2021. július 31., szombat

5.

Változások
Augusztus 1-jétől csak Szeged
felől lesz járható autóval a
Belvárosi híd
tervezetten
három hétig.

7.

7.
Az év védőnője
Grósz Károlyné
Szeged és a
megye első Év
védőnője kitüntetettje a díj
évtizedes történetében.

Hofi
Augusztus 6-ig
látható a zsinagógában a
Kossuth-díjas
művészről szóló
kiállítás. Leporolják az emlékét.

Utakkal segíti a város a vállalkozásokat
Jól halad a Házgyári út felújítása és bővítése
A több mint 1,3 milliárd
forintos beruházás célja,
hogy versenyképesebbek
legyenek a környéken működő cégek.

É

pülnek a gazdasági
utak a Házgyári úton és
környékén, a munkák
közel negyedével már elkészültek. Szeged a beruházás
során összesen 1 milliárd 327
millió forintot költ arra, hogy
európai színvonalon meg lehessen közelíteni a környéken
már telephellyel rendelkező,
valamint a jövőben ott létrejövő vállalkozásokat.
A város azért is vághatott
bele a nagyszabású fejlesztésbe, mert közel 1,2 milliárd forintot nyert Brüsszeltől
belterületi gazdasági utak
korszerűsítésére, amihez az
önkormányzat 100 millió forint önerőt tett hozzá.

– A május végén átadott
munkaterületen gőzerővel
dolgoznak, ezért jól állnak
időarányosan – tudtuk meg
Bencze Balázstól, a munkát
koordináló Szeged Pólus
Kft. projektmenedzserétől. A
munkákkal jövő január végére kell teljesen elkészülni.
Jelenleg hat különböző
helyszínen dolgoznak: a Dorozsmai úti csomópontnál,
a Házgyári úton, valamint a
Vágány, a Tűzoltó és a Vásár
utcán és a Cserje sornál.
A Dorozsmai út másik oldalán, a Kollégiumi úton korábban hasonló útfelújítást
végeztek, a cél ott ugyanaz
volt, mint a jelenlegi beruházások esetében: versenyképesebb feltételeket biztosítani a területen telephellyel
rendelkező vállalkozásoknak.
Folytatás az 5. oldalon

10.

Főszerepben
a szegediek
Szegedi szempontból fontos napok jönnek az olimpián: versenybe száll Márton Anita, Kárász Anna,
Nádas Bence, Olasz Anna
és Nagy Péter.

Kémbotrány

S

ok a kérdés, de válaszok nincsenek a július 18-án kirobbant
nemzetközi
lehallgatási
botrány kapcsán.
Ennek
köszönhetően
kiderült, hogy az elmúlt
években több száz magyar
állampolgárt – köztük független újságírókat, ellenzéki politikusokat és más
közéleti személyiségeket
– hallgattak le a Pegasus
nevű izraeli kémszoftverrel. Nem lát botrányt az
ügyben a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
Gulyás Gergely. Közben az
első felmérés szerint a magyarok kétharmada a kormányt sejti a lehallgatások
mögött, és csak a megkérdezettek 2 százaléka tartja
kizártnak.

A széttaposott, kátyús földút helyett rendes aszfalton lehet majd közlekedni a Házgyári
úton. Fotó: Iványi Aurél

Hatezer diákot vettek fel

Elfelejtett
meccs

A

HATEZER GÓLYA IRATKOZHAT BE IDÉN IS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMRE. A
központi felvételi eredményeként július 22-én hirdettek ponthatárokat, ezt sok fiatal várta
a hagyományos Dugonics téri Pont Ott Partin. A felvételi és pontszámok akár szépnek is nevezhetők, a valóság azonban némileg másként fest – írta meg a szeged.hu. Összeállításunk
a 3. oldalon. Fotó: Iványi Aurél

világ idén ismét sportlázban ég. Most az
olimpia miatt, de a
fociszurkolók számára talán az Európa-bajnokság került leginkább előtérbe, hiszen Budapest is a rendezők közé tartozott, illetve
a magyar válogatott ismét
részt vehetett a kontinenstornán. Talán ilyenkor sokaknak eszébe jut az Aranycsapat és az eredményeik,
reménykedve abban, hogy
ismét ilyen sikeresek lesznek fiaink. Sok szegedi elfelejti, vagy nem tudja, hogy
az Aranycsapat Szegeden
is játszott mérkőzést – írta
meg Tóth István történész, a
Móra Ferenc Múzeum munkatársa. A mérkőzés idáig a feledés homályába veszett.
Részletek a 6. oldalon

Bővebben a 2. oldalon

Előkerült Szeged
középkori városmagja
Szeged középkori városmagjának egy részletét tárják fel a
Móra Ferenc Múzeum régészei egy belvárosi ásatás során.
Egy rendkívül jó állapotban megmaradt fa cölöpsorra és
sáncárokra is bukkantak, mely egy középkorban készült
erődítés lehetett a Palánk városrész körül. Az ásatás területéről az Árpád-kortól egészen a 20. századig terjedő
időszakból kerültek elő tárgyi leletek, valamint feltárásra
került egy 17–18. századra keltezhető épületmaradvány, a
körülötte elhelyezkedő műhelygödrökkel.

M

űemléki házak felújítása zajlik Szeged belvárosában,
az Oroszlán utcában. A munkálatokkal összehangolva a Móra Ferenc Múzeum régészei végeznek régészeti feltárást a Krebsz- és Burger-háznál, mely épületek az
egykori szegedi városmaghoz, a Palánkhoz tartoztak.
Az ásatás során komoly, várostörténeti jelentőségű leleteket tártak fel a régészek: egy középkorból származó
sáncárokra és egy hozzá tartozó, igen jó állapotban lévő fa
cölöpsorra bukkantak. Rendkívül ritkaságnak számít, hogy
ilyen épen megmaradt faanyagot tárjanak fel, ezért a pontosabb kormeghatározás és további információk kiderítése
érdekében dendrokronológiai vizsgálatra (speciális kormeghatározási módszer) is küldenek egy mintasort.
Folytatás a 4. oldalon
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Lehallgatási botrány: Nincsenek válaszok
A magyarok kétharmada a kormányt sejti az ügy mögött
Szabotálta a Fidesz az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfői ülését, amit a Jobbik, az MSZP
és az LMP hívott össze. Így
Pintér Sándor belügyminiszternek nem kellett beszélnie
a kémszoftverről. „Ha nem
lennének bűnösök, miért
titkolóznának?” – reagált
a testület jobbikos elnöke,
Stummer János.

J

úlius 18-án, vasárnap
robbant ki a nemzetközi lehallgatási botrány,
amelynek köszönhetően kiderült, hogy az elmúlt hónapokban, években több száz
magyar állampolgárt figyeltek meg – köztük független
újságírókat, ellenzéki politikusokat és más közéleti személyiségeket a Pegasus nevű izraeli kémszoftverrel – kezdte egy héttel
később tartott sajtótájékoztatóját az LMP társelnöke.
Kanász-Nagy Máté megfogalmazása szerint ez na-

A Pegasus-ügy miatt a Momentum hétfőre a budapesti Terror Háza elé hívott össze tüntetést, majd a Fidesz Lendvay utcai székháza előtt követelték a kormány lemondását.
„Ne hagyjuk, hogy a magánéletünket is ellopják! Közös tiltakozás a lehallgatás ellen!” – írták felhívásukban a szervezők. Azt is hozzátették: „Nem tűrjük, hogy a magyar embereket
a saját országukban a saját kormánya kezelje bűnözőnek és terroristának!” A tüntetéshez
csatlakozott a DK, a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Párbeszéd, az Új Világ Néppárt és a Mindenki Magyarországa Mozgalom is. A megmozdulásra nagyjából ezren mentek el. Fotó:
telex.hu/Huszti István
gyon-nagyon súlyos kérdés,
a kormánynak pedig infor-

mációkat kell adnia és tájékoztatnia kell a közvéle-

El tudja képzelni, hogy a magyarországi lehallgatások mögött
kormányzati szervek állnak?

41%

Biztos vagyok benne
Valószínűnek tartom

24%
19%

Elképzelhetőnek tartom
Nem tartom valószínűnek
Kizártnak tartom
Nem tudom megítélni

4%
2%
10%

Forrás: Euronews,
Infografika: Szegedi Tükör

ményt. A kormányzati szereplők ugyanakkor az elmúlt
napokban összevissza beszéltek, „mint forró krumplit, dobálták egymásnak ezt
a kérdést”.
Kanász-Nagy Máté szerint a kormánynak kutya
kötelessége
válaszokat
adni, ha nem teszik meg, az
lényegében egy beismerő
vallomás, hogy közük volt a
lehallgatásokhoz.
Ezekre a kérdésekre nem
tudjuk a választ július 18. óta:

•
Megvásárolta
és
használta-e a magyar szakszolgálat a Pegasus nevű
kémszoftvert? • Adott-e
engedélyt Varga Judit igazságügyi miniszter vagy valamelyik hivatali elődje, hogy
független újságírókat és ellenzéki politikusokat figyeljenek meg? • Adott-e engedélyt Varga Judit helyettese,
Völner Pál a szoftver használatára független újságírók és ellenzéki politikusok
esetében? • Orbán Viktor
tudott-e a független újságírókat és ellenzéki politikusokat érintő lehallgatásokról?
Nem lát botrányt Gulyás
Gergely a Pegasus-ügyben.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a július 22-i
kormányinfón
elmondta,
szerinte csak a nemzetközi
sajtó reagálta túl az ügyet.

– Politikai állásfoglalás miatt senkit sem hallgatunk
le – mondta újságírói kérdésre válaszolva. Hozzátette még, hogy ez egy kívülről kreált kémbotrány, az
pedig nem nyilvános adat,
milyen megfigyelési eszközöket használ a magyar állam.
Bár a miniszter szerint
kormányzati szinten nem
kell foglalkozni a Pegasus-üggyel, az Euronews
megbízásából készített közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy a magyar embereket
érdekli ez a történet. A megkérdezett 990 fő kétharmada hallott a kémbotrányról,
41 százalékuk pedig biztosra veszi, hogy a kormány áll
a lehallgatások mögött, és
mindössze két százalékuk
mondja azt, hogy ezt kizártnak tartja.

Nem adnak információt
Selmeci János, a Klubrádió újságírója a kormányinfón: – Jól értem-e, hogy a kormánytól hivatalos tájékoztatást arról, hogy valamilyen állami szerv ezt
a szoftvert megvette, használta-e, erről soha nem
fogunk kapni?
Gulyás Gergely: – Miután az, hogy a titkos információgyűjtésnél ki milyen technológiát használ, ez valamennyi államban titkos információnak minősül, nem
csak nálunk, mindenhol.
Selmeci János: – Tehát nem fogunk kapni.
Gulyás Gergely: – Hát a magyar kormánytól nem
fognak kapni.

Tüntetéssel reagáltak a megbélyegzésre
Szombaton az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok demonstrálnak
Az idei Budapest Pride egyfajta
válasz volt az LMBTQ-csoportot
ért megbélyegzésre is – mondta
az IDEA Intézet elemzője az atv.
hu-nak. Szombaton az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok
demonstrálnak.

SZ

él Bernadett független
politikus a demonstráción arról beszélt:
a legnagyobb bátorság ma Magyarországon az, ha merünk önmagunk
lenni. Aki mer önmaga lenni egy elnyomó társadalomban, akinek nem
tudják megmondani, hogy ő kicsoda
és mennyit ér, az veszélyes az aktuális hatalomra – tette hozzá a politikus a felvonuláson.
Szijjártó Péter az állami rádió vasárnap reggeli műsorában arról beszélt: egy nagy nemzetközi lobbihá-

lózat nyomásgyakorlása áll a magyar
gyermekvédelmi törvénnyel szembeni támadás mögött. Az IDEA Intézet
elemzője, Böcskei Balázs úgy látja:
szükségszerűen reagálni kellett a
másságot ért stigmatizációra, vagy
éppenséggel, ha a pedofiltörvénnyel
való összemosásra gondolunk, akkor kriminalizációra, szinte – nyilatkozta Böcskei. Bősz Anett, a Magyar
Liberális Párt elnöke, a DK parlamenti frakciójának tagja „méltó válasznak” értékelte a megmozdulást.
„Nyilvánvalóan nem csak a meleg
közösség tagjai, hanem polgárjogi
harcosok, politikusok és olyan civilek részéről, akik úgy gondolják,
hogy mindenkit megillet az egyenlő
bánásmód” – mondta Bősz Anett.
A tiltakozások sorozata július
31-én, szombaton 10 órától Pesten a Hősök terénél folytatódik

A szervezők szerint a múlt szombati volt a legsikeresebb Pride felvonulás, harmincezren vonultak utcára. Fotó: MTI/Balogh Zoltán
az egészségügyi dolgozók tüntetésével, akikhez csatlakoznak a
pedagógus-szakszervezetek
is.
Nagy Erzsébet, a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezetének

ügyvivője a Klubrádiónak elmondta: „Ha valakit bárhova ki lehet
rendelni, az az életvitelét tekintve
a teljes kiszolgáltatottságot jelenti,
és olyan dolgozók is vannak, akik

ehhez megalázóan kevés fizetést
is kapnak.” De a szombati tüntetésen nem csak „erről a szolgasorsról lesz szó, mivel ezek az emberek
nem tudják a normális életüket
szervezni, és megtehetik velük,
hogy összevissza küldözgetik őket,
oda rendelik ki, ahova gondolják”.
Szerinte sokan elhagyják emiatt az egészségügyet, az országot
is, és „ennek mindenki meg fogja
látni a kárát, mert mindannyian ellátatlanok maradunk”. A PDSZ tehát nem csupán szolidaritásból és
a dolgozói jogok melletti kiállásért
csatlakozik, „hanem arról is szó
van, hogy megmutassuk, össze kell
fogni, hogy az egészségügy talpra
állhasson, hiszen mindannyian veszélybe kerülünk, ha összeomlik,
és ezen az úton van”. Példát akarnak mutatni az országnak.
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Hatezer hallgatót vettek fel
a szegedi egyetemre

Vélemény

Pitty, avagy tudástár
és jóindulat

É
Az egyetemi felvételiről Zakar Péter, Fendler Judit és Szakál Péter tájékoztatta a sajtót. Fotó: Szabó Luca
Hallgatói létszámát a tavalyi felvételihez képest 147 fővel
növelte a Szegedi Tudományegyetem, amely a központi felvételi eljárásban a július 22-i pontszámok ismeretében 6051 új
hallgatót vett fel. A számok akár szépnek is nevezhetők, a valóság azonban némileg másként fest – írta meg a szeged.hu.

A

z egyetemi sajtótájékoztatón Zakar Péter
nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes elmondta: 6051 új elsőéves
hallgatót vettek fel az egyetemre, ebből 5098 diáknak
nem kell tandíjat fizetnie. A
szeged.hu-nak arra a kérdésére, hogy növekedett-e vagy
csökkent a nappali képzésre
bejutó hallgatók száma, nem
kaptunk egyértelmű választ.
Ezzel kapcsolatban Zakar Péter arról beszélt, ami az egyetem sajtóközleményében is
szerepel, ami szerint az idén a
levelező és a távoktatásra felvett hallgatók száma nőtt.

Mindehhez Fendler Judit
kancellár annyit tett hozzá, hogy általánosságban
elmondható, növekszik a
szegedi egyetemre felvett
elsőéves hallgatók száma,
de konkrét számokat ezzel
kapcsolatban nem említett.
Zakar Péter rektorhelyettes kiemelte, hogy az idén
magas volt a ponthatár az
angol, a német, a spanyol,
az olasz és a történelem
szakokra, amelyekre jellemzően 465–472 pont között
lehetett bejutni. Kifejezetten
magas pontszámmal lehetett bejutni a pszichológia
szakra, a jogi, a fogorvosi,

az általános orvosi és a gazdaságtudományi
karokra.
Hozzátehetjük, nincs ebben
semmi meglepő, évek óta
hasonló a helyzet.
A munkaerőpiacra és a
hallgatói igényekre tekintettel több új képzés indult az
egyetemen, így mások mellett dizájn- és menedzsmentképzés a bölcsészkaron.
Az idén hat kar tudta növelni az elsős hallgatóinak
számát: többen nyertek felvételt a jogi, a mérnöki, az
egészségtudományi, a pedagógiai, a természettudományi és a mezőgazdasági
karra.
Emellett a tanárképzés is
sokkal népszerűbbnek bizonyult, mint az előző évben.
Az ugyanakkor nem hangzott el az egyetemi sajtótájékoztatón, hogy idén többen

felvételiztek, és ez a tény önmagában is növelte a szegedi egyetemre felvettek számát. Úgy számolnak, hogy
a pótfelvételiken felvettek
mellett közel ezer külföldi
diák kezdi meg tanulmányait
a 2021/2022-es tanévben

Az idén hat kar tudta növelni az elsős
hallgatóinak
számát.
az SZTE-n, és velük kiegészülve az újonnan felvettek
száma 8 ezer lesz. Ezzel közel 22 ezer hallgatóval kezdi
meg az új tanévet a Szegedi
Tudományegyetem. Szakál
Péter, az egyetem oktatási
igazgatója elmondta: augusztus 28-a és szeptember 3-a
között lesz a beiratkozás.

Lenullázott egyetemek: semmilyen
fejlesztési pénzt nem kapnak
Alapítványi rendszerben folytatja a százéves SZTE
Ősztől nem állami, hanem alapítványi
formában folytatja a szegedi egyetem, amely fennállásának századik jubileumát ünnepli. Korábban világossá
vált, hogy az Európai Unió rendkívüli
pénzügyi kasszájából, a Helyreállítási
Alapból Magyarország a lehetséges
6000 milliárd forint helyett mindös�sze 2550 milliárdot vesz fel, így az
egyetemeknek nem jut semmi – írta
meg a szeged.hu.

A

hazai felsőoktatásnak annak fejében ígért be valóban rekordnagyságú fejlesztési forrást a
kormány, ha az egyetemek „önként”
úgy döntenek: alapítványi fenntartásban folytatják a működésüket. Az előbb
1500, utóbb 1100 milliárdra mérséklődött fejlesztési forrás ellenállhatatlan
vonzerőt fejtett ki az egyetemek szenátusaira, amelyek kivétel nélkül engedtek

a kormány nyomásgyakorlásának. Megírtuk: komoly különbségek mutatkoztak,
melyik egyetem hogyan hajtott fejet a
hatalomnak, de a vége ugyanaz lett. A
lényeg, hogy egyre inkább semmivé válik
az a mézesmadzag, hogy az átalakulásért cserébe komoly fejlesztési pénzekhez juthatnak az egyetemek. Eredetileg
nem csekélységről lett volna szó, a Szegedi Tudományegyetem nagyjából 100–
180 milliárd forintra számíthatott volna.
Abban a pillanatban, amikor a miniszterelnök kijelentette, hogy a Helyreállítási Alap teljesen lehívható keretösszegéből az ő döntése nyomán csak
2550 milliárdra tart igényt az ország,
már tudni lehetett, hogy az egyetemeknek beígért összeg folyósítása illúzió.
A beígért pénznek nyoma sincs. Szó
szerint. Ahogy haladunk előre az időben, a helyzet egyre rosszabbá válik.
Legalábbis az alapítványi átalakulást

kezdeményezők és igenlők szemszögéből. Az Európai Unió nemrég jelentette
be, hogy jelenlegi formájában elfogadhatatlan számára a Helyreállítási Alapra benyújtott magyar fejlesztési terv,
így belátható időn beül egyetlen eurócentet sem kapunk Brüsszeltől.
Hogy jól értsük a kialakult helyzetet:
kezdetben arról volt szó, hogy 6000
milliárd forint fejlesztési forrás érkezik
az uniós költségvetési pénzeken kívül.
Mára ott tartunk, hogy nem érkezik
ilyen címen egyetlen forint sem.
Közben csak döcög az SZTE alapítványi átalakulása. A következő tanév
megkezdése előtt megannyi nyitott és
megválaszolatlan kérdés tornyosul. Az
egyetem átalakult, új fenntartót kapott,
magánkézbe került. Ma még annál is
sokkal zavarosabb, hogy lesz-e ennek
bármi értelme, mint volt idén januárban.
Bod Péter
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rdemes lenne legalább azoknak eltanulni egymástól a
jó gyakorlatokat, akik nem deklarált ellenfelek. Másfelől pedig a jóindulatnak kéne úgy terjedni, miként
a vírus latyakosabb időkben. Mindezt abból fogom levezetni, hogy Szegeden a villamoson bankkártyával veszek jegyet.
Az elmúlt hónapok heti rutinja volt, hogy a MÁV alkalmazásával jegyet veszünk, és a mindig kiváló Lakner Zoltánnal Szegedre vonatozunk, ahol felvesszük a Jó zsaru, rossz zsaru című
műsorunkat. Többször előfordult, hogy a forgatási helyszínre
vagy -ről villamossal mentünk – és ekkor nem tudtam eléggé
értékelni azt, hogy felpattanunk, bankkártya elő, egy egyszerű képernyőn kiválasztom a jegyet, paypass, pitty, nyomtatás,
profi!
Na most Pesten ilyen nincsen. Ha jegy nélkül felszálltál a
villamosra, buktad a bulit. Esetleg egyes buszjáratokon a sofőrtől tudsz jegyet venni, járványhelyzettől függően – de ez sem
ugyanaz. Van egy pompás mobilalkalmazásunk is, egy hónap
infarktusközeli használat után tértem vissza a papíros bérlethez, tényleg nem hiszik el, mi macera volt vele. A vacakolós
azonosítás után QR-kódot leolvasni a tömegben-félhomályban
egy koszos busz oldaláról, hogy aztán a sofőrnek egy integető
rajzfilmfigurát mutogassak (nem viccelek), amit összehasonlít
a saját ábrácskájával… ugyanez tömegben, az aluljáróban, a
jegyérvényesítő automata oldalára ragasztott kóddal. És az ellenőr meg téged olvas le, ahhoz megint mást kell elővarázsolni.
Röviden: olyan Pesten nincs, hogy futtában felugrok, pittyenve jegyet veszek és kész. Hogy miért? Két szomorú tippem van.
Az egyik, hogy míg Szeged „teteje” pártpolitikától mentes, addig
a fővárosban a BKV környéke mindig is kifizetőhely volt, ha értik,
mire gondolok. Egy ilyen beszerzés sok kézen kéne átmenjen,
és nem is tűnik kellően lopáskésznek. A másik tippem az igazán
szomorú… ragaszkodás a házmesteri fenyítő rosszindulathoz.
Mondom is a példát: Demszky főpolgármesterségének végén a
villamoson a matrica nagy betűkkel, magyarul és angolul hirdette, hogy a pótdíj a helyszínen hatezer forint. Alatta kisebb betűkkel, hogy később, nem a helyszínen befizetve tizenkétezer. Na,
Tarlós idején ezt lecserélték. Nagy betűkkel azt írták ki, hogy a
pótdíj tizenhatezer forint, és alatta apróbetűvel, hogy a helyszínen befizetve nyolcezer forint. Értjük ugye a különbséget? Nem
egyszerűen megemelték a büntetést a jegy nélkül utazók számára. Nem. A plakátot is átszerkesztették. Kíváncsi vagyok, hány
külföldi vagy vidéki utazó fizetett a helyszínen tizenhatezer forintot, akinek tíz lépésről megmutatták a posztert.
Szerintem ezért sincs a járatokon ilyen bankkártyás
jegyárusító cucc. Nehogy már valaki az ellenőrt látva gyorsan
még jegyet vegyen! Nehogy már az utolsó járatra felugró, hazafelé igyekvő, vagy az általában nem tömegközlekedő számára
opció legyen, hogy felszáll!
Félre ne értsenek, nem a főváros és más települések ellentétét akarom élezni. Épp eleget teszi a kormányoldal és az
ellenzéke. Ellenkezőleg! Azt szeretném, ha legalább a létező
ellenzék vállalna és aktívan teljesítene két dolgot. Az egyik a
jó gyakorlatok összegyűjtése. Annyiféle döntési-szervezési szinten jelen vannak a 2022-nek közös jelöltekkel nekivágó pártok,
hogy annak tanulságai kincset érnének. Például az önmagát a
Dunától évtizedek alatt hermetikusan elzárt főváros számára
tanulságos lehet Szeged és a Tisza viszonya. Nagyon hasznos
lenne egy tudásbázis, egy élő párbeszéd és kölcsönös oktatás-tudásátadás az ellenzéken belül, ami ilyen tapasztalatokra
épül. Szociális megoldások, zöldítés, közbiztonság, ezernyi ügy
van, ahol megoszthatnák, mit csinