos időszakához
képest, ez ugyanis enyhébb az Európai Unió és az euróval fizető országok átlagánál. Az európai összesítést azonban tulajdonképpen négy ország drámai teljesítménye, a spanyol,
az olasz, a francia és a portugál adat húzza lefelé.
Ellenben a magyar növekedési mutató minden visegrádi, illetve minden közép- és kelet-európai uniós országénál
rosszabb.
Mindezt együtt látva elég vékonyka a pénzügyminisztériumi kommentár, miszerint „a magyar gazdaság az unió
átlagánál ellenállóbbnak bizonyult a válsággal szemben”.
Kezeljük ezt értékén, hiszen a politikai kommunikációban
fontos mindig megtalálni azt a számot, amelyikre hivatkozni
előnyös.
Lehet most az a soron következő hivatalos várakozás,
hogy akkor majd a harmadik negyedév hoz most már aztán tényleg fellendülést, meg hogy minél nagyobb a 2020as csökkenés, annál nagyobb lesz a 2021-es növekedés,
hiszen alacsony bázisról kell elrugaszkodnunk. A helyzet
azonban valószínűleg bonyolultabb ennél, aminek vannak
politikai következményei is.
Minden ellenkező híreszteléssel szemben az Orbán-rezsim tartós fennállásának alapját nem kizárólag a propaganda, a választási rendszer és a médiapiac eltorzítása,
valamint minden fellehető pénznek a klientúrához terelése
szolgáltatja. Gazdasági alapjai is vannak a rendszernek, elvégre az egykulcsos adónak, az adókedvezményeknek, a
csoknak valóban vannak haszonélvezői. Igencsak egyenlőtlenül oszlottak el az uniós pénzek által pörgetett növekedés
előnyei a társadalmon belül, de így is sokan gyarapodtak az
elmúlt években. A leghátul lévők közül sokan szintén úgy érzik, előbbre léptek, mert ha kevés pénzért is, de végre stabil
foglalkoztatáshoz jutottak, amire korábban évtizedekig nem
volt példa.
A mostani gazdasági mutatók három dolgot világosan jeleznek. Az egyik, hogy a magyar gazdaság – benne a foglalkoztatás és az átlagos keresetnövekedés – éveken át tartó
javulása idén megtorpant. Visszaestünk a nemzeti össztermék 2016-os szintjére, és csak találgatásaink vannak arról,
hogy a válság előtti teljesítményt 2021 végére vagy csak valamikor 2022-ben érjük-e el újra, netán még később. A második, hogy minden bizonytalan. Mert bár a gazdaság vis�szatért a kijárási korlátozások idején megélt bénultságból,
számos szektor regenerálódása egyáltalán nem automatikus. Nem minden és mindenki pattan vissza a magasba a
gödör aljáról, mint egy gumiszőnyegről. A harmadik tényező
pedig maga a koronavírus-járvány, amelynek nyomán ez az
egész helyzet kialakult. A sokat emlegetett második hullám
súlyosságát és idejét teljes homály fedi, és fogalmunk sincs,
mivel járna a hétköznapi életre nézve.
Mindezek alapján úgy kanyarodunk rá a 2022-es parlamenti választáshoz vezető útra, hogy lehetetlen megmondani, addig milyen gazdasági megpróbáltatások érik még
a magyar társadalmat, s azokat hogyan éli majd meg. Azt
sem vehetjük biztosra, vajon felfelé vagy lefelé tartunk-e
majd a választás idején. Ami azért fontos, mert a gyengélkedő gazdaság sosem jó előjel a hivatalban lévő kormány
számára. Ugyanakkor egy tekintélyelvű rendszer esetében
azzal is járhat a krízis, hogy a hatalom birtokosai az addiginál keményebb eszközöket vetnek be pozíciójuk megőrzése
érdekében.
Akkor aztán kiderül, maga a rendszer mennyire válságálló.
Lakner Zoltán
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Megújul Kiskundorozsma legnagyobb óvodája Jól halad Ladvánszky utcai csomópont
Három év alatt ez a nyolcadik

Mesterek veszik birtokba napokon belül Kiskundorozsma
legnagyobb óvodáját, a Jerney utcait. Az odajáró több
mint száz apróságot már
átköltöztették ideiglenes helyükre, az egykori ruhagyári
oviba. A felújításra, korszerűsítésre fél évük lesz a szakembereknek.

T

avaly ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a városrész több
mint 600 négyzetméteres panelóvodája. Szabó Anikó tagóvoda-vezető a szeged.hunak elmondta, négy csoportba összesen 108 gyerek jár
ide.
– A fejlesztésre két pályázatból összesen 340 millió forintot fordít a szegedi
önkormányzat, plusz saját
forrásból 70 milliót biztosít.
Az intézmény a felújítást kö-

vetően nemcsak szebb lesz,
hanem az üzemeltetésére is
kevesebbet kell majd költeni – mondta el Fodor Antal,
a városrész önkormányzati
képviselője.
Kicserélik az összes külső nyílászárót; az ablakok
egy része árnyékolót kap. A
homlokzatot hőszigeteléssel
látják el, a lapos tető fölé
pedig kis hajlásszögű tető
kerül, hőszigeteléssel.
Új szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető
rendszert

és a Csillag tér felújítása

is kiépítenek. Az épületen
belül megújulnak a vizesblokkok. A folyosók és a csoportszobák is új padlóburkolatot kapnak. Kicserélik
a beltéri ajtókat, kifestik a
helyiségeket. Korszerű fűtési rendszert építenek ki,
és modernizálják az elektromos hálózatot. A tetőre
napelemek kerülnek, így az
üzemeltetéshez megújuló
energiát is felhasználnak
majd. Akadálymentesítik is
az épületet.

Ez már a nyolcadik
Három év alatt a nyolcadik óvodáját újítja fel a szegedi
önkormányzat. Elkészült az Építő utcai, a Tabán utcai,
a Garam utcai, a Tünde téri, a Kemes utcai, a klebelsbergtelepi és a Cső utcai óvoda. Ezekre a város együtt
több mint 2 milliárd forintot fordított. Az óvodafejlesztési program folytatódik: a tervek szerint a gedói és a
tarjáni óvoda következik.

