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Ultragyors
Egy szegedi  
cég gyors korona-
vírustesztet  
dolgozott ki.  
Hatósági áras 
szűrést jelentett 
be Orbán Viktor.

Futva ismeri
meg a várost
Nanine Linning 
holland koreog-
ráfussal készíti 
új bemutatóját 
a Szegedi Kortárs 
Balett. 

BL-döntős  
érkezett
A MOL-Pick  
Szeged férfi  
kézilabdacsapata 
leigazolta Martin 
Straňovskýt  
balszélsőnek. 

3–4. 10.
Kerékpárosoknak
Folytatódnak a fej-
lesztések, átépítik 
például a Népkert 
sor – Bérkert ut-
ca csomópontot. 
Tíz buszmegállót is 
felújítanak.

4. 6.

Folyamatosan alakul át 
Szeged közlekedése

A Deutsche Telekom 
IT Solutions korszerű

munkahelyeket teremt
Két év alatt megduplázták a foglalkoztatot-
tak létszámát, de máris újabb negyven em-
bert vennének fel. Fontos számukra, hogy 
lehetőségeket biztosítsanak a fiataloknak 
Szegeden, hogy ne kelljen elmenniük innen. 
Kurzusokat tartanak az egyetemen, nyelvi 
versenyt hirdettek, most pedig gyerekba-
rát irodát alakítanak ki. Sokan a járvány-
ban a tragédiát látták, ők a lehetőséget. 
A Deutsche Telekom IT Solutions szegedi 
szolgáltató központjában jártunk. 

A Deutsche Telekom IT Solutions gya-
korlatilag a magyar Telekom „unoka-
testvérének” tekinthető. A német ál-

lami óriásvállalat, a Deutsche Telekom egyik 
leányvállalata, amelynek Magyarországon 
már több mint 4600 munkatársa van: a fő-
város mellett Debrecenben, Pécsen és Szege-
den nyitottak  szolgáltató központokat az el-
múlt években. 

– A szegedi a legnagyobb szívű, de egyelő-
re a legkisebb létszámú csapat. Ám gyorsan 

fejlődünk, két év alatt sikerült megdupláznunk 
munkatársaink számát: míg 2018-ban száz-
ötvenen, ma már háromszázan dolgozunk itt.

Idén nyáron új, korszerű telephelyet nyitot-
tunk a belvárosban, a Bocskai utcában, jelen-
leg pedig felújítjuk a Rókusi körúti földszinti 
irodateret, ahol a jövőben újabb száz munka-
társunkat tudjuk majd elhelyezni – mondta 
Komjáti Orsolya, a Deutsche Telekom IT Solu-
tions szegedi telephelyének site menedzsere, 
akitől azt is megtudtuk, hogy a cég fejlődése 
egy pillanatra sem állt le: Szegedre most is 
folyamatosan keresnek szenior és junior 
munkatársakat, főleg német nyelvtudással, 
de fejlesztőket is várnak.

A cégnél gyakorlatilag kétféle munkatárs 
dolgozik: azok, akik anyanyelvi szinten beszél-
nek németül, és az informatikusok. A legop-
timálisabb persze az, ha valaki mindkettőt 
egyszerre tudja. – Óriási szerencsénk van 
az egyetemmel, mert kiváló szakembereket 
képez, akik nélkül nem boldogulnánk.

Folytatás a 2. oldalon

Remek hangulatú, látványos légishow-t élvezhetett az a 
sok érdeklődő, aki a múlt hétvégén kilátogatott a rakpartra 
vagy a Partfürdőn rendezett szüreti napokra. 

Repülőiskolák felvezeté-
se, az AirWin, a Fly-Team és 
a Rózsavölgyi Air produkciója 

után Martin Graef Extra 300 
című műrepülő show-jával 
kápráztatta el a szegedi Ti-

Az alapvető gondok forrá-
sa a város közlekedésszerve-
zésében a  gépkocsik egyre 
növekvő száma – hangzott el 
nemrégiben A megtelt város cí-
mű kerekasztal-beszélgetésen. 
2008 és 2015 között 11 szá-

zalékkal nőtt az autók száma 
Szegeden, és ez a szám azóta 
tovább emelkedett. A város ko-
rábban is zsúfolt útjai ezért is 
bírják egyre kevésbé a terhelés 
növekedését. Hétköznap regge-
lente 7 és 8.30 óra között telje-

sen megtelik a város autókkal. 
A korábban a közösségi közle-
kedést használók jelentős része 
kerékpárra váltott, s ma már 
minden ötödik szegedi kerék-
párral jár munkába, iskolába.

Cikkünk a 7. oldalon

Parádé a Tisza fölött
sza-part közönségét. A rak-
parton nézelődők közelről fi-
gyelhettek egy hőlégballont; 
bemutatót tartott a honvéd-
ség, és Vári Gyula többszö-
rös RIAT-győztes vadász- és 
műrepülő-pilóta is elhoz-
ta Jak–52-esét. Hasonlóan 
a néhány hete a Szeged fő-
utcája a Tisza programsoro-
zatban látott légishow-jához, 
ezúttal is ámulatba ejtette 
a közönséget. A nap fő szá-
ma a  4. Közép-Európa ku-
pa volt, amely idén egyben 
magyar bajnokság is – erre 
előzetesen 49 ballon jelez-
te indulását. Este ejtőernyős 
formaugrók mutatták be 
produkciójukat, majd Martin 
Graef légibalettje követke-
zett, élő zongorakísérettel. 
Ezt helikopteres bemutatóre-
pülés követte, aztán helikop-
teres pirotechnikai légitánc 
zárta a programot, a végén 
fergeteges tűzijátékkal.

Bővebben az 5. oldalon 
Fotó: Szabó Luca
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Folytatás az 1. oldalról

– Gyakornoki programunk is 
van, ahová elsősorban az in-
formatikus hallgatókat várjuk.

Persze semmit sem le-
het elég korán elkezdeni, 
így a  munkaerő-utánpótlás 
kinevelését sem. Ezért már 
az  általános iskolákban 
is nyílt órákon igyekeznek 
kedvet csinálni a  fiatalok-
nak a  német nyelv tanulá-
sához. – Elmegyünk az ide-
gennyelv-választás előtt álló, 
hetedik-nyolcadik osztályos 
diákok osztályfőnöki óráira és 
szülői értekezleteire is, hogy 
elmondjuk: Szegeden komoly 
lehetőségei vannak annak, 
aki jól megtanul németül. 

Motiváló órákat tartunk, hogy 
mire középiskolába kerülnek, 
és idegen nyelvet kell válasz-
taniuk, megszeressék és tu-
datosan válasszák a németet.

A középiskolásoknak  az 
idén először háromfordulós 
német nyelvi versenyt is hir-
dettek, a győztes jutalma egy 
iPad volt. – A diákoknak rend-
szeresen szervezünk úgyne-
vezett jobshadowingot, azaz 
látogatást a munkahelyeink-
re, hogy belülről lássák, mivel 
foglalkozunk, és kedvet kap-
janak az itt folyó munkához.

Az elmúlt hónapokban 
a járvány okozta veszélyhely-
zetben is igyekeztek meglátni 
a lehetőséget. – Néhány kol-
légánk már korábban is dol-
gozott távmunkában, 2013 
óta voltak tapasztalataink 
ezen a téren, ezért is sikerült 
gyorsan alkalmazkodnunk 
az új helyzethez. 

A cég informatikusai való-
ságos technikai bűvészmutat-
ványt hajtottak végre, amikor 
egy-két nap alatt mind a 4600 
munkatársuknak megterem-
tették a hálózati hozzáférést 
úgy, hogy a rendszert egy pil-
lanatra sem állították le.

– Ma már a  jó szakem-
bernek nem elég a megfelelő 
bér, modern irodai környeze-
tet igényel, és lehetőséget 
az otthoni munkára, de fon-
tos a jó közösség és a folya-
matos képzés is.

Jelenleg is zajlik a Rókusi 
körúti földszinti irodaterük fel-
újítása, ahol a legkorszerűbb 
körülmények várják majd 
azokat, akik aznap épp nem 
otthon, hanem az  irodában 

szeretnének dolgozni. Többek 
között egy gyerekbarát irodát 
és egy relaxálóhelyiséget is 
kialakítanak, a korszerű iro-
datérben pedig 140 munka-
állomás várja majd az egyre 
bővülő csapat új tagjait.

– Öt évet töltöttem a deb-
receni irodánkban, onnan 
jöttem át Szegedre, és hoz-
tam magammal az  ottani 
tevékenységemet is, ami ko-
rábban itt nem volt. Nekem 
kellett felépíteni az egyik sze-
gedi német ügyfélszolgálati 

Korszerű munkahelyeket teremt fiataloknak
a Deutsche Telekom IT Solutions,

hogy a városban maradjanak

A cégről
A Deutsche Telekom IT So-
lutions Magyarország leg-
nagyobb ICT-munkaadója, 
a Deutsche Telekom Cso-
port tagja. A 2006-ban IT 
Service Hungary néven 
alakult vállalat jelenleg 
több mint 4600 munka-
vállalóval nyújtja az infor-
matikai és telekommu-
nikációs szolgáltatások 
széles portfólióját. A vál-
lalat legfontosabb értéke 
a szakértelem és a kivá-
ló, magas szintű német és 
angol nyelvtudás. 2019-
ben elnyerték a Nemze-
ti Befektetési Ügynökség 
legjobb oktatási együtt-
működésért járó díját, 
valamint a PwC Magyar-
ország független kutatá-
sa alapján a legvonzóbb 
magyarországi munkahe-
lyek közé sorolták; a cég 
emellett megkapta a leg-
etikusabb multinacionális 
nagyvállalat címet is. 

csoportot – mondta Molnár 
Dániel, aki ma már teljesen 
szegedinek érzi magát, annyi-
ra megszerette a városunkat.

Elmondta, hogy 38 fős 
csoportjának – amelyben min-
denki anyanyelvi szinten beszél 
németül – az a feladata, hogy 
a cégcsoport szerződött ügyfe-

leinek bármilyen számítógépes 
problémáját minél gyorsabban 
megoldja, innen Szegedről.

– Több mint százezer szá-
mítógép tartozik ma már a fel-
ügyeletünk alá. Mi elsősorban 
szoftveres problémák esetén 
nyújtunk gyors segítséget a vi-
lághálón keresztül. Például 

újratelepítünk, vagy segítünk 
egy jelszó visszaállításában. 
Ha magával a számítógéppel 
van műszaki gond, akkor is mi 
intézkedünk, hogy minél ha-
marabb kicseréljék az elrom-
lott gépet, hiszen a munka egy 
pillanatra sem állhat el.

Rafai Gábor

A  jó munkaerő 
persze nem terem 
minden bokor-
ban, tenni is kell 
érte. Ezért a cég 
megállapodást 
kötött a Szegedi 
Tudományegye-
temmel, amely-
nek keretében 
az  itt dolgozók 
rendszeresen tar-
tanak kurzusokat 
a  germanisztika 
tanszéken. Egy-
egy foglalkozáson 
igyekeznek tuda-
tosítani a  hall-
gatókkal: ha vé-
geznek, nem kell 
elmenniük Sze-
gedről, mert itt is 
tárt karokkal vár-
ják őket.

Ma már a jó szakembernek nem elég a megfelelő bér. A Deutsche Telekom Rókusi körúti iroda-
házában modern irodai környezetet és jó közösséget alakítottak ki. Erről beszélt lapunknak Mol-
nár Dániel ügyfélszolgálati csoportvezető és Komjáti Orsolya site menedzser. Fotók: Iványi Aurél 

Felhívás
a Szeged Kultúrájáért díj kitüntetésre való ajánlásra

Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet szabályozza a Szeged Kultúrájáért díj ado-
mányozását. Eszerint: 
Szeged Kultúrájáért díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő szemé-
lyeknek, akik Szeged város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve 
érdemeket szereztek a kulturális örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotá-
saikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárulva Szeged vá-
ros értékeinek gyarapításához.
Évente legfeljebb két Szeged Kultúrájáért díj adományozható. A díj aranygyűrűből és ok-
levélből áll. Az aranygyűrű egy pecsétgyűrű, melynek a fejrészvésetében Szeged címere 
és az adományozás éve látható. Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, 
a város címerét, a közgyűlési határozat számát, a kitüntetett nevét, az adományozás 
időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását. 
A Szeged Kultúrájáért díjra érkezett javaslatokat a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi 
és Ifjúsági Bizottság véleményezi, ezt követően a javaslatokat a polgármester terjeszti 
a közgyűlés elé.
A díjat a magyar kultúra napjához (január 22.) kapcsolódó ünnepség részeként adják át.

Kérem, hogy a város kulturális intézményei és szervezetei tegyenek javaslatot arra vo-
natkozóan, hogy kiket tartanak érdemesnek a díjra.

A javaslatokat 2020. október 15-éig - részletes szakmai indoklással - a Polgármeste-
ri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályára lehet eljuttatni írásban 
(6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) vagy e-mailben a roboz@szeged.eu címre.

Szeged, 2020. szeptember 7.
dr. Botka László

polgármester
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Szolidaritás ott van, 
ahol szabadság van

Sokszor mondjuk, de most tényleg igaz, hogy történel-
mi időket élünk. Ami az egyes országokkal és társa-
dalmakkal történik, hosszabb távon meghatározza, 

hogyan alakul a jövőnk. Mindazok a döntések, amelyeket be-
tartunk, elviselünk vagy megtagadunk, hatással lesznek a kö-
vetkező évtizedek alakulására. 

Hogy merre haladunk, az mindenkit érdekel, de senki sem 
tudja pontosan. 

Amit viszont bizto-
san tudhatunk saját 
magunkról, az az, hogy 
a magyar társadalom 
válságálló képessége 
gyenge. Ennek sok té-
nyezője közül az egyik 
a problémák megvita-
tására szolgáló mecha-
nizmusok hiánya. Egy-
másnak esni tudunk, 
vitatkozni nem nagyon. 
Egy másik súlyos gond, 
hogy a társadalom há-
romnegyedének nincs vagyona, a legtöbb család képtelen 
váratlan kiadások fedezésére. 

Ladányi János közel tíz éve arról írt Leselejtezettek című 
könyvében, hogy egymásra torlódtak az államszocializmus 
és az átmenet, valamint a globalizáció miatti szerkezeti vál-
ságok, majd a 2008-as világválság. E gyűjtemény további 
krízisekkel bővül a koronavírus és a nyomában járó gazdasági 
válság révén. 

Kirajzolódik előttünk az új szituációt jellemző döntési hely-
zetek néhány fontos csomópontja, amelyeket észlelnünk kell 
a pánik, az aggodalom és az érzelmeket meglovagolni próbáló 
hatalmi törekvések közepette is.

Az egyik központi probléma az egyenlőség ügye. A világ 
jelentős része hirtelen elmozdult a garantált minimumjöve-
delem vagy akár az alapjövedelem felé, megértve, hogy mi-
nél többen kerülnek bajba, annál mélyebb lesz a szakadék, 
amelybe mindannyian belezuhanhatunk. Ennek elkerülésé-
hez, minden ellenkező híreszteléssel szemben, továbbra is 
szükség van a jóléti államra. 

Egy másik problémakör, hogy gyökeresen átértékeljük 
a szükségleteinket, párhuzamosan a klímaváltozással. A Co-
vid átalakítja a találkozásainkat, a személyes érintkezéseket, 
a munkát, a munka feletti kontrollt, a közigazgatást, a terme-
lést, a kereskedelmet, az utazást. Nem ugyanoda jutunk majd 
vissza, ha a pandémia véget ér, mint ahonnan elindultunk. 
Döntés kérdése, hogy egy még veszélyesebb világot hozunk-e 
létre, vagy olyat, amely többek számára lesz lakható, élhető, 
mint az eddigi.

Ebben nagy szerepe lesz annak, hogy elhisszük-e, hogy 
krízisben erős kézre van szükség, és hagyjuk-e kénye-kedve 
szerint csapkodni ezt az erős kezet. Egyáltalán nem igaz, hogy 
a felülről lefelé szervezett rendszerek jobban teljesítenek 
a válságban. Inkább ellenkezőleg: az információk eltitkolá-
sa, a szükséges lépések politikai okokból történő halogatása, 
a kellemetlennek ítélt vélemények kizárása végzetes követ-
kezményekhez vezet. A demokrata politikusok is hibáznak, 
ők sem szentek, de tudják, hogy leválthatók.

A propagandavezérelt, a pillanatot uraló, a közhangulat 
napi szondázására alapozott kormányzás képes lehet ugyan 
az emberi tényezők szinte korlátlan manipulálására (egy ide-
ig), csak éppen ezek a mutatványok nemigen hatnak meg egy 
vírust. Alkalom ez a mostani helyzet arra, hogy a valóságra 
alapozott kormányzás, a szakpolitikák visszanyerjék méltó 
helyüket. Ennek szükségességére mutat rá, hogy a hazai 
gazdasági elemzők közül egyedül a kormányzatiakat lepte 
meg a válság mélysége. Csak ők nem értették, hogy annál 
mélyebb lesz a válság, minél kevesebb embernek segítenek.

Lakner Zoltán

Jegyzet

A propagandavezé-
relt, a pillanatot uraló, 
a  közhangulat napi 
szondázására alapo-
zott kormányzás ké-
pes lehet ugyan az em-
beri tényezők szinte 
korlátlan manipulálá-
sára (egy ideig), csak 
éppen ezek a mutatvá-
nyok nemigen hatnak 
meg egy vírust.

Látogatási tilalom 
Szeptember 7-től látogatási 
és intézményelhagyási tilal-
mat rendeltek el a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulá-
sa fenntartásában működő 
idősotthonokban. A korlátozá-
sok visszavonásig maradnak 
érvényben. A Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ adatai 
szerint rohamosan emelkedik 
a koronavírus-fertőzések szá-
ma. A  kialakult járványügyi 
helyzetre, továbbá arra a tény-

re tekintettel, hogy a pandé-
mia főként az idősebb korosz-
tályt veszélyezteti, látogatási 
és intézményelhagyási tilal-
mat rendeltek el a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulá-
sa fenntartásában működő 
idősotthonokban (Kálvária 
sugárút 45. [képünkön], Kál-
vária sugárút 47. és Acél utca 
1.). Az országos tisztifőorvos 
teljes körű, az ország összes 
egészségügyi, fekvőbeteg-el-

látást nyújtó intézményére vo-
natkozóan látogatási tilalmat 
rendelt el – közölte a Nemze-
ti Népegészségügyi Központ. 
Az  intézkedés vonatkozik 
az állami és a magánegész-
ségügy szereplőire is. Védő-
felszerelés biztosítása mel-
lett a látogatási tilalom alatt 
a súlyos, életveszélyes állapo-
tú vagy végstádiumú betegnél 
egy hozzátartozó, kiskorú be-
teg mellett egyik szülője vagy 

törvényes képviselője, szülő 
nőnél pedig egy általa meg-
jelölt személy tartózkodhat. 
A határozat kitér arra is, hogy 
egyedi méltányosság kere-
tében –  kockázatbecslést 
követően – a kórház a kap-
csolattartás lehetőségét mér-
legelheti, indokolt esetben azt 
további esetekben is biztosít-
hatja. A rendelkezések meg-
sértése esetén 30 ezertől 
ötmillió forintig terjedő egész-
ségügyi bírság szabható ki.

Leszállítják a maszk nél-
kül utazókat szeptember 15. 
óta a Volánbusz és a MÁV-
Start járműveiről. Kizárhatók 
az utazásból azok az utasok, 
akik nem hordanak az  or-
rukat és szájukat eltakaró 
maszkot, kendőt vagy sálat 
a  járatokon. Rendőri intéz-
kedés kérhető, ha az  utas 
megtagadja szája és orra 
eltakarását, nem veszi tu-
domásul a felszállás tiltását 
vagy az utazásból való kizá-
rást. A hatóság 10-től 50 ezer 
forintig terjedő bírságot szab-
hat ki. A koronavírus-járvány 
miatt május 4. óta a közös-
ségi közlekedési eszközökön 
mindenkinek kötelező az arc 
eltakarása maszkkal, sállal 
vagy kendővel.

Nem léphetnek be a szülők az óvodába
Hatósági áras vírusteszt jön

Orbán Viktor miniszterelnök a múlt heti rádióinterjújában 
bejelentette: hatósági áras lesz a koronavírusteszt, az influ-
enza-védőoltás pedig ingyenes. Az a cél, hogy ne bénuljon le 
az ország. Újabb intézkedés az is, hogy a szülők nem léphet-
nek be az óvodák épületébe. Szegeden lapzártánkkor még 
nem jelent meg a koronavírus az ovisok és a bölcsisek között. 

A szülők maszkban léphet-
nek be a bölcsődék terüle-
tére. A  belépés után első 
a kézmosás, a fertőtlenítés. 
A  Vitéz utcai bölcsődében 
például több időt töltenek 
a  gyerekek az  udvaron, hi-
szen a  beszoktatás miatt 
a  szülők is együtt marad-
nak velük. A szabad levegőn, 
maszkban kisebb a kockáza-
ta egy esetleges fertőzésnek. 
A szülők a Szeged Televízió-
nak elmondták: van bennük 
félelem, ám az élet nem áll-
hat meg. A gondozók, ahogy 
bemennek a  gyerekekkel, 
kezet mosnak, megoldanak 
mindent, s amire csak lehet-
séges, odafigyelnek, vigyáz-
nak.

Király Sándorné, a szege-
di önkormányzati bölcsődék 
igazgatója azt kérte a kollé-
gáitól, minél többet legyenek 

az  udvaron a  gyerekekkel. 
Emellett betartanak minden 
megelőző intézkedést – pél-
dául nincs családlátogatás, 
naponta fertőtlenítik a játé-
kokat, a kicsik másfél méter-
re alszanak egymástól.

Munkatársaiknak masz-
kot biztosítanak, de hozzá-
tette: a  gyerekeknek elég 
ijesztő, ha nem látják a neve-
lők arcát, elsősorban a legki-
sebbeknek, akik most kezdik 
a bölcsit.

A Baross László utcai óvo-
dában mindennap magas hő-
fokon kimossák a törölköző-
ket is. A játékokat napközben 
többször fertőtlenítik, az evő-
eszközöket pedig szalvétába 
csomagolják, hogy a naposok 
ne fogdossák össze terítéskor. 
Az alapos kézmosás szabálya-
it már jól ismerik a gyerekek.

Rendeletek sokasága sza-

bályozza az óvodák életét, s 
eddig sikerült is megakadá-
lyozni, hogy a vírus megjelen-
jen valamelyik intézményben. 
Bartáné Tóth Mária, az óvoda-
igazgatóság vezetője elmond-
ta: nincs tudomása arról, 
hogy óvodás gyerek fertőzött 
lenne; arról viszont van, hogy 
szülők megfertőződtek, de 
ők kontaktnak minősülnek, 
így hatósági intézkedés nem 
történt az óvodákban.

Az igazgató úgy fogalma-
zott: a számok tükrében elke-

rülhetetlen, hogy a fertőzés 
megjelenjen az óvodákban. 
Szeptember 9-én újabb szi-
gorítás lépett életbe – a szü-
lők nem léphetnek be az in-
tézményekbe. A beszoktatás 
azonban folytatódhat, bár 
a hagyományostól eltérő mó-
don a szülők mindössze egy 
órát tölthetnek a gyermekeik-
kel, azt is csak maszkban. El-
maradnak továbbá a családi 
napok, a szüreti mulatságok, 
az óvodabálok és minden na-
gyobb létszámú rendezvény.

A biztonság a legfontosabb. Az Agyagos utcai bölcsődében 
az udvari játék után és ebéd előtt is első az alapos kézmosás. 
Fotó: Szabó Luca
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Ultragyors koronavírustesztet dolgozott ki egy szegedi, 
biotechnológiával foglalkozó cég. A vállalkozás a korona-
vírus hazai megjelenését követően olyan egyedi teszt kifej-
lesztésébe kezdett, amellyel két óra helyett már 50 perc 
alatt is kimutatható a fertőzés. A cég saját diagnosztikai 
laboratóriumot hozott létre, ahol az országos tisztifőorvos 
által kijelölt intézetek mellett több hazai vállalat és magán-
egészségügyi központ mintáit dolgozzák fel.

Az Avidin szegedi laboratóri-
umában az  ország minden 
pontjáról beérkezett mintákat 
vizsgálják. A cég mára olyan 
anyagot hozott létre, amely 

képes a nyálkahártyáról vett 
mintákból a vírusokat hatás-
talanítani, így azok teljesen 
biztonságosan vizsgálhatók. 
A  vállalkozás koronavírus-

tesztje a manapság elterjedt 
PCR-technikán alapszik, de 
annál sokkal gyorsabb. 

– Nagyon sokszor azonnal 
kell reagálni. Tegnap éjszaka 
is jött egy hívás, hogy azonnal 
fel kell dolgozni 14 mintát, 
mert olyan helyzet alakult ki, 
hogy másnap kora reggel mű-
tétre került volna sor; és igen-
is számít az, hogy mondjuk 
nem három, hanem egy óra 
alatt sikerül megoldani a di-
agnosztikát, és eredményt 

tudunk produkálni – nyilat-
kozta a Szeged Televíziónak 
Puskás László, az Avidin Kft. 
ügyvezetője. 

A biotechnológiával fog-
lalkozó cég a  koronavírus 
megjelenésekor hozta létre 
saját diagnosztikai laborját, 
mely a szükséges engedélyek 
beszerzése után az országos 
tisztifőorvos által kijelölt inté-
zetek mellett több hazai vál-
lalat és magán-egészségügyi 
központ mintáit dolgozza fel. 
A kutatás vezetője elmondta, 
hogy a piacon jelenleg nem 
tud gyorsabb és hatékonyabb 
PCR-tesztről.

– Összehasonlítottuk 
a tesztünket más tesztekkel. 
Általában két óra egy ilyen re-
verz transzkripcióval kiegészí-
tett PCR-reakció; akadt, ami 
egy picit rövidebb, de én nem 
ismerek más olyan reakciót, 
amely egy óra alatt hatéko-
nyan ki tudja mutatni a vírus 
jelenlétét –  mondta Fehér 
Liliána kutatásvezető.

Amerikában egyébként 
a  napokban engedélyeztek 
egy olyan koronavírus-gyors-
tesztet, amely már 15 perc 
alatt kimutatja a  fertőzést. 
A hagyományos labortesztek-
hez képest a mintavétel ott-
hon is elvégezhető, méghozzá 
97 százalékos pontossággal. 
Működési mechanizmusa és 
kinézete a terhességi teszté-
hez hasonló, és átszámolva 
mindössze 1500 forintba fog 
kerülni.

Folytatódnak  
a kerékpárosbarát 

fejlesztések
Tíz buszmegállót is felújítanak

Folytatódnak a kerékpárosbarát fejlesztések Szegeden. 
Újszegeden a Népkert sor – Bérkert utca csomópontot te-
szik biztonságosabbá, ezenkívül a Székely soron és további 
12 utcában alakítanak ki kerékpáros nyomot. 10 buszmeg-
állót is felújítanak, ötben esőbeálló lesz.

Tarjánban, Tápén, Bak-
tóban, Petőfitelepen, 
Újszegeden és a bel-

városban teszi könnyebbé és 
biztonságosabbá a kerékpá-
rozást, illetve a tömegközle-
kedést az önkormányzat kb. 
másfél milliárd forint uni-
ós támogatás segítségével, 
amelyhez közel félmilliárd 
forint önrésszel járul hozzá 
a város. A munkálatok már 
július elején elkezdődtek, és 
jelenleg is tartanak.

– A  Népkert sor –  Bér-
kert utca csomópontban 
buszmegálló-átépítés zaj-
lik, bazaltbeton burkolattal. 
Emellett a  csomópontban 
az összes sziget átépítésre 
került; ennek célja a busz-, 
illetve a  kerékpáros közle-
kedés előnyben részesítése, 
biztonságosabbá tétele – 
mondta Mihálik Edvin, a kör-
zet önkormányzati képvise-
lője, a Zöld város programért 
felelős tanácsnok. 

Az újszegedi projekt 250 
millió forintba kerül, de eb-
ben további fejlesztések 
is vannak. Felújítanak 10 
buszmegállót, ötben még 

esőbeálló pavilon is lesz. 
Új gyalogátkelőhelyet ala-
kítanak ki a Székely soron 
a Korondi utcánál, valamint 
a sportuszodánál. Ezenkívül 
kerékpáros nyomokat jelöl-
nek ki a Bérkert és a Tanács 
utcában, a Fő és a Derkovits 
fasoron, a Thököly, a Hargi-
tai, a  Fülemüle, a  Katalin, 
a Csíz, a Cinke és a Pipiske 
utcában.

Mihálik Edvin azt is el-
mondta, hogy már elkezdő-
dött a Székely soron a kerék-
páros kapcsolat kialakítása. 
A  projekthez tartozik a  Te-
mesvári körúton a Népkert 
sortól a Székely sorig meglé-
vő kerékpárút kiszélesítése 
a  liget mellett; a sportcsar-
noktól a Csanádi utcáig pedig 
egy szétválasztott gyalogos-
kerékpáros útfelület kialakí-
tása.

A Népkert sor – Bérkert 
utca csomópontban szep-
tember végére készülnek el 
a  kivitelezők, akkor állhat 
majd vissza a forgalmi rend. 
Az  újszegedi munkálatok 
befejezése decemberre vár-
ható. 

Ultragyors vírustesztet fejlesztettek 
ki szegedi kutatók

Egyedi tesztet fejlesztett ki az Avidin szegedi kutatólaborja.

Puskás László ügyvezető. Fehér Liliána kutatásvezető.
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Sorra újulnak meg 
az utak Szegeden

Tavaly év végére elkészült 
a  Kollégiumi út több 
mint másfél kilométer 

hosszan, mindkét oldalán zárt 
kerékpársávval, 5 buszmegál-
lóval, akadálymentes járdával, 
közvilágítással és zöldterüle-
tekkel. A fejlesztés lökést adhat 
az ott működő vállalkozások 
fejlődéséhez, és újabb cégek 
települhetnek az út mellé.

Idén tavasszal felújították 
a Tisza Lajos körutat az Árvízi 
emlékmű és a Hősök kapu-
ja között, és ezzel a kiskörút 
utolsó szakaszának útburko-
lata is megújult.

Jelenleg is zajlik az útszé-
lesítés a  baktói Alkotmány 

utcában, amelynek a  Lad-
vánszky és Kokárda utca kö-
zötti szakaszát fel is újítják. Új 
burkolatot kapott Új-Petőfite-
lepen az Acél utca, az Algyői 
út és a szervizút közötti szaka-
szon. Az Algyői út – Ladvánsz-
ky utca – Baktói utca – Diadal 
utca forgalmas találkozásánál 
korszerű csomópontot építe-
nek ki, ahol jelzőlámpák segí-
tik és teszik biztonságosabbá 
a közlekedést.

Tarjánban is dolgoznak: 
felújították a Csillag tér útbur-
kolatát, a Budapesti körúton 
buszsávot hoztak létre a 10. 
számú épülettől a  Csillag 
térig, a  Lugas utcában pe-

dig útszélesítést végeznek. 
Ugyanebben a  projektben 
át fogják építeni a  Retek–
Róna–Szamos utcai csomó-
pontot, terelőszigettel védett 
gyalogátkelőhellyel, felújított 
buszmegállókkal; a Retek ut-
ca pedig végig új burkolatot 
kap.

A tervek között szere-
pel a Belvárosi híd szegedi 
hídfőjének rekonstrukciója, 
a lézerközpont közúti és ke-
rékpáros megközelítésének 
javítása, valamint több belte-
rületi gazdasági út (Házgyári 
út, Cserje sor, Vágány, Vásár, 
Tűzoltó és Városgazda utca) 
felújítása.

Biztonságosabban 
lehet közlekedni 
a külterületeken

Biztonságosabban lehet közlekedni a tápéi Pitypang ut-
cában és a Dorozsmához közeli Öreghegy dűlőben az út-
felújítás után, amely 116 millió forintos európai uniós tá-
mogatásból és több mint 70 millió forintos önkormányzati 
forrásból valósult meg.

Az év elejére elkészült Pity-
pang utca 385 méter hosz-
szan kapott aszfaltburkolatot, 
ezáltal megnőtt az út teher-
bírása, és biztonságosabban 
lehet rajta közlekedni. Ebből 
340 méter külterületi útsza-
kasz, amely uniós támogatás-

ból készült el; a 45 méteres 
belterületi szakaszt pedig ki-
zárólag önerőből újította fel 
az önkormányzat.

A Széksósi útba torkolló 
Öreghegy dűlőben három utca 
– a Baltacin, az Öreghegyi és 
a Füzértekercs – 1912 méte-

ren kapott bitumenburkolatot, 
amelyen biztonságosabban le-
het közlekedni, és az időjárás 
viszontagságainak is ellenáll. 
Az Öreghegyi utca 350 méte-
res szakaszán zúzott követ te-
rítettek a földútra a közelben 
húzódó gázvezeték miatt.

Az Újszentiván önkor-
mányzatával közös pályá-
zaton két erőgépet is be-
szereztek, a külterületi utak 
karbantartására. Szegedre 
egy erőgép került.

Mustang és hőlégballonok 
parádéztak a Tisza fölött

Káprázatos légishow-nak örülhetett az a sok érdeklődő 
szegedi, aki a múlt hétvégén kilátogatott a rakpartra vagy 
a Partfürdőn rendezett szüreti napokra.

Repülőiskolák felveze-
tése, az AirWin, a Fly-
Team és a Rózsavölgyi 

Air produkciója után Martin 
Graef Extra 300 című műre-
pülő show-jával ejtette ámu-
latba a szegedi Tisza-part kö-
zönségét. 

Bemutatót tartott a hon-
védség is, majd Veres Zoltán 
műrepülő Európa-bajnoki 

produkcióját figyelhette a kö-
zönség. Itt volt Imreh „Lujó” 
Lajos, aki MI–2-es helikopter-
rel lejtett a fizika törvényeit is 
meghazudtoló táncot a sze-
gedi égbolton.

Az egyik legjobban várt 
gépmadár a P–51D típusszá-
mú Mustang volt, egy igazi vi-
lágháborús legenda, korának 
legjobb mérnöki konstrukci-

ója a  vadászgépek között. 
A Mustangon Wilheilm Heinz 
repült, aki Stuttgartból érke-
zett az Airpart Légishow-ra.

Vári Gyula többszörös RIAT-
győztes vadász- és műrepülő-
pilóta ismét elhozta Jak–52-
esét, és hasonlóan a néhány 
hete bemutatott légishow-já-
hoz, ezúttal is ámulatba ejtet-
te a nézőközönséget.

A nap fő száma a 4. Közép-
Európa kupa volt, amely idén 
egyben a magyar bajnokság 
is. Előzetesen 49 ballon jelez-
te indulását a versenyben.

Este fél 7-kor ejtőernyős 
formaugrók mutatták be pro-
dukciójukat, aztán Martin 
Graef légibalettje következett, 
élő zongorakísérettel. Ezt he-
likopteres bemutatórepülés 
követte, majd 19 óra után Im-
reh „Lujó” Lajos helikopteres 
pirotechnikai légitánca zárta 
a programot, a végén ferge-
teges tűzijátékkal. Az Öreghegy dűlőben mostanra készültek el a burkolatok.

Tápén már év elejére leaszfaltozták a forgalmas Pitypang utcát. Fotók: Iványi Aurél

Mustang a levegőben. A világháborús legenda lenyűgözte a közönséget. Fotók: Szabó Luca
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Gyógyító meséket írt két szegedi pedagógus, egy hetedikes 
diák pedig illusztrálta a könyvet

Még a karanténban találták ki tavasszal, majd egy hónap alatt megírták Hanga és Zumbi kalandozásait

Batta Zsuzsa, a Vörös-
marty Mihály Általá-
nos Iskola tanítója 

és Kapronczay Éva, az SZTE 
Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium földrajz–rajz sza-
kos tanára a szerzője a Han-
ga és Zumbi kalandozásai 
mezőkön, hegyeken, tavak 
mélyén című, frissen meg-
jelent könyvnek. Kapronczay 
Éva lapunknak elmondta: 
a könyvborító egy régi tanít-
ványának, Magyari Bettiná-
nak az alkotása, aki jelenleg 
orvosként dolgozik külföldön; 
az  illusztrációkat pedig egy 
mostani tanítványa, a hete-
dikes Soós Hanna készítette.

– A  tavaszi digitális idő-
szak alatt pattant ki az ötlet. 

Ez a néhány hét mindenkit 
új helyzet elé állított, hiszen 
gyereknek, felnőttnek egya-
ránt egy ismeretlen élethely-
zettel kellett szembenéznie. 
Ez szinte mindenkiben – igaz, 
eltérő mértékben – feszültsé-
get idézett elő, a meséknek 
pedig   szorongásoldó, gyó-
gyító hatása van. Mindketten 
pedagógusok és szülők is 
vagyunk. Környezetünkben 
érzékelve ezeket a történé-
seket,  elkezdtük írni a  me-
séinket, amelyekben egyen-
súlyban vannak a csoda és 
a  valóság elemei.  Meséink 
különlegességét az adja, hogy 
egy-egy részletet vagy befeje-
zést az olvasó ír meg, a saját 
fantáziája tükrében.  Ettől 

kreatív a kötet. Attól pedig, 
hogy az illusztrációk színez-
hetőek, illetve a  szereplők 
rajzos feladatokkal is meg-
örvendeztetik olvasóikat, úgy 
gondoljuk, még élvezeteseb-
bé válik az olvasás – mondta 
Kapronczay Éva, aki elárulta, 
hogy gyorsan megírták a me-
séket, utána a feladatok kö-
vetkeztek, majd pedig azok 
bővítése. Egy hónap alatt állt 
össze az anyag.

S hogy miként lehet a vir-
tuális teret ismerő, kedvelő 
gyerekeket lekötni a valósá-
gos térben egy könnyvel?

– Ha a  gyerek  azono-
sulni tud a  főhőssel, máris 
„bevonódik” a történetbe, és 
megváltotta a belépőjegyet 
az olvasóvá váláshoz. Ha ka-
landok, izgalmas fordulatok 
sorával találkozik, esetleg 
szimbólumok formájában 
saját gondolataival, szoron-
gásaival is szembetalálja 
magát, akkor az utolsó betűig 

elolvassa a nyomtatott szöve-
get – állítja Batta Zsuzsa.

– A történetek végén foly-
tatódik a kalandok sora, hi-
szen a feladatok megoldása 
közben a  szövegértésükről 
is tanúbizonyságot tesznek 
a gyerekek – bár ezt nem tud-
ják, mert az  anagrammák, 
szójátékok és rímfaragások 
során játszva tanulnak. A di-

gitális kompetencia fejleszté-
se ma már nélkülözhetetlen. 
A mesék alapján interaktív já-
tékokat is készítettünk, ame-
lyek pedagógustársaink szá-
mára  hasznosak lehetnek, 
hisz tanórai keretek között 
is használhatók a  mesék-
kel és a feladatokkal együtt 
– mondta Kapronczay Éva.

C.

Nanine Linning: Öröm a szegedi táncosokkal együtt dolgozni. 
Fotó: Szabó Luca 

Futás közben fedezi fel a várost
Nanine Linning nemzetközi hírű holland koreográfussal készíti új bemutatóját a Szegedi Kortárs Balett

Egy hónapja dolgozik együtt a Szegedi Kortárs Balett tán-
cosaival a holland Nanine Linning, aki az együttes legújabb 
produkcióját koreografálja. A számos díjjal elismert nem-
zetközi hírű táncművész lapunknak elmondta, hogy minden 
reggel másfél órát fut, így fedezi fel a várost.

A holland Nanine Lin ning 
saját társulatot ve-
zet Amszterdamban, 

mesterkurzusokat tart, ven-
dégként pedig több együttes-
nél is koreografál. A szegedi 
társulatot az egyik itteni tán-
cos, Heim Boglárka ajánlotta 
a figyelmébe, aki korábban 
három évig Nanine Linning 
társulatában táncolt.

– Megörültem a  lehető-
ségnek, mert a járványveszély 
miatt szinte minden fellépést, 
turnét le kellett mondani, így 
most jutott időm arra, hogy 
Szegeden koreografáljak 
– mondta a holland művész.

Elmondása szerint Fran-
cisco Goya festményei ins-
pirálták a The black painting 
című darabját, amelyet a sze-
gedi társulattal mutatnak 
majd be. – A történet az el-
nyomásról és a  hatalomról 

szól. Azt szerettem volna 
megmutatni, hogy a hatalom 
és az erő hogyan képes ural-
kodni más emberek életén. 
Ezt érzem a mai világunkban 
is, amikor a kormányok igye-
keznek minél nagyobb be-
folyást szerezni az emberek 
élete felett. Az foglalkoztatott, 
hogy az elnyomás, a hatalom 
arroganciája miatt hogyan 
tűnik el életünkből a  gyen-
gédség, a szeretet, ami pedig 
az emberi élet alapvető saját-
ja. Azt látom, szerte a világon 
sok az erőszak, a jogtalanság, 
sokan élnek elnyomásban. Ez 
ellen igyekszem tüntetni, de 
nem az utcán, hanem a szín-
padon. Fontos, hogy a tánc 
nyelvén is beszéljünk arról, 
ami a világban történik,  és 
a  ma emberét is foglalkoz-
tatja – hangsúlyozta Nanine 
Linning.

A holland koreográfus 
szerint nagyon erős kortárs 
társulat a  szegedi. –  Juro-
nics Tamás olyan csapatot 
hozott létre Szegeden, amely-
nek igazi kortárs repertoárja 
van. Gyönyörű azt látni, hogy 
a táncosoknak milyen jó kap-
csolatuk van a talajjal; puhán 
mozognak, és tudják, hogyan 
használják ki a  gravitációt. 
Nagyon kreatívak, nem robo-
tok, s ha kérek tőlük valamit, 
ők is igyekeznek mindig a sa-
ját ötleteiket hozzátenni. Ezért 
öröm velük együtt dolgozni 
– mondta Nanine Linning.

A táncművész elárulta, 
hogy futás közben fedezi fel 
a várost. Minden reggel más-
fél órát fut, így eljutott már 
Tápéra és a füvészkerthez is.

– Nagyon tetszett a dóm, 
de jártam a Mars téri piacon 
is, ahol zöldségeket vettem. 
Szabad időmben próbálom 
felfedezni Szegedet. Ismer-
kedem a  gasztronómiával 
is. Már négy-öt étteremben 
kóstoltam meg a halászlét: 
keresem azt a helyet, ahol 
a legjobban főzik – mondta 
a holland koreográfus.

Rafai Gábor

Ha a demokrácia sérül,  
önmagunkon ejtünk sebet

A színművészeti egyetemmel kapcsolatos ügyről hallott, de 
ahogy fogalmazott, nehezen tud véleményt mondani róla, 
mert nincs elég ismerete. Azt azonban fontosnak tartja, 
hogy megóvjuk az oktatás, a művészet és a szólás szabad-
ságát, a nemek egyenlőségét, amelyek szerinte fontosak 
az egész emberiség számára. – Ki kell állnunk az emberi 
jogok és a demokrácia mellett. Ezek akárhányszor sérül-
nek, mindig önmagunkon ejtünk mély sebeket – mondta 
a Szegeden dolgozó holland koreográfus, Nanine Linning. 

3 jó tanács
Mit javasol Batta Zsuzsa és Kapronczay Éva a gyerekek-
nek és a szülőknek otthonra, ha a járványhelyzet miatt 
bezárják az iskolát?
1. Alakítsanak ki napirendet. Legyen ideje a tanulásnak, 
a játéknak. Figyeljenek az egészséges táplálkozásra és 
a mozgásra. 2. A digitális tanulás után minimalizálják a kép-
ernyő előtt töltött időt. 3. Beszélgessenek a gyerekekkel! 

Zumbi nyitott, kí-
váncsi kisfiú, aki 
szereti felfedez-
ni a  természet 
csodáit. Hanga 
szabálykövető 
kislány, aki álmo-
dozik, csodákra 
vár, és meg is ta-
lálja őket a fantá-
zia és az álomké-
pek világában.

A mesekönyv szerzői: Batta Zsuzsa, Soós Hanna és Kapronczay Éva. Fotó: Szabó Luca
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Folyamatosan alakul át Szeged közlekedése
Az alapvető gondok forrása az egyre növekvő autószám – Buszról és villamosról kerékpárra ültek

A rendszerváltás óta folya-
matos és jelentős átalaku-
lás jellemzi Szeged közle-
kedését. A helyi közösségi 
közlekedés fokozatosan visz-
szaszorulni látszik, a kerék-
párt használók tábora egyre 
szélesebb, és közben jelen-
tősen több az autó a város-
ban. Szeged közlekedési 
dilemmái sokasodnak, min-
denki a válaszokat keresi.

A megtelt város címmel 
rendeztek szakmai 
kerekasztal-beszél-

getést az IH-ban a SASMob 
Szeged szervezésében, ahol 
öt közlekedéssel – vagy köz-
lekedéssel is –  foglalkozó 
szakember, politikus és ér-
dekképviselő beszélgetett 
arról, milyen tapasztalatok 
szűrhetők le Szeged közleke-
déséről az elmúlt egy-másfél 
évtized alapján. De legalább 
ilyen fontos kérdés volt, hogy 
mit hozhat a jövő a város köz-
lekedésében, és erre milyen 
megoldások adhatók, milyen 
fejlesztések szükségesek.

Szükség  
volna rá, de…

Nagy Sándor városfejleszté-
si alpolgármester bevezető-
jében arról beszélt, hogy for-
galmi szempontból a város 
közlekedése időszakról idő-
szakra változik. Egészen más 
nyáron, mint szeptember ele-
jén vagy a decemberi ünne-
pek előtt. Elismerte: egy sze-
gedit, aki a reggeli dugóban 
Újszegedről araszol át a hí-
don, aligha vigasztal, hogy 
Székesfehérváron ennél sok-
kal rosszabb a helyzet, pedig 
ott tényleg sokkal rosszabb.

Rövid történelmi vissza-
tekintésében felelevenítet-
te, hogy Szeged belvárosát 
sem autók közlekedésére 
találták ki, és a helyi lakóte-
lepek építésekor is sokkal 
kevesebb autóval számol-
tak, mint amennyi mára lett. 
Mindkettő alapvető gondok 
forrása a város közlekedész-
szervezésében. Önmagában 
a lakótelepeken létesítendő 
új parkolók témája is neural-
gikus kérdés. Szükség volna 
rá, de sokan ellenzik, mert 
zöldterületeket venne el a la-
kóövezetektől.

Körtvélyesi Csaba közle-
kedésépítő mérnök mindezt 
azzal egészítette ki, hogy 
a  2008-as világgazdasági 
válság és 2015 között Sze-
geden 11 százalékkal nőtt 

a  gépkocsik száma, és az-
óta ez a szám tovább emel-
kedett. A város korábban is 
zsúfolt útjai ezért is bírják 
egyre kevésbé a terhelés nö-
vekedését.

Reggel 7 és  
8.30 között

Nagy átrendeződés zajlik 
a városi közlekedés egy má-
sik szegmensében is – vet-
te át a szót Németh Zoltán 
Ádám, az  SZKT közösségi 
közlekedési felelős vezetője. 
A korábban a közösségi köz-
lekedést használók jelentős 
része kerékpárra váltott, ami 
komoly bevételkiesést jelent 
a helyi közlekedési társaság-
nak. Igaz, a szegedi forgató-
könyv sokkal szerencsésebb, 
mint az ország más városa-
iban lezajlott,  fűzte hozzá 
Nagy Sándor, mert másutt 
a  buszokról és villamosok-
ról autóba szálltak át az em-
berek. Németh Zoltán Ádám 
nagy gondnak nevezte a Sze-
gedet is sújtó szuburbanizá-
ciót, vagyis azt a jelenséget, 
hogy a korábban a városban 

lakók közül sokan a környe-
ző településekre költöztek. 
Nagyrészt miattuk telítettek 
reggelente a városba vezető 
utak – ez az ingázás egyenes 
következménye.

Ehhez csatlakozott Bob-
kó Attila, a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
közlekedésosztályának elnö-
ke, aki úgy vélte: reggelente 
7 és 8.30 óra között teljesen 
megtelik a  város autókkal. 
Ez a mennyiség szinte befo-
gadhatatlan – hangsúlyozta. 
A  közlekedési gondok más 
természetűek is – szólt hozzá 
a vitához Csüllög Imre, a Ma-
gyar Kerékpáros Klub szege-
di elnöke, aki szerint a ke-
rékpárosok részére kiépített 
infrastruktúra nem elegendő, 
mert az elmúlt 10-15 évben 
sokkal többen szoktak át 
a biciklire, mint azt korábban 
feltételezték. Fejlesztésre van 
szükség ezen a téren is, ami 
hamarosan elindul az Osko-
la utcában –  kapott gyors 
választ az alpolgármestertől.

Nem meglepő módon 
a város parkolási gondjait ne-
hezíti, hogy az itt élők egyre 

nagyobb autókkal közleked-
nek. A keresztasztal-beszél-
getésen az  is elhangzott, 
hogy a kormánydöntés értel-
mében ingyenessé tett parko-
lás hónapjai alatt a belváros 
„elesett”, szinte képtelenség 
volt parkolóhelyet találni. Azt 
a véleményét senki nem rej-
tette véka alá, hogy elhibázott 
döntésnek tartja a városok-
ban központi akarattal kikény-
szerített ingyenes parkolást.

Minek kell  
történnie?

Ugyancsak a  járványhelyzet-
tel kapcsolatban hangzott el 
az SZKT szakemberétől, hogy 
drámai átalakulás tanúi lehe-
tünk a közösségi közlekedés-
ben. Az  utasforgalom óriásit 
esett, és még ma is nagyjából 
20 százalékkal marad el az elő-
ző év azonos időszakához ké-
pest. Az  állam egyre inkább 
kivonul a helyi tömegközleke-
dés finanszírozásából – mond-
ta az alpolgármester, és ezzel 
nagyon nehéz pénzügyi feladat 
elé állítja az önkormányzatot. 
Nem tudni, mit hoz a jövő.

Nem kedvez a tömegköz-
lekedés normál üzemme-
nete visszaállásának, hogy 
a járványhelyzet miatt egyre 
többen dolgoznak otthon, és 
teret nyert a digitális oktatás, 
miközben a feladatok ellátá-
sához szükséges pénzt csak 
úgy lehet kigazdálkodni, ha 
nem csökken tovább az utas-
szám. Az évről évre csökkenő 
diáklétszám is mérsékli a sze-
gedi utasforgalmat.

Minek kell történnie Sze-
geden ahhoz, hogy csök-
kenjen a város közlekedési 
terheltsége? – tette fel a kér-
dés Tőke Márton moderátor. 
A  harmadik Tisza-híd meg-
építésének szükségességét 
szinte valamennyi szakem-
ber fontosnak és elenged-
hetetlennek tartotta. Többen 
is hangoztatták, hogy a híd 
megépítése sokkal több 
lenne közlekedésfejlesztési 
projektnél, mert komoly és 
nagyon előnyös területfejlesz-
tési változások elindítója le-
hetne a város ezen részében.

Tíz-húsz éven belül meg 
kell oldani a dízelüzemű autó-
buszok teljes kiváltását – je-

lezte Németh Zoltán Ádám, 
de elismerte: az elektromos 
buszok üzemeltetésével kap-
csolatban még nagyon kevés 
és így elégtelen a tapasztalat.

Egy nézői kérdésre az al-
polgármester így felelt: az ön-
kormányzat megvalósítható-
sági tanulmányt készíttetett 
arra az  esetre, ha megte-
remtődnének a pénzügyi fel-
tételei annak, hogy a Mars 
térről a  nagyállomás mellé 
lehessen költöztetni a busz-
pályaudvart. Nagy Sándor 
ezt nagyon jó megoldásnak 
tartaná.

Bár nem tartozott szoro-
san a  helyi tömegközleke-
dés témájához, de többen 
felvetették, hogy Szegednek 
országos összehasonlításban 
egyedülállóan rossz a vasúti 
megközelíthetősége. Mind-
ezt Körtvélyesi Csaba azzal 
egészítette ki, hogy 30-40 
éve ugyanolyan menetidővel 
közlekednek a vonatok Sze-
ged és Budapest között, ami 
szerinte – bár nem mondta 
ki, de érzékeltette – elfogad-
hatatlan.

Bod Péter

2008 és 2015 között 11 százalékkal nőtt a gépkocsik száma Szegeden. A közösségi közlekedést használók jelentős része kerékpárra váltott. Fotó: Szabó Luca



 2020. szeptember 19., szombat8 Krónikák emberekről, a régi Szegedről

A nagyoktól leste el 
a bárzongorázás 

fortélyait
Mózes János a régi zenés szórakozóhelyekről mesélt,  

és arról, miért nincs kedvenc száma

Volt idő, amikor a szegedi Mózes János kettős életet élt: 
nappal közgazdászként dolgozott, este pedig bárokban 
zongorázott. Szerinte ma már nincsenek olyan zenés szó-
rakozóhelyek a városban, mint volt a Szeged bár, a Régi 
Hungária vagy a Jégkunyhó.

– Közgazdász vagyok, a zené-
lés csak a hobbim – mondta 
Mózes János, aki nemrégiben 
a Gyere, ülj kedves mellém! 
című zenés nosztalgiaműsor 
vendége volt a Senior Cen-
terben. Az alapokat Kiss Er-
nő művelődésiház-igazgató 
apjától tanulta.

– Aztán figyeltem a  na-
gyokat. Tőlük lestem el 
a  bárzongorázás minden 
fontos elemét, mert ez olyan 
sajátos műfaj, aminek ne-
héz elsajátítani a  fortélyait 
az iskolában. Sok gyakorlás 
és különleges miliő kell hoz-
zá. Emellett meg kell ismerni 
a repertoárt, amely a népsze-
rű hazai és külföldi slágerek-
től az operetten át a népda-

lokig terjed. A bárzene több 
műfajból táplálkozik, igazi 
hungarikum. A magyar nép-
lélek tárul fel benne, melyben 
rengeteg a bánat, de az öröm 
is. Sajnos manapság már nin-
csenek olyan zenés szórako-
zóhelyek Szegeden, mint volt 
a Szeged bár, a Régi Hungá-
ria, az  Anna presszó vagy 
a  Jégkunyhó. Ezért fontos 
a Gyere, ülj kedves mellém! 
sorozat. A Senior Centerben 
ennek a műfajnak a legjobb-
jai szólalnak meg, illetve 
játsszák el a  legismertebb 
dalokat –  mondta Mózes 
János, aki egy ideig kétlaki 
életet élt, hiszen a munkája 
mellett éjszakánként bárok-
ban zongorázott. A közgaz-

dász a  kereskedelemben 
és a vendéglátás területén, 
majd a rendőrség hivatásos 
állományában volt vezető. 

Ez volt a legfőbb oka annak, 
hogy a többi bárzongoristával 
ellentétben nem járt külföld-
re muzsikálni, az  ugyanis 
nem fért össze a főfoglalko-
zásával.

– Az 1980-as évek má-
sodik felétől lényegében 

felhagytam a  muzsikálás-
sal. Huszonöt éve azonban 
megalapítottuk a Régi Zon-
goristák Klubját, amelynek 
rendezvényein és estjein 
ismét lehetőségem nyílt ki-
tűnő, idős zongorista bará-
taimmal együtt nosztalgiázni 
és zenélni. Sikeres működé-
sünket és az ilyesfajta zene 
iránti igényt jól mutatja, hogy 
tavaly év végén telt ház előtt 
tartottuk a 25 éves jubileumi 
koncertünket, és most is ké-
szülünk további fellépésekre 
– mesélte Mózes János, aki-
nek elmondása szerint nincs 
kedvenc száma.

– Nem csupán a dallam, 
hanem a szöveg alapján is 
válogatok a számok között. 
Tudni kell, hogy a  magyar 
dalok szövegeit, de a világ-
slágerek fordításait is olyan 
költői vénával megáldott 
emberek írták, mint Szenes 
Iván, G. Dénes György vagy 
Vándor Kálmán. Olykor gics-
csesnek, érzelgősnek hatnak 
e szövegek, de vannak olyan 
pillanatok egy bárban, amikor 
ezek érintik meg leginkább 
a  közönséget, és ilyenkor 
a zenész is teljes átéléssel 
adja elő a dalokat – mondta 
Mózes János.

(Archív fotók:  
Szegedi emlékkereső, Old 

Szeged)
Szincsok György

Mit iszik a zenekar?
Kellemes környezet, minőségi italok, diszkrét muzsika, néha 
csak egy zongora, elegáns és udvarias felszolgálók – Mózes 
János szerint ez jellemezte azokat a helyeket, ahol bárze-
ne szólt. – Az egykori Szőke Tiszán volt például egy kis bár, 
amely a hajótestben, a víz felszíne alatt működött, így ott 
nyáron is kellemes hűvös volt. Kevés vendég fért el, de jól 
érezték magukat. Gyakran visszatérő kérdés volt a „Mit iszik 
a zenekar?”. Általában brandyt kértünk, de összejátszottunk 
a pultosokkal, akik alkoholmentes italt adtak nekünk, amely 
külsőre brandynek tűnt. A műszak végén persze megkaptuk 
a megrendelt ital árát – mesélte Mózes János.

A bárzenében 
a  magyar néplé-
lek tárul fel.

Sokszor jöttek or-
szágosan ismert 
zenészek a  sze-
gedi bárokba. 
A  szerződéseket 
általában úgy kö-
tötték, hogy egy 
este akár két-há-
rom helyen is fel-
léptek. A zenekar 
vagy a  bárzon-
gorista mellett 
felléptek bűvé-
szek, zsonglőrök, 
humoristák, sőt 
a Szeged bárban 
még sztriptíztán-
cosnők is szóra-
koztatták a  kö-
zönséget.

Mózes János: A bárzongorázás sajátos műfaj, amihez sok gyakorlás és különleges miliő 
kell. Fotó: Szabó Luca

A Szeged bár zenészei és felszolgálói egykoron. Középen Berényi Apolló zongorista, aki tíz 
éve hunyt el.

A Szeged bár virágkorában. Fellépő zenészek és táncosnők. 

A Régi Hungária zenekara az 1950-es évek végén. 

A Jégkunyhó terasza az 1970-es évek végén.
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     Postabontás Bennem marad a sóhaj

Magyarország jobban 
teljesít. Csapataink 
harcban állnak. 

Egészségügyünk világszín-
vonalú. Senkit nem hagyunk 
az út szélén – és még lehet-
ne folytatni a választási szlo-
geneket, miközben a gazda-
ság gödörbe került, és szó 
sincs V alakú visszapatta-
násról. Tovább nőhet az inf-
láció, az  ígért kormányza-
ti támogatás pedig alma. 
Mindegy, melyik fajta, egy 
átlagos nyugdíjas inkább ba-
nánt vesz, darabonként, fél-
áron. Elhangoznak lelkesítő 
szavak: januárban negyed 
nyugdíjjal többet kapunk! 
Már aki megéri, és nem hal 
éhen addig. A negatív gazda-
sági eredmény miatt a prémi-
um is alma, marad a szán-

dékosan alultervezett infláció 
miatti korrekció.

Idehaza új ellenséges ha-
dak támadják nemzeti kultú-
ránkat Vidnyánszky Attila sze-
rint. Hiába nevezték ki még 
egy helyen alapítványi rektor-
nak – ahol azonnal felszámol-
ta az egyetem szenátusának 
jogkörét, és módosított min-
dent, amit talált –, ellenállnak 
neki a jövő színészei, rendezői 
és filmesei. A Bertold Brecht 
alapította Berliner Ensemble 
tiltakozásul lemondta a ven-
dégszereplését a Vidnyánszky 
Attila által szervezett MITEM-
fesztiválon, több egyetem, vá-
ros és színház, köztük Szeged 
is kiállt a színművészeti egye-
tem és a diákok mellett.

Hogy mi lesz? A magam 
részéről nem sok esélyt lá-

tok, emlékezzünk csak a CEU 
kiebrudalására. A  nemzeti 
kultúra gőzhengere már be-
indult, s ki tudja, hol áll meg. 
Van már kormányhatározat, 
de ha kell, módosítják a toldo-
zott-foltozott alaptörvényt is.

Sokan tiltakoznak a min-
dent maga alá gyűrni igyekvő 
kultúrmegváltó ellen. De ha 
a  Karmelita kolostor erké-
lyén nemcsak a sportnapila-
pot olvasgatná Orbán Viktor, 
hanem bekéretné a Nemzeti 
Színház korábbi igazgatója, 
Alföldi Róbert alatti jegyérté-
kesítés adatait, és összevetné 
a Vidnyánszky-korszak gazda-
sági teljesítményével – talán 
elborzadna. Vidnyánszky 
szerint ellenséges hadak áll-
nak készenlétben azért, hogy 
megdöntsék a kormányt. Azt 

mondta, „nagyon komoly 
nemzetközi háttérhatalom és 
hálózat szervezkedik”. Ha ez 
igaz lenne, ha a művelt Nyu-
gat politikusai végre valóban 
fellépnének az illiberális veze-
tés ellen, és komolyan vennék 
a jogállamiságot – talán tör-
ténne valami. Addig is szorí-
tok, hogy szárba szökkenjen 
a fiatalos lendület, tovább re-
pedjen ez a rendszer. Korom 
miatt marad bennem a sóhaj: 
„Hej! ha én is, én is köztetek 
mehetnék, / Szép magyar vi-
tézek, aranyos leventék!” De 
a királyi várban lakozó minisz-
terelnök is olvashatná Arany 
János sorait: „Repül a nehéz 
kő: ki tudja, hol áll meg? / Ki 
tudja, hol áll meg s kit hogyan 
talál meg?”

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevé-
teleket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában 
adja közre.

Azóta ott lóg 
a  szekrényben. 
Foglalja a helyet. 
Nézegetem, de 
az  alkalom hiá-
nya miatt egyszer 
sem vettem fel.

Tarján felett az ég. Kiszabadult a víztorony szelleme. Fotó: Méhes János

Szegeden több százan álltak ki a színművészetiért a VVL – Veritas Virtus Libertas egyetemi polgári csoport által szerve-
zett rendezvényen, a Dugonics téren. Fotó: Iványi Aurél

Vészhelyzetben

Még tavasszal, az ön-
kéntes panelházi 
karanténunkban 

kezdtük el újra nézni a ne-
jemmel a Vészhelyzet című 
amerikai sorozatot, amelyet 
évekkel ezelőtt kb. a felénél 
abbahagytunk. Arra most 
nem vesztegetnék sok szót, 
hogy mennyire kikupálódhat, 
aki az  átlagosnál figyelme-
sebben nézi a  Chicagóban 
levő megyei kórház sürgős-
ségi osztályán zajló esemé-
nyeket. Sokkal több szakorvo-
si ismeret birtokába juthat ily 
módon, mint mondjuk az or-
vosi váróban eltöltött hosszú 
órák alatt, nem mintha alábe-
csülném a szintén ott ücsör-
gő betegtársakkal folytatott 
információcserét.

Szinte biztos vagyok ben-
ne, hogy nekem már menne 
az  intubálás, hiszen annyi-
szor láttam. Centrális vénát 
szúrni még nem mernék, de 
hátravan még négy évad, 
egyenként 22 epizóddal, és 
buzog bennem a tudásvágy. 
Szabad a pálya, és mi bizony 
végignézzük a hátralévő ré-
szeket, főként most, hogy itt 
a második hullám.

Vajon mi lesz szegény 
Carterrel? Ő a kedvenc dok-
torom a háziorvosom után, 
akinek pedig lehet, hogy 
kevésbé kalandos a  pá-
lyafutása, mint sorozatbeli 
kollégájáé. Most már csak 
az egészségügy átalakítását 
kellene valahogy túlélni...

Méhes János

Az emlékeket őrző 
ruhadarabokról

Nyáron, különösen ha bezárt-
ságra vagy ítélve, adott a jó 
lehetőség a  ruhatárad sze-
lektálására. A  divatjamúlt, 
régen használt, de jó minősé-
gű holmikat félreteszem, hogy 
a máltaiak segítségével hátha 
lesz még új gazdája. Nehezen 
válok meg egy-egy darabtól, 
a hozzájuk fűződő emlékek 
miatt. Az  édesanyám által 
varrt fehér mennyasszonyi 
ruhámat selyempapírban őr-
zöm. A szövött, csíkos min-
tás szoknyámat sokan meg-
dicsérték, és én is csinosnak 
találtam, de most már fel 
nem venném!  Hogy lehetett 
ilyen „szélesítő” hatású ruha-
darabot hordani?

Változik a divat, változnak 
az ízlések!

Amikor nyolc évvel ezelőtt, 
télen drága férjem temetésére 
fekete kabátot szerettem volna 
venni, az egyik üzletben meg-
láttam egy sötét színű kabátot. 
Szép, bordázott mintájú szőr-

mekabát volt. Tetszett a kar-
csúsított fazonja és az, hogy 
könnyű volt. Sajnos a lámpa-
fényben is láttam, hogy a feke-
te színe igazából barnás árnya-
latot mutat, így sok tanakodás 
után ott hagytam. Tavasszal 
ismét betértem ebbe az üzlet-
be, és megpillantottam a hátsó 
sorban a kabátot. Ahogy néze-
gettem, odajött hozzám az el-
adó. Emlékezett rám, hogy pár 
hónapja az alkalomnak nem 
megfelelő szín miatt mondtam 
le a kabát megvásárlásáról. 

– Talán már hordhatná 
ezt a kabátot – mondta ked-
vesen.

Meglepődtem, hogy emlé-
kezett a tépelődésemre.

– Tavasz van, és már nem 
lesz aktuális a szőrmekabát. 
De igazán kedves, hogy nem 
felejtette el az esetet – vála-
szoltam.

– Kedves hölgyem! Ne 
hagyja ki a kedvező alkalmat, 
hiszen lesz még tél, és a ka-
bát most hetven százalékkal 
olcsóbb – mondta az eladó.

Nem tudtam ellenállni, és 
megvettem a szőrmekabátot.

Azóta ott lóg a szekrény-
ben. Foglalja a helyet. Néze-
getem, de az alkalom hiánya 
miatt egyszer sem vettem fel.

Talán majd egyszer…
Dr. Berecz Árpádné

Egy kép, két mondat
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Laczó két ezüstje. A NKM 
Szeged VE versenyzője, Laczó 
Dániel két ezüstérmet szer-
zett a Tokajban rendezett ma-
ratoni kajak-kenu országos 
bajnokságon. Kenu egyes-
ben óriási csata után dőlt el 
a bajnoki cím sorsa a 26 ki-
lométeres távon. Sokáig egy 
négyfős élboly vezette a me-
zőnyt, ebben ott volt Laczó, 
Koleszár Zoltán, Kollár Kristóf 
és Simon Sebestyén. Először 
Kollár maradt le, majd a vé-
ge előtt Simon. Az utolsó fu-
tás után Laczó vezetett, Kole-
szár csak a finisben érte utol, 
és végül lehajrázta a szege-
di versenyzőt. Kenu páros-
ban Laczó a  Dunaferr-ver-
senyző Kovács Mátéval lett 
második, itt a Kövér Márton, 
Horváth Márton (Budapesti 
Honvéd SE, UTE) duó szerez-
te meg az aranyat. A szegedi 
klubból Kiszely Zsófia negye-
dikként zárt kenu egyesben.
Bravúr a rajton. Remek 
sikerrel kezdte a divízió II.-es 
amerikaifutball-bajnokságot 
a szegedi CFS Guardians: Ba-
ranyi Ernő csapata az első for-
dulóban hazai pályán 10–6-ra 
múlta felül a regnáló bajnok 
Miskolc Renegades együtte-
sét. A megyei gárda legköze-
lebb október 3-án, idegenben 
lép pályára, az ellenfél a Re-
bels Oldboys lesz. A következő 
hazai összecsapásra novem-
ber elején kerülhet sor.
eLmaradó meccsek. 
A vártnál jóval nehezebben, 
csupán egy góllal győzte le 
a  Vasas a  Szegedet a  férfi 
vízilabda OB I-ben – ez volt 
a szegediek második mecs-
cse a szezonban. A piros-ké-
kek az utolsó percben szerez-
ték meg a győztes gólt, miután 
Kiss Csabáék 5–8-ról 8–8-ra 
egyenlítettek. A Vasasban leg-
inkább Bátori Bence jeles-
kedett, aki ötször is betalált 
a vendégek kapujába. A foly-
tatás egyelőre bizonytalan: 
a bajnokságban a KSI és a Ka-
posvár elleni találkozókat is 
elhalasztották, mert mindkét 
ellenfélnél megjelent a koro-
navírus. A tervek szerint a sze-
gediek szerdán a BVSC vendé-
geként folytathatják az idényt.
második heLy az  oB-n. 
Az SZVSE birkózószakosztá-
lyának sportolója, Kiss Be-
nedek második lett szabad-
fogásban a Gyálon rendezett 
kadett országos bajnoksá-
gon, a 60 kilogrammos súly-
csoportban. A  szegedi ver-
senyző a  döntőben szoros 
mérkőzésen 2–1-es veresé-
get szenvedett a csepeli Nagy 
Marcell ellen.

Sport

Érmekért  
csatáznak  

a tollaslabdázók

A tollaslabda csapat-
bajnokságban is kü-
lönlegesen alakul 

a szezon. A Goodwill Pharma 
Tisza Tollas SE még március-
ban nyerte meg az első osz-
tály alapszakaszát, ezt a sze-
gedi klub fennállása során 
először tudta véghez vinni. 
Ennek köszönhetően meg-
kapták a rájátszás rendezé-
si jogát, azaz hazai pályán 
szállhatnak harcba az érme-
kért. Az eredetileg március-
ra kiírt eseményt a korona-
vírus-járvány miatt el kellett 
halasztani, így csak most, 
fél évvel később kerülhet rá 
sor. A legjobb három együt-
tes, azaz a szegediek mel-
lett a  címvédő pécsi Multi 
Alarm SE és a Fehérvár BSE 
most szombaton csap össze 
a  Squash Club Szabadidő-
központ pályáin, körmérkő-
zéses rendszerben.

– Sokat készültünk az ese-
ményre, szeretnénk olyan 
körülményeket teremteni, 
amelyek méltók a  sportág 
ünnepéhez. Fallabdában ez 
már sikerült a  klubunkban, 
tollaslabdában is hasonló 
a  tervünk. Minden csapat 
úgy készül, hogy nézők előtt 
kerülhet sor a meccsekre, ter-
mészetesen az éppen aktuális 
járványügyi előírások betartá-
sa mellett –  mondta Pápai 
Miklós klubvezető.

Egyre közelebb 
a bemutatkozás

Hamarosan lehetőséget kaphat a spanyol élvonalban  
Maronka Zsombor

A múlt héten ünnepelte 18. 
születésnapját a szegedi ko-
sárlabdázó, Maronka Zsom-
bor, aki a mostani szezon-
ban szeretne bemutatkozni 
a spanyol élvonalban.

A Joventut Badalona já-
tékosa az M1 aktuális 
csatornán elmondta, 

hogy az  ötödik idényét kez-
di Spanyolországban, ahol 
2023-ig szóló szerződés köti 
csapatához. Hozzátette, hogy 
a szakmai stáb tervei szerint 
a  szezonban az  élvonalbeli 
kerettel készül, utazik velük 
a meccsekre, a  játékperceit 
azonban még nem ott, hanem 
a fiókcsapatban, a harmadosz-
tályú CB Pratban gyarapíthatja.

– Az elsőéves szeniorok 
ott kapják meg a  játékper-

ceket és szerezhetnek önbi-
zalmat, miközben a felnőtt 
csapatnál is látják őket. 
A CB Prat is Barcelonában 
van, mondjuk a  város má-
sik végén, mint a Badalona, 
de azért nincs messze egy-
mástól a két klub. Remélem, 
hogy a  Pratnál főszerepet 
szánnak nekem. Ezt a ligát 
leginkább arra találták ki, 
hogy a  fiatalok kellő játék-
lehetőséghez jussanak, és 
közben fizikailag fel tudja-
nak készülni az ACB Liga ki-
hívásaira – közölte a Natur-
tex-SZTE-Szedeák korábbi 
játékosa. 

Maronka hangsúlyozta: 
az élvonalbeli csapat meccske-
retébe már az előző idényben 
is bekerült, de a bemutatkozá-
sára nem került sor.

– A  következő félévben 
egy jó kezdés után hason-
lóan jó folytatást szeretnék 
az Ezüst Ligában, számomra 
jelenleg ez a legfontosabb. És 
akkor jövőre, ha a szezonban 
minden jól alakul számomra, 
az ACB Liga lenne a követke-
ző lépés – nyilatkozta.

A fiatal kosaras sajnála-
tát fejezte ki, hogy az elmúlt 
években klubja nem enged-
te el a válogatottba, máskor 
pedig az egészségi állapota 
nem tette lehetővé, hogy 
a  korosztály legjobbjaival 
tartson.

– Ez lett volna az  első 
nyár, amikor nagyon készül-
tem és számítottam rá, de 
a  vírushelyzet miatt nem 
adatott meg a válogatottbeli 
szereplés.

Maronka Zsombor fontos lépcsőfok előtt áll.  
Fotó: Mundo Deportivo

BL-döntőst igazolt a MOL-Pick Szeged
Martin Straňovský érkezett a balszélső pozícióba

BL-döntős tapasztalattal 
rendelkező játékost igazolt 
a MOL-Pick Szeged férfi ké-
zilabdacsapata, amely de-
cember 31-ig szerződtette 
Martin Straňovskýt. A bal-
szélsőre a sérülések miatt 
is szükség volt.

Martin Straňovský személy-
ében szlovák válogatott bal-
szélsőt igazolt a  MOL-Pick 
Szeged kézilabdacsapata. 
A klubhonlap híradása szerint 
a 35 éves játékos – akinek 
testvére, Tomáš korábban 
másfél évig játszott a csapat-
ban – szerződése december 
31-ig szól. Straňovský meg-
fordult Spanyolországban és 
Németországban is, a  Bar-
celonával pedig két Bajno-
kok Ligája-ezüstérmet nyert. 
A szlovák nemzeti csapatban 
96 meccsen 343-szor volt 
eredményes.

–  Boldog vagyok, hogy 
az élettől kaptam ismét egy 
nagy lehetőséget, és egy ilyen 
neves klubban folytathatom 
a pályafutásomat. A szegedi 

kézilabdát nem kell bemu-
tatni, tisztában vagyok vele, 
hogy Európa egyik élcsapatá-
nak a mezét húzhatom ma-
gamra. Hatalmas motivációt 
jelent, hogy újból a BL-ben 
szerepelhetek, s izgalommal 
várom, hogy bemutatkozzam 
a magyar élvonalban. Test-
vérem, Tomáš sokat mesélt 
Szegedről. Jó helyre kerül-
tem, szeretném megmutatni, 
hogy jól jártak velem – nyilat-
kozta Martin Straňovský, aki-
re azért is szükség lesz, mert 
posztján az izlandi Stefán Si-
gurmannsson hosszabb ideje 
sérüléssel bajlódik.

Szintén probléma, hogy 
bokaműtét miatt körülbelül 
három hónapos kihagyásra 
kényszerül Luka Stepančić, 
a  csapat horvát válogatott 
jobbátlövője. Az Európa-baj-
noki ezüstérmes játékos már 
jó ideje fájdalommal küszkö-
dött. Hazájában, majd Ma-
gyarországon is megvizsgál-
ták, és végül a bokaszalagok 
operációja mellett döntöttek. 
Stepančić valószínűleg nem 
léphet pályára a szegedieknél 
az őszi szezonban, de a janu-
ár 13-án kezdődő egyiptomi 
világbajnokságon már számít-
hat rá a horvát válogatott.

Martin Straňovský (42) már szegedi mezben pacsizhat. Fotó: MOL-Pick Szeged

Karanténban a keret
Elhalasztották a MOL-Pick Szeged–PSG mérkőzést, ame-
lyet csütörtökön játszottak volna a Bajnokok Ligája cso-
portkörének első fordulójában. Az európai szövetség (EHF) 
honlapjának keddi híradása szerint a szegediek egyik já-
tékosa megfertőződött a koronavírussal. Az esetről a klub 
hétfőn tájékoztatta az EHF-et, amely elrendelte a mérkő-
zés elhalasztását, mivel az egész csapatnak hatósági ka-
ranténba kellett vonulnia. A találkozó új időpontját a két 
klub illetékeseivel együtt jelöli majd ki az EHF. 
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Szegeden HázaSSágot 
kötöttek szeptember 
4-én: Béres Tamás és Bartol 
Klaudia, Csáki Ádám és Sliv-
ka Noémi, Gulyás-Szabó Ger-
gely és Kálmán Luca, Kovács 
László és Nagy Andrea Tí-
mea, Kiss Kornél és Csajkás 
Emese Klaudia; szeptember 
5-én: Horváth Zoltán és Sallai 
Zita Anna, Maczelka Norman 
és Demeter Dóra, Jánvári 
Csaba és Szigeti Petra, Veres 
Zsolt és Álb Anita, Grúber Ad-
rián és Rigó Antonella, Sinka 
István és Czakó Gabriella, Gi-

rízd Árpád és Szerb Andrea, 
Csanádi Balázs Ákos és Szögi 
Petra, Vági Zsolt és Sztanko-
vics Brigitta, Rácz Gyula Nor-
bert és Novák Enikő, Paluch 
Róbert Zsolt és Mihály Ju-

dit Sára, Arató Dávid Gábor 
és Tim Nóra, Muffler Philipp 
Timm és Jójárt Eszter Gréta, 
Szekszárdi Ferenc és Földhá-
zi Zsófia Fruzsina.

gratulálunk!
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www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
nyárias idő

Szeptember 
19.

szombat

Szeptember 
20.

vasárnap

Szeptember 
21.

hétfő

Szeptember 
22.

kedd

Szeptember 
23.

szerda

Szeptember 
24.

csütörtök

Szeptember 
25.

péntek

21/8
Vilhel-
mina,  

Januáriusz,  
Dorián

22/9
Friderika

22/9
Máté, 

Mirella, 
Jónás

22/9
Móric, 
Tamás

22/9
Tekla,  

Líviusz, 
Ila,  

Nara

22/8
Gellért, 
Gerda, 
Mercé-
desz

23/7
Eufrozina, 

Kende

Képviselői 

fogadóóra

Szeptember 23., Szerda
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra (Kárász utca, 
a Széchenyi tér végénél, a köszöntőszobrok mögött)
Szeptember 24., cSütörtök
Urbán Tamás: 17.00–18.00 óra (IH Rendezvényközpont, 
Felső Tisza part 2.)
Szeptember 26., Szombat
Kothencz János: 10.00–12.00 óra (Csongor tér  12.)

Szeretne 2 belépőt nyerni Sziksósfürdőre? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mailcím, telefonszám)  
a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mailcímre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: szeptember 23. 
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: Több évtized áll a Szegedi Ifjúsági Napok mögött. A nyertes: Herbich Zsuzsanna. Gratulálunk!



 2020. szeptember 19., szombat12  Hirdetés