A

leglátványosabb részénél tart az Algyői
út Ladvánszky utcai csomópontjának
átépítése, ugyanis aszfaltozni kezdték.
A terv szerint halad a kivitelező, így augusztus
31-ig tart a kereszteződés lezárása. Iskolakez-

Nincs pénze a vízügynek takarítani
a Gergő-ligetet

H

A sajtó munkatársainak Fodor Antal önkormányzati képviselő és Szabó Anikó tagóvoda-vezető mutatta meg, mennyire elavult az épület. Fotó: Iványi Aurél

FELHÍVÁS PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSRE
Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy
használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását vagy más módon történő 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

désre mindkét irányban járható lesz az Algyői
útnak ez a szakasza is. A Csillag teret előreláthatólag a hosszú hétvége után aszfaltozzák,
hogy szeptember 1-jén azt is visszakaphassák
a közlekedők. Fotó: Iványi Aurél

úsz év után visszavonja az elnevezést a
Gergő-ligettől Farkas
András, a Rotary-tanösvény
és a Gergő-liget megálmodója. Többször nem teszi rendbe ezeket a területeket. Farkas szerint most már drogos,
alkoholos kupleráj lett esténként ebből a zöld területből.
Az ügyben a hatóságok tehetetlenek.
Farkas András egyszemélyes intézményként 20
éven át nyírta itt a füvet,
nyeste a fákat és szedte

össze a nem ritkán napi
négy zsáknyi szemetet. Azt
mondta a Szeged Televíziónak, az ide járó fiatalok
nem megfelelő viselkedése
és esti, nem engedélyezett
tűzrakásaik miatt fejezi be
a munkát.
A terület állami, kezelése az ATIVIZIG-hez tartozik. Kozák Péter, az ATIVIZIG igazgatója elmondta,
nincsenek erőforrásaik és
eszközeik az ilyen jellegű
feladatok elvégzésére, így
nem tudják garantálni a

jövőben a sétány és a park
rendbetételét.
Mihálik Edvin, Zöld város kialakítása programért
felelős tanácsnok elmondta, lehetőségeikhez mérten
vállalják, hogy évente, az
árhullám levonulása után az
itt összegyűjtött szemetet a
város ingyenesen elszállíttatja, és arra kérnek minden
szegedi állampolgárt, hogy
a jövőben nagyon vigyázzon
erre a területre, hogy megmaradhasson szép és kulturált helynek.
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Bárhangulat és nótacsokor
a Senior Centerben
Magyar nótákat, népdalokat és bárzenét hallgathattak az Idősek Akadémiájának résztvevői a napokban
a Senior Centerben.

Ö

römmel és tapssal fogadták a Senior Centerben
Smidéliusz
Éva aranykoszorús nótaénekest, aki a szegedi Dankó Pista nótaverseny 3. helyezettjeként kötődik Szegedhez.
Magyarországon a legnagyobb és az egyik legjobban
működő
nyugdíjasszervezet a szegedi, ezt bizonyítják ezek az elismerések is.
Szabó Sándor országgyűlési
képviselő
köszöntőjében

azt mondta, örül, hogy ilyen
szép számmal részt tudnak
venni az idősek a programon, és egy kicsit beszélgethetnek együtt Szeged közös
ügyeiről.
A bárzongoristák doyenje, Fűzy Gábor (képünkön)
akkor érzi jól magát, ha muzsikál. Az elmúlt fél évszázad alatt legendás bárokban
játszott, többek között Karel
Gott-tal, Latinovits Zoltánnal
és Ruttkai Évával.
Az Idősek Akadémiájának következő előadása
augusztus 26-án 15 órakor
kezdődik, akkor Molnár Gyulával Sári Zsuzsa beszélget
majd.

Az eredeti kulccsal nyitották újra
a Móra Ferenc Múzeumot
Folytatás az 1. oldalról
múzeum és a vár felújítását a Bodrogi Bau
Kft. végezte. Bodrogi Ferenc, a cég vezetője beszédében megjegyezte: ötezer négyzetméternyi homlokzatot újítottak fel, majd
átadta az épület eredeti, de
felújított kulcsát a polgármesternek. Botka László az
elhangzottakat kiegészítette
azzal, hogy az eredeti színét
adták vissza az épületnek,
úgyhogy azt is mondhatnánk, visszakapta régi arcát
a Kultúrpalota.
Hozzátette, hatalmas felújítás zajlik az épület körül,
hiszen a Stefánia, a Mórapark, valamint a Roosevelt
tér is teljesen megújul, és egy
különleges szökőkút ékesíti
majd az épület előtti teret. A
múzeum és a vár 899 millió
forint európai uniós és 609
millió forint önkormányzati
támogatásból született újjá.
A múzeum és a vár környé-

A

Támogatásokkal segíti
a város az idegenforgalmat

A

z idegenforgalmat támogató keretben 4
millió forint állt rendelkezésre az idén, erre 13
pályázat érkezett. Kozma
József, a kulturális, oktatási, idegenforgalmi és ifjúsági elnöke elmondta, a koronavírus-járvány igen komoly
veszteségeket okozott ennek a szektornak, ezért igyekeztek minden pályázót a lehető legnagyobb összeggel
támogatni.
A XXIV. Nemzetközi Tiszai
Halfesztivál a járvány miatt
elmarad, ezért a szervező Sótartó Kft. visszavonta pályázatát. Az így felszabadult pénzt

elosztották a megmaradt 12
támogatott szervezet között.
A kulturális támogatási
keret 6,5 millió forintjának
felhasználására 28 pályázat érkezett, végül 26 kapott önkormányzati segítséget. A különböző szervezetek akár mind a két keretre
pályázhattak, ha más-más
célt jelöltek meg az indoklásban.
A kulturális, oktatási,
idegenforgalmi és ifjúsági
bizottság igyekezett minden olyan rendezvényt vagy
projektet támogatni, amely
színesíti Szeged kulturális,
ifjúsági és turisztikai életét.

A járvány miatt azonban a
segítség a szokottnál később
érkezik, de a hivatal igyekszik

A kulturális támogatási keret 6,5
millió
forintjának
felhasználására 28
pályázat érkezett,
végül 26 kapott önkormányzati segítséget.
minél gyorsabban megkötni
a szerződéseket, hogy az ősz
elején ott legyen a pénz a támogatott szervezetek számláján.

AKCIÓS
MELEGVÍZMÉRŐ CSERE!

Fogas Ottó múzeumigazgató kalauzolta Botka László polgármestert a felújított intézményben. Így a vadonatúj tetőkilátóba is. Fotó: Szabó Luca
ke egy másik projektben újul
meg, várhatóan az utolsó negyedévben. A polgármester
a múzeumigazgatónak adta

tovább a kulcsot. Fogas Ottó
emlékeztetett, hogy a húsz
hónapig tartó felújítás komoly
kihívás volt az intézmény dol-

gozóinak és a kivitelezőknek
egyaránt. Majd mindenkit
arra hívott, vegye birtokba az
épületet.

15,5 millió forint utánpótlásra

A

z utánpótlás-nevelés
támogatására beérkezett pályázatokat
értékelte a foglalkoztatási,
szociális és sportbizottság. A
rendelkezésre álló 7,5 millió
forintért olyan sportegyesületek jelentkezhettek, amelyek igazoltan saját utánpótlásuk nevelését célzó
programokat visznek végig.
Mindössze két pályázó nem
felelt meg a kiírás feltételeinek, ezért 21 egyesület kapott pénzt.

A kulturális, oktatási,
idegenforgalmi és ifjúsági
bizottság az ifjúsági keretre
beérkezett támogatásokról
döntött. A keretösszeg itt 8
millió forint volt, és mind a
19 beérkezett kérelmet el
tudta fogadni a testület.
Például 400 ezer forintot
kap a Kultúrkör Egyesület
kultúrséták és ismeretterjesztő előadások szervezésére, 130 ezer forinttal támogatják a Napos Oldal a
Sérült Emberekért Alapít-

ványt, amely fogyatékossággal élők integrációját segíti
egy programban. A Sztriha
Kálmán Közhasznú Alapítvány 70 ezer forint támogatást kap a városi cigányok
vers- és prózamondó versenyére, 300 ezer forint jut a
Motiváció Oktatási Egyesületnek és a Védőháló Egyesületnek, illetve a Vajdasági
Magyarok Demokratikus Közössége Szegedi Tagozata is
kap 100 ezer forintot ifjúsági és gyerekrendezvényekre.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) korm.-rendelet
42. § (1) bekezdése értelmében
közzéteszi

a Szentháromság u. – Tisza Lajos krt. – Boldogasszony sgt. – Bécsi krt. által
határolt, valamint a Thököly u. – Fő fasor – Fülemüle u. – Hargitai u. által
határolt területek településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó
tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

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

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017.
(XI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket és
a javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől
számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a zana.attila@szeged.eu
e-mail-címre megküldve
legkésőbb 2020. szeptember 7-ig.
A közzététel ideje:
2020. augusztus 23-tól 2020. szeptember 7-ig.

Részletes információért látogasson el honlapunkra: www.szetav.hu
Időpont foglaláshoz hívja ügyfélszolgálatunkat a 62/540-540-3-as melléken.

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

Kultúra
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Régi fényében
tündököl
a közművelődési
palota

Panoráma a dómmal a tetőn létrehozott kilátóból. Fotó: Szabó Luca. Az üvegkupola önmagában is pazar képe (jobbra fent). Fotó: Iványi Aurél
124 évvel a felavatása után
ismét régi fényében tündököl Szeged egyik meghatározó épülete, a Tisza-parti közművelődési palota, vagyis a
Móra Ferenc Múzeum.

A

felújítással
visszakapta eredeti színét:
kívülről most éppen
olyan, amilyennek 1900 környékén a szegediek láthatták. A falakon belül pedig
látványos, modern, játékos
kiállításokkal is várja az érdeklődőket. Ráadásul mostantól egyúttal kilátóként
működik, hiszen a tetejéről
lenyűgöző panoráma nyílik a
Tisza kanyarulatára és a városra. Megújult a természettudományi állandó kiállítás,
amelyen megismerhetjük az
Alföld és a Tisza élővilágát,
többek között a világban és
hazánkban is elismert szegedi természetfotós, Máté Bence képein keresztül. Kibővített területen rendezték be a
Móra-kiállítást, amely a természethez való viszonyán át

mutatja be az írónak, a múzeum egykori híres igazgatójának, régészének életét és
munkásságát. Azt is megtudhatjuk, milyen állat vagy növény szeretett volna lenni.
Az alagsori régészeti látványtár jól megközelíthető a
bejárati csarnokból. Még a
tetőtérben is létrehoztak egy
új kiállítóhelyet, ahol a régi
belvárosról láthatók képek,
valamint makettek mutatják
be az 1879-es nagy árvíz
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, ennek köszönhetően a
múzeum az eddigieknél is
különlegesebb műkincseket
mutathat be.
A múzeummal együtt
megújult a vár, amelynek bejárata átkerült a Stefánia felőli
oldalra, és akadálymentesen
megközelíthető.

21. századi technikával fogadja a látogatókat a Móra-emlékszoba. Azt is megtudhatjuk, Móra Ferenc milyen növény
és állat szeretett volna lenni. Fotók: Iványi Aurél

A kiállítások közreműködői
Építész tervező: V. Zákányi Ildikó, munkatársa: Szabó
Csanád Kristóf. A Móra-emlékszoba és a vár látványtervezője: Zöldy Gergő. A Móra-tárlat kurátora: Móra
dédunokája, Vészits Andrea. A tetőtéri városmakett
készítője: Kratochvill Mátyás. A természettudományi
kiállítás tervezője: Molnár Zsuzsa. Projektfelelős: Kathóné Gyánti Györgyi. Projektmenedzser: Dobó Anikó.

Gábor Áron rézágyúját is meg lehet nézni az egyik kiállításon. Fotó: Szabó Luca

Interaktív természettudományi kiállítás született. Még
vízen is lehet járni. Fotó: Szabó Luca
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Mindig volt sütnivalója a Tápai Pékségnek
1952 óta készítik a kenyeret Balázs Andrásék kemencéjében
Ragaszkodnak
a hagyományokhoz

Ha valaki szeretné megkóstolni, milyen kenyeret ettek
gyerekkorukban a szüleink, milyen volt az íze annak a cipónak, amelyet nagyszüleink vittek magukkal, ha többnapos munkára mentek valahová vidékre, látogasson el a Tápai Pékség egyik boltjába, mert ott még vásárolhat ilyet. A
tápéi családi vállalkozás ugyanis a szó szoros értelmében
a mai napig kézműves termékeket készít.

A

ugusztus 20. nemcsak az államalapítás, hanem az új kenyér ünnepe is. Az aratás
befejeztével az új búzából új
kenyeret sütöttek a parasztok. Az aratóünnepek idővel
eltűntek, a népszokás azonban nem felejtődött el. Az új
kenyér napja máig megmaradt. Szegeden csak a Tápai
Pékség tud tradicionális új
kenyeret sütni, ugyanis nagyon nem mindegy, milyen
alapanyagokból, milyen eljárással készítik a háromkilós cipót. Az idén a koronavírus-járvány miatt nem lesz
városi ünnepség, ezért Balázs András, a pékség tulajdonosa nem is kapott megbízást az új kenyér elkészí-

édesapja, majd az ő halála
után a hatvanas évek elejétől
édesanyja vitte tovább a pékséget. Az indulásnál egyetlen
alkalmazott dolgozott náluk,
a hatvanas évektől hárman
voltak, ma pedig 36 munkatárssal folyik a termelés. A
vállalkozás tehát töretlenül
fejlődött, és ma is egyre több
a megrendelésük. Közben természetesen nagyot változott
a világ és persze a szakma is.
Korábban sütöttek 5-6 kilós
cipókat is, amelyek sokáig
frissek maradtak, így a családok előszeretettel vásárolták.
Főleg, amíg a Tápairéten is
nagy élet zajlott. Az itteni tanyákról hetente egyszer, esetleg kétszer átjöttek a Tiszán a
komppal, megvették a nagy

Balázs András azt szereti a legjobban hivatásában, amikor kezébe vehet egy ropogós
héjú cipót és szelhet belőle mindenkinek. Fotók: Szabó Luca
romkilós cipók, garantált a
vastag héj, és hogy nem fog
összeesni a kenyér egy-két
nap múlva. Ennek feltétele,
hogy a tészta ne legyen laza.

A cég vezetője
igyekezett követni a változásokat,
de a hagyományokhoz, fontos
szakmai
elvekhez továbbra is
ragaszkodik.

A tápéi családi műhely jelenleg 36 munkatársat foglalkoztat.
tésére, de érdemes ebből az
alkalomból felidézni, milyen
sokat változott a kenyér és
a péksütemények elkészítésének folyamata az idők folyamán.

Három generáció
A tápéi vállalkozást 1952ben indította Balázs András

cipókat, hogy aztán otthon
ezeket egyék, amíg el nem
fogy az utolsó karéjig.
Mert ezek a cipók egyrészt sokáig frissek maradtak, másrészt „volt bennük
anyag”, vagyis nagyon jól
passzoltak a pörkölt vagy a
halászlé mellé. Mivel a mai
napig tradicionális technológiával készülnek a há-

Fontos a minőségi liszt, de
az igazi titok a dagasztás,
ugyanis ha ezt olyan gyorsan csinálnák, mint ahogy
manapság dolgoznak a
dagasztógépek, nem állna
össze ez a speciális tészta.
Amikor elkészül, körülbelül
40 percig pihentetni kell, így
közben megkel a tészta. Ekkor teszik be abba a hagyományos, falazott, magyar kemencébe, amelyet negyven
éve építettek, és azóta szolgálja a vállalkozást. Ebben a
valóban egyedülálló kemencében másfél óra alatt megsül egy háromkilós cipó.

található. Készülnek itt különböző nagyságú veknik,
kiflik, zsömlék és még sokféle péksütemény. Kézműves technológiával készül
minden termékük, ami azt
jelenti, hogy a gépi dagasztáson kívül mindent a hagyományos eljárással csinálnak.
Fontos még, hogy tartósítószerek hozzáadása nélkül
készítik el a kenyereket és a
péksüteményeket.
Az üzemben az érdemi
munka délután 5 óra körül
kezdődik, ilyenkor kezdik el
az előkészületeket a pékek,
hogy a folyamat végén friss
áru kerüljön a boltokba és

az áruházak raktáraiba. Az
első szállítmányok már röviddel éjfél után elindulnak
a tápéi üzemből, és viszik a
ropogós kenyereket, kifliket,
zsömléket a megrendelőkhöz. A sütödében főként éjszaka zajlik az élet, a pékek
ezért két műszakban dolgoznak. A legtöbben hajnali 6
óra körül végeznek, amikor a
szegediek többsége a másik
oldalára fordul, hogy szundítson még egy kicsit ébredés előtt. Az üzemben télen,
nyáron, éjjel és nappal is forróság van, de nagyon kellemes, friss kenyérillat lengi
be a helyiséget.

Ez egy olyan munka, amely
mellett az ember nem mérlegeli, hogy megéri-e ennyi
áldozatot hozni, mert a végeredmény önmagáért beszél. Balázs András is azt
szereti a legjobban hivatásában, amikor kezébe vehet
egy formás, ropogós héjú cipót és szelhet belőle mindenkinek. Ma már lánya és
unokája is itt dolgozik, így
biztosítottnak tűnik a vállalkozás jövője. A cég vezetője igyekszik lépést tartani a
változásokkal, de a hagyományokhoz, a fontos szakmai elvekhez továbbra is ragaszkodik.
Nagyon sajnálja, hogy a
búza már nem olyan jó minőségű, mint a hetvenes
években, amikor még hagyták utóérni a kalászokat, így
jobb sikértartalommal rendelkeztek a szemek. A minőségi szempontok helyett
azonban a mennyiségi szempontok kerültek előtérbe, de
megfelelő szakmai tudással,
a hagyományos technológia
ismeretével, odafigyeléssel
ellensúlyozhatók a gyengébb
alapanyagok okozta nehézségek. Balázs András reméli, hogy sok tápéi cipó sül
még kemencéikben, hogy jövőre ismét megünnepli a város az új kenyeret, és ebből
az alkalomból Szeged ünnepi kenyere az ő műhelyében
készül majd.
Szincsok György

Tartósítószer nélkül
Valaha olajjal fűtötték, ma
már gáz melegíti fel belső
terét. Egy nap alatt körülbelül 20 mázsa lisztet dolgoznak fel, hogy kiszolgálják a
megrendelőket, a kisboltokat, no, és a saját üzleteiket,
amelyekből Szegeden négy

A mindennapi betevőt máig hagyományos módon, tartósítószer nélkül készítik.

8

Kultúra

2020. augusztus 22., szombat

Hegedűs D. Géza: Csupa szép emlék fűz Szegedhez
A walesi bárdokról és a nyilvános felkoncolásról
Akárki címmel a Dóm téren
mutatták be azt a moralitásjátékot, amelyben több
szerepet is alakított Hegedűs D. Géza. A Kossuth-díjas
színművészt a műről, szerepeiről és arról is kérdeztük,
vereségként éli-e meg, ami
a Színház- és Filmművészeti
Egyetemmel történt.
– Sokszor játszott már, és
rendezett is Szegeden. Felidézné, mi minden köti a városhoz?
– Csupa szép emlék fűz
Szegedhez. Először Szinetár
Miklós hívott a Dóm térre játszani 1976-ban, amikor Bánsági Ildikóval, Lukács Sándorral Az ember tragédiája
főszerepeit játszottuk. Ádám
szerepe után Szinetár később
visszahívott az Antigonéba
is. Nagy élmény volt, amikor
Novák Ferenc meghívott a
Hegyen-völgyön lakodalomba.
A nemzetközi néptáncfesztiválon én vezethettem végig
amolyan narrátorként tizenkét nemzet táncainak kultúrtörténetén a nézőket. Később
az újszegedi színpadon a Kék
lila nyár című szabadtéri produkciónak is részese voltam,
és egyszer a régi zsinagógában is vendégszerepeltem A
pestis című Camus-regény
monodráma-változatával.
Utoljára két évvel ezelőtt a
Dóm téren rendezőként állíthattam színpadra az eredeti
drámát, Shakespeare Rómeó
és Júlia című művét.
– A Halál és a Bölcs szerepében mutatkozott be az
Akárki című moralitásjátékban.
– Ez a mű félezer éves, a
középkorból indult el európai szellemútjára. Ezt a fajta,
népi vallásossággal átitatott,
de mégiscsak az emberi élet
alapkérdéseivel
foglalkozó
moralitásjátékot nagyon gyakran egy-egy nagy járvány elvonulása után adták elő a történelem során, így szembesítve
az embereket az átéltekkel. A
darab emiatt is éppen aktuális, hiszen minket is megijesztett egy világjárvány. Most is
mindnyájunkban felerősödött
a veszélyérzet, mindenki a
szeretteire, a családjára, a rokonaira, a barátaira gondolt,
és aggódott értük. De közben
önmagáról, az életéről, a hivatásáról és a jövőjéről is másként kezdett gondolkodni,
mint korábban.
– Miért kellett ehhez egy
gyilkos kór?

– Mert a modern ember
egyik legnagyobb veszedelme
az elkényelmesedett világból
és a modernitásból következő
gyanútlanság, ezért sokszor
nincs kellő tudása arról, ami
körülötte történik, készületlen
a világ dolgaival szemben. Ha
bekövetkezik a rossz, akkor
ahány ember, annyiféle reakcióval találkozhatunk.
– Mi az, ami egy színészt
megfog egy tizenötödik századi darabban, és mit tud
majd továbbadni belőle a közönségnek?
– A színművészeti főiskolán volt egy nagyszerű drámatörténet-tanárom, a névrokonom, Hegedűs Géza bácsi.
Egyszerre volt író, polihisztor,
a magyar kultúrtörténet fontos alakja. Rajongásig szerettem az óráira járni, és számára valamiért nagyon fontos
volt az Akárki. Engem már ott,
az órákon meglepett a műfaj
maga és az, hogy nem egy
kronologikus történet a darab,
hanem egy bármelyikünkkel,
Akárkivel megtörténhető pillanatot rögzít és nagyít fel.
– Melyik ez a pillanat?
– Amikor az ember szembesül azzal, hogy meg kell
halnia. Ha létezik nagy drámai
pillanat egy ember életében,
akkor a halálközeli élmény
biztosan az lehet.
– Kormánydöntéssel a
Színház- és Filmművészeti
Egyetem alapítványi formában működik tovább,
így nemcsak az intézmény
vagyonát, hanem a legfontosabb döntési jogköreit is
megvonták. Vidnyánszky Attila vezeti ezt az intézményt
is. Az egyetem tanáraként
felszólalt a diákok demonstrációján.
– Az egyetem hallgatóinak
felkérésére beszéltem. Megértettem, hogy a 155 éves
Színház- és Filmművészeti
Egyetem eddigi történetének
vége. Mert hirtelen ebbe a
másfél évszázados autonóm
fejlődési folyamatba kívülről,
adminisztratív úton beavatkoznak. Egy bensőséges, kis
létszámú, csak a pedagógiai
műhelymunkára koncentráló,
tehetségalapú elitképző egyetemből törvényi eszközökkel
üzleti alapú, vállalati szemléletű, felduzzasztott létszámú
intézményt formálnak. Mesterségesen beavatkozva, átstrukturálva, megváltoztatva
ezt a 155 éve tartó természetes folyamatot. Ráadásul úgy,
hogy meg sem kérdeznek

– Az ember önmagának és a közösségének is felelősséggel tartozik, hogy kimondja,
amit ki kell mondania – mondta Hegedűs D. Géza. Fotó: Szabó Luca
bennünket. Érthetetlen, hogy
miért gondolják a döntéshozó helyzetben lévő adminisztrátorok, bürokraták, hogy
ők jobban tudják, hogyan
kell nevelni színművészeket,
filmművészeket, művészetelméleti szakembereket, mint
azok, akik ezt hosszú évek,
évtizedek óta gyakorolják?
Ennek az egész konfliktusnak
nem az a lényege, hogy a változástól félünk-e, hanem hogy
mindezt nélkülünk, az érintettek nélkül, kívülről beavatkozva, erőből valósítják meg.
– Nem tart retorziótól?
– Főiskolás éveimet is beleszámítva ötven éve vagyok
a pályán. Lehet gyalázni a média verbális verőemberei által,
átvitt értelemben nyilvánosan
felkoncolni. Elvenni az életművemet nem lehet. Ahhoz ki
kéne törölni a közönség emlékezetét.

– Vereségként élte meg,
hogy végül mégsem sikerült
eredményt elérniük?
– Elég hamar világossá
vált a szándék, akkor már
az is egyértelművé vált, hogy
mindez be fog következni. De
azért a diákok mellett sorra
elhangzottak egyetemi tanáraink gondolatai is, Enyedi
Ildikóé, Székely Krisztáé, Tarr
Béláé és az enyém is, mint,
mondjuk, az énekes költőké A
walesi bárdokban. Nem tehettünk mást.
– Azt mondta, nincs veszítenivalója...
– ...ami azért így nem teljesen igaz. Egy hatalmas sajtóbirodalommal bárkit ki lehet
iktatni, annullálni lehet akár
egy fél évszázados, jelentős
művészi pályát, életművet is.
Én ezzel is tisztában vagyok,
de a munkáim, amelyek már
mögöttem vannak, tények,

őrzik a filmszalagok, a tévés
és a rádiós fölvételek, hanghordozók, és nyitott gondolkodásomat viszik tovább a
növendékeim, így ez az életmű létezik, és ami a legfontosabb, él a nézők lelkében, emlékezetében. Ez akkor is így
van, ha mások szerint én nem
vagyok. Az ember önmagának
és a közösségének is felelősséggel tartozik, hogy kimondja, amit ki kell mondania.
– Mégis sokszor mintha
nagyon kevesen mernének
kiállni az igazuk mellett! A
színészek körében is ilyen
nagy a kenyérféltés?
– Ebben az esetben bátor
visszhangja volt az ügynek.
Egyetemünk Facebook-oldala művészeti, szellemi
életünk tagjainak szolidáris
összefogásáról tanúskodik.
Rengetegen a nevüket, az
arcukat adták tiltakozó gon-

dolataikhoz. Többek között
Ragályi Elemér, a csodálatos
operatőr írt egy nyílt levelet,
amelyben a döntéshozókhoz
fordult, hogy adjanak időt,
üljenek le az egyetem képviselőivel, és tárgyaljanak.
Ne erőből oldják meg ezt az
ügyet. Ez egy szelíd, nagyon
emberi és nagyon praktikus
javaslat volt. Semmiféle támadást nem tartalmazott.
Ezt gyakorlatilag a teljes élő
magyar színház- és filmlexikon aláírta. Persze, a tények
alapján, hatástalanul. Ami
engem illet, én kizárólag
szakmai indíttatásból emeltem szót, ha ennek van politikai visszhangja, azt nem én
tereltem arra a síkra, hanem
azok, akiknek ez áll érdekében.
– Már korábban is érték
támadások a szakmát, többek között megszüntették
a színészek közalkalmazotti
státuszát. Többen is állítják,
minden a zaklatási ügyekkel kezdődött, amelyeket
azután politikai fegyverként
használtak fel a szakma ellen.
– Az csak a casus belli
volt. Magyarországon jelenleg
kétharmados politikai többsége van az országot irányító
bürokráciának, adminisztrációnak. Most annak a folyamatnak vagyunk a tanúi, amikor
az élet minden területén azon
dolgoznak, hogy ez ne csak
politikai, hanem társadalmi
kétharmad is legyen. Hogy
ne két és fél millióan, hanem,
mondjuk, hatmillióan húzzák
majd ugyanarra az oldalra az
ikszet. E cél elérésének fontos
terepei a sajtó- és a médiafelületek, az oktatás, a tudomány, a kultúra: a közművelődés, a levéltár, a könyvtár, a
közgyűjtemény, a múzeum és
az irodalmi, a művészeti élet.
Mi is részei vagyunk ennek a
folyamatnak.
– Szóval az utolsók között most kerültek sorra a
színészek?
– Igen, mert e terület
alkotói között annyi individuum van, annyi önálló, szabadon gondolkodó ember,
hogy ez a legnehezebb terep
a változtatásra, de végül erre
a szférára is sort kerülhetett,
csak egy kapóra jött ürügy
kellett hozzá. A kétharmad
társadalmasítása tíz év óta
zajlik, és ennek a folyamatnak része az is, ami most velünk történik.
Rafai Gábor
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Szeged régen és most

– Gyerekkori játszótársaim,
barátnőim felhívtak telefonon, hogy látnak egy régi
fényképen a Szegedi Tükör
márciusi számában. Nekem
fel sem tűnt a fotó, pedig
én is minden héten kapom
az újságot. Elkezdtük néze-

getni, és a dátum alapján
tényleg lehetséges. A fekete-fehér felvétel 1973-ban
készült, Tomi fiam az azt
megelőző évben született.
Nem emlékeztem, hogyan
született a fotó és ki a fényképész – mesélte olvasónk.

Hajdú Józsefné Gizike hozzátette, mivel az elmúlt időszakban betegeskedett, jó
érzés fogta el, hogy értesítheti szerkesztőségünket és
elkészülhet a régi fotó párja
Németországból hazalátogató fiával.

Gizike a hetvenes évek
elején a pincegazdaságnál
dolgozott
adminisztrátorként a Gutenberg utcában.
Kisfiával két évig maradt
otthon, mielőtt a kendergyári bölcsődébe beíratta
volna. Az asszony felidézte,

Mire is születtünk?

A

z embert fenyegető legnagyobb veszedelem gyökere az a hit, hogy csak egy
helyes út van az életben,
egyetlen helyes mód szabályozni a politikai, a
gazdasági, a vallási ügyeket. Az emberiség rákfenéje a sokféleségtől való
félelem, a sokféleség elutasítása.
Mark Twain szerint
életünk két legfontosabb
napja: amikor megszületünk és amikor rájövünk,
hogy mire is születtünk.
Persze valamilyen formában (és minőségben)
minden ember képes a
gondolkodásra, miáltal
még akár bölcs is lehetne.
Ez azonban nemcsak egy
óhaj, hanem egy olyan –
részben – elkötelezettség
is, amelyhez egész életed
során nemcsak ragaszkodnál, hanem teszel is
azért, hogy minél magasabb fejlődési pontot érhess el.
A regnáló politika elutasító
döntése mögötti hetyke gőg és tudatlanság olyan számítást sejtet,
amivel a nemzeti keresztény álruhában járó országlása évek óta
gyalulja a vele egyet nem értőket.
Eklatáns példája ennek a magyar
nyugdíjak több mint tíz éve tartó
„értékállósága” (bár úgy is fogalmazhatnék: hosszú évek óta tartó
hatalmi hazudozások).
Az idősek az idén egy fillér
anyagi segítséget sem kaptak.

Ugyan mi is indokolta volna a koronavírus közepette? És ahhoz,
hogy a nyugdíjasok 2024-re talán
megkapják a teljes 13. havi nyugdíjat, az idősebbjei kevés reményt
fűznek, mert ilyen az élet…
A regnáló hatalom nem átallott folyamatos képmutatásban leledzeni. Ahhoz persze egy szavuk
sincs, hogy a nyugdíjasok ideiglenesen visszatartott 13. havi nyugdíjának elmaradását miért nem
kompenzálták már 10 évvel ezelőtt
(nem is beszélve a 14. haviról). A
nyugdíjasok hitelként visszatartott

év eleji nyugdíjemelését
csaknem egy év elteltével
nyugdíjkorrekció gyanánt
(minden kamat felszámolása nélkül) adják vissza.
Nem fordítva kellene
ezt véghezvinni? A mindenben (különösen a
közpénzköltésében és a
baráti alapon osztogatásban) olyan nagyvonalú
kormány egyrészt miért
fizet kevesebbet, mint
törvényileg kellene; másrészt, ha már módjában
áll, miért nem fizet késedelmi kamatot?
Ma még áthidalhatatlanul csak az látszik, hogy
a pénzromlás ütemétől
rendre elmarad a nyugdíj, a nyugdíjemelés. Évek
óta, de az idén különösen
nagy áremelkedések voltak, vannak a kereskedelemben, az üzleti-piaci
világban. Érdekes módon
mégsem nagyobb tíz év
óta 3 százaléknál az infláció.
A Fidesz a nap minden órájában
azt hangoztatja, hogy megtartja a
nyugdíjasoknak tett ígéretét, vagyis
azt, hogy a nyugdíj értékét megőrzi.
Látszatra igen, de a valóság attól
nagyon messze jár. Magyarán: jól
átvernek minden nyugdíjast.
Így aztán a kormány hibájából
milliók sínylik meg kevesek jómódját!
Ennek deklarálásához bölcsesség sem kell, elég, ha a matematikát ismeri az ember.
Kutnyik Pál

nagyon szépen öltöztette a
gyerekeit, szeretett velük
besétálni Bihari utcai otthonukból a belvárosba. Ismerősökkel találkozott, beszélgettek, nézelődtek.
A 47 évvel ezelőtti képen egyéves Tomi azóta

felcseperedett, családjával
Münchenben él. Korábban
a vendéglátásban dolgozott, most egy kártevőirtó
cég alkalmazottja.
Archív fotó:
Fortepan/Varga János.
Fotó: Szabó Luca

Visszasírjuk
a Kádár-rendszert
Nem is kell olyan messzire mennünk, mivel még 10 évvel ezelőtt
is sokkal jobban éltünk. Olyan jól
teljesítettünk azóta, hogy 10 évvel
ezelőtt én 300 forintból megebédeltem, ma pedig 600-ból is alig!
A kormány a nyugdíjasokat halálra
ítélte, mert az indokolatlan infláció,
áremelés padlóra teszi az emberek
többségét.
A régebbi kormányok a fizetéseket-nyugdíjakat igyekeztek felhúzni
az infláció szintjére. A vekkerórát is
fel kell húzni, mert különben lejár.
Csak a fideszes kormány nem jár le
soha. A soha nem látott luxusban
élő, pöffeszkedő, úri elit dőzsöl, pazarol a milliós fizetésekből, míg mi
az alacsony nyugdíjakból fokozatosan elszegényedünk! Vérlázító a
nyugdíjemelés módszere. Egy százezer forint alatti nyugdíjas pl. 500
forint emelést kap, míg egy mamutnyugdíj akár 10 ezer forinttal is
emelkedik! Nem fordítva kellene?
Az alacsony nyugdíjakat kellene
nagyobb százalékban emelni! De
hát egy cinikus, szociálisan teljesen érzéketlen kormány emellett
a kérdés mellett is süket fülekkel
megy el! Amíg 100 ezer forint alatt
fizetés, nyugdíj van, addig nincs
stadion. Így kellene!
A boltban ugyanannyiba kerül a
kenyér mindenkinek! Ha erről sem

akar tudni, akkor vezessék be a
szegénységi bizonyítványt!
A földi javak ilyen ijesztő módon való eltékozlására még sosem
volt példa, mint jelenleg. És akkor
csodálkoznak, hogy az emberek
többsége visszasírja a Kádár-korszakot?
A rendszerváltás életképtelensége abban rejlik, hogy idehozta
a nyugati árakat, a bérekről pedig
nem akar tudni. Persze, hogy csődben van minden. Ilyen nyugdíjakból
semmit nem vásárolunk! Eszünk
és számlát fizetünk.
A Kádár-korszak azért tudott
30 évig létezni, mert a munkára,
a termelésre épült, nem pedig a
munkanélküliségre, mint a mai.
Arra lehetett 30 évet építeni, a
maira egyetlen napot sem!
Akkor mindenkinek kötelező
volt dolgoznia, ennél fogva nem
volt bűnözés sem, mert meg lehetett élni a fizetésből! Ismeretlen
fogalom volt a kilakoltatás is, de
az albérlet is megfizethető volt (a
fizetés ötöde). Abban az időben
nekem egyetlen másodpercig nem
kellett állást keresnem: hívtak! A
szorgalmas embert megbecsülték,
kiemelték, jutalmazták! Ma csak a
sógor-koma-jóbarát érvényesül!
Szász Mihály

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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Sportmix
GYŐZELEMMEL KEZDTEK.
A MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a felkészülési időszak első edzőmeccsén
38–25-re nyert hazai pályán,
zárt kapuk mögött a Dabas ellen. Juan Carlos Pastor együttesében Rosta Miklós volt a
legeredményesebb nyolc góllal, Stanislav Kaspárek és
Jonas Källman ötször, Mario
Šoštarić és a Veszprémből
igazolt Borut Mačkovšek négyszer talált be.
SORSOLTAK A KUPÁBAN. A
Magyar Röplabda Szövetség
kisorsolta a férfi magyar kupa
párosításait: a sorozatban a
Vidux-Szegedi RSE ellenfele,
csakúgy, mint tavaly, a VRC
Kazincbarcika lesz. A szegediek a bajnokságot szeptember
18-án kezdik a Sümeg vendégeként.
SZENTGOTTHÁRDI
RAJT.
Szeptember 5-én indul a
férfi tekecsapatok szuperligája a 2020–2021-es idényben. A Zengő Alföld Szegedi
TE a bajnokság első fordulójában Szentgotthárdon szerepel, majd az első hazai mérkőzést szeptember 12-én a
Kazincbarcika ellen vívja. Ami
a rangadókat illeti, Répcelakra november 21-én, Zalaegerszegre december 12-én utaznak.
MECCSEK SOROZATBAN.
A bajnokságra készülő Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata első edzőmec�csét szeptember 8-án játssza
a DEAC ellen Szarvason, majd
felkészülési tornákon szerepel a klub. Szeptember 11-én
és 12-én Kaposváron, 18-án
és 19-én Kecskeméten, 25én és 26-án Oroszlányban játszanak. Az idény október 3-án
indulhat, ha a járványhelyzet
nem szól közbe.
GOKARTSIKEREK.
Szabó
Ádám és Szabó Zalán az országos amatőr gokartbajnokság hatodik futamán versenyzett, ahol a mostoha időjárási
körülmények ellenére is a dobogóra állhattak. A 13 éves
Ádám a juniorok között a második lett, az I. kategóriában a
negyedik helyen végzett. Testvére, a 16 éves Zalán az I. kategóriában a második, a II. kategóriában pedig a harmadik
pozícióban zárt.
MEGVÁLASZTOTTÁK. A szegedi születésű Mocsai Lajost
választották négy évre a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnökévé. Mocsai a
testnevelő tanárok elfogadását, továbbképzését, szakmai
és anyagi megbecsülését tűzte ki célul.

Névjegy

Márton Anita Rióban bronzérmes volt, és Tokióban is szeretne ott lenni. Fotó: MTI

Születési idő, hely: 1989.
január 15., Szeged
Versenyszám: súlylökés
Legjobb
eredmények:
olimpiai
bronzérmes
(2016), fedett pályás
világbajnok (2018), világbajnoki ezüstérmes
(2017), fedett pályás
vb-ezüstérmes (2016),
Eb-ezüstérmes (2016),
Eb-bronzérmes (2014),
fedett pályás Európa-bajnok (2015, 2017), fedett
pályás
Eb-bronzérmes
(2019)

Babát vár Márton Anita
A világbajnok súlylökő szeretne indulni a 2021-es olimpián
Anyai örömök elé néz a
súlylökő Márton Anita, aki
a szülés után indulna a
jövő évi olimpián. A magyar
atlétika első világbajnoka sajtótájékoztatón jelentette be, hogy februárra
várják férjével, Tajti Zsolttal első gyermeküket, egy
kislányt.
– Izgalmas időszak elé nézünk, és majd meglátjuk,
hogyan alakul a jövőnk. Nagyon várjuk a jövő évi olimpiát, hiszen ettől függetlenül
jelenleg úgy tervezem, hogy

megpróbálok felkészülni a
játékokra, ha minden rendben lesz és a lehetőségek is
adottak lesznek – nyilatkozta a négy évvel ezelőtt Rio de
Janeiróban bronzérmes, 31
éves szegedi sportoló.
Az M1-nek Márton Anita
elmondta, „simán megúszta” az első három hónapot, most is napi szinten
jár edzésekre Szegeden.
Az olimpiával kapcsolatban
megjegyezte,
februárban
vagy márciusban derül ki,
miképpen áll majd be a napirend a február 11-re ki-

írt szülést követően, és ha
minden rendben lesz, négy
hónapja marad felkészülni a
játékokra.
Márton hozzátette, egyelőre nem foglakozik még a
2023-ban Budapesten sorra kerülő világbajnoksággal,
hiszen jelenleg sem tartozik
a fiatal versenyzők közé a
súlylökők között. Kiemelte, kerek a pályafutása, és
ha bárki azt mondaná neki,
hogy holnaptól nem csinálhat semmit, akkor is úgy
érezné, sok mindent elért és
szépen zárta karrierjét.

Díjazta az elmúlt szezon
legjobbjait a jégkorongcsapat
Mozgalmas hónapja van a
Goodwill Pharma Szegedi
Vízmű jégkorongcsapatainak: augusztus elején, hos�szú szünet után indultak újra
a jeges edzések, eközben
megtartotta évadzáró, egyben évadnyitó eseményét a
Tisza Volán SC hokis szakosztálya.
„Végre!” – ez volt a Goodwill
Pharma Szegedi Vízmű játékosainak első szava, amikor
meglátták a szegedi műjégpályát augusztus elején. A koronavírus-járvány miatt hosszúra nyúlt a nyári időszak, március után először edzhettek
ismét jégen az utánpótlás tagjai. Az augusztus az edzőtáborokról szól, míg a tavasszal
elmaradt Tisza Pakk kupát
szeptemberben pótolják, várhatóan magyar csapatok részvételével. Az utánpótlás számára szeptemberben indul a
szezon, míg az OB II-es felnőttcsapat októberben játssza az
első bajnokiját.
– Szeretném megköszönni a szülőknek, hogy a speciális körülmények között kitartottak, segítették a munkánkat. Ha kellett, átalakították
a nappalit, az udvart, hogy
az otthoni edzéseknek helyet
biztosítsanak. Szintén köszönöm az edzőknek, hogy alkal-

A csúcsra ért a szegedi triatlonos

mazkodni tudtak az új helyzethez, az online edzésekhez.
A szezonra az volt a tervünk,
hogy a létszámbeli növekedés után az eredményekben
is előrelépjünk, ezt húzta keresztül a járvány, emiatt kicsit
keserű a szám íze – mondta
Pápai Miklós szakosztály-igazgató.
Beszélt a felnőttekről is.
A rájátszásba jutást várakozáson felüli szereplésként
értékelte, így bátrabban lehet tervezni. Éppen ezért a
2020–2021-es szezonban
erősebb együttest szeretne
a jégen látni: a szegedi mag
megmarad, de további játékosok érkeznek az októberi rajtig. A jelenlegi tervek alapján
a bajnokságban több csapat
vehet részt, így Szegeden is
több OB II-es meccsre kerülhet sor.
Az esemény végén a klub
vezetése átadta a 2019–
2020-as szezon legjobbjainak járó elismeréseket, amelyet hat korosztályban, illetve
a kapusok között osztottak ki
az edzők döntése alapján.
A 2019–2020-as szezon
legjobbjai, U8: Méri Mátyás,
U10: Molnár Noel, U12: Csizmadia Ronald, U14: Pallós
Zsombor, U16: Markulik Kende, U18: Sánta William, kapus: Veress Bence.

Leinweber
kapta a díjat

Badar Gergő megnyerte a hosszútávú triatlon ob-t
3,8 kilométer úszás, 180
kilométer kerékpározás, 42
kilométer futás – ez volt a
hosszútávú triatlon országos bajnokság távja, amelyen a szegedi Badar Gergő
ment végig a leggyorsabban. A 30 éves sportoló 8
óra 30 perc 40 másodperces idejével szerezte meg
az aranyérmet.

A

férfiaknál a szegedi
Badar Gergő, a nőknél pedig Brown Viktória bizonyult a legjobbnak a 31. hosszútávú triatlon országos bajnokságon Nagyatádon. Badar 8
óra 30 perc 40 másodperc
alatt teljesítette a 3,8 kilométeres úszásból, 180
kilométeres kerékpározásból és 42 kilométeres futásból álló távot, és majdnem
15 perccel előzte meg a második Petsuk Zoltánt – aki
tavaly
is
másodikként

Badar Gergő a célban, fáradtan, de boldogan. Fotó: eXtremeMan
végzett, 2018-ban pedig
nyert –, illetve több mint 26
perccel a harmadik Horányi
Gábort.
– Hét évet vártam erre a
pillanatra. Kemény nap volt,
tele akadállyal, de a célba

érkezés mindenért kárpótolt. Köszönöm! – írta a közösségi médiában Badar
Gergő. A hét évvel arra utalt,
hogy 2013-ban nevezett be
először az eXtremeMan hos�szútávú ob-ra, akkor hatodik

lett, ám megfogadta, hogy
30 évesen a csúcsra ér. Sikerült neki.
A verseny helyszínén a
két héttel ezelőtti vihar nagy
károkat okozott, a megáradt
Rinya patak kiöntött, ami
nem várt pluszterheket rótt
a szervezőkre kevéssel a
rajt előtt. Sokakban az is
felmerült, hogy a szervezők
lemondják, de legalábbis elhalasztják a versenyt,
amire végül a helyiek erőfeszítéseinek
köszönhetően nem került sor. Így a
tervezett időpontban lehetett megtartani a versenyt,
mindössze a pálya szokásos nyomvonalát kellett
néhány helyen módosítani.
Egy versenyző, Zsurovits
István kezdeményezésére
pedig összefogtak a Nagyatádhoz érzelmi szálakkal kötődő triatlonosok, és gyűjtést
szerveztek az anyagi károk
enyhítésére.

2001 óta jutalmazzák a legtehetségesebb szegedi fiú
vízilabdást. 2020-ban Leinweber Olivér (a képen), az SZVPS
utánpótlás-válogatott játékosa vehette át a dr. Török Béla
által alapított vándorserleget.
– Ez hatalmas motivációt
jelent nekem. Büszke vagyok,
hogy az én nevem is felkerült
erre a serlegre, biztos vagyok

abban, hogy otthon egy főhelyre kerül majd. Sokat kell még
edzenem, de ha rápillantok
majd a serlegre, erőt meríthetek. Köszönöm a díjat, boldog
vagyok – nyilatkozta a Deák
Ferenc Gimnázium leendő tanulója.

Tarka-barka

2020. augusztus 22., szombat

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
augusztus 7-én: Kis Márk
Ferenc és Mogyorósi Kitti
Klementina, Angeló Tamás
és Kis Dzsenifer, Lázár Attila
és Nagy Andrea, Tóth László és Ecseki Adrienn Odett,
Veres Ferenc és Dobó Tünde, Gombos Nándor és Árva
Kata, Mónus András János

Képviselői
fogadóóra

és Dombi Viktória; augusztus 8-án: Balla Tamás és
Vígh Szilvia Laura, Bíró Balázs és Haim Bianka Marianna, Hegyközi Attila és Suhajda Csilla, Kollár Tamás és
Sarnyai Zsuzsanna Laura,
Nyári Attila és Szente Tímea
Gyöngyi, Szűcs Jenő és Császár Karen, Török Zsolt Tamás és Rácz Csilla, Horváth
Ákos és
Németh
Edina,
Rajnai Károly Géza
és András Nikolett, Molnár Ákos
G e r g ő
és Palo-

tás Nikolett, Szalma Gábor
és Kurucz Adrienn, Sárközi
Zsolt Csaba és Domján Brigitta, Ács-Sánta István és
Gránicz Erika, Pataky László Sándor és Hebők Vivien,
Ónodi Ádám és Jáger Abigél
Hajnalka, Rácz Gergely és
Rácz Tímea.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:
Polgár Attilának és NagyGyörgy Helgának 2020. 07.
17-én Máté, Garamvölgyi Gábor Istvánnak és Nagy Szilviának 2020. 08. 06-án Olivér, Sztankovics Attilának és
Forgó Lilla Lúciának 2020.
08. 09-én Szofi Zejna nevű
gyermeke született.

11

Időjárás-előrejelzés Szegedre:
változékony, nyári idő
Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

Napos

Esős

Napos

Napos

32/21

Zápor,
zivatar
33/22

28/16

Gomolyfelhős
29/18

Zápor,
zivatar
29/18

25/19

25/17

Menyhért,
Mirjam

Bence,
Rózsa

Bertalan,
Alíz

Lajos,
Patrícia

Izsó,
Tália

Gáspár,
Mónika

Ágoston,
Mózes

GRATULÁLUNK!

AUGUSZTUS 26., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra, a Kárász utca
Széchenyi téri végénél, a köszöntőszobrok mögött.

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

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon:
www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Szeretne 2 belépőt nyerni az újszegedi sportuszodába? Játsszon velünk! 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 26. 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: A világhírű Csáky József alkotása az Anna-kút táncoslánya. A nyertes: Rakonczay Zoltán. Gratulálunk!
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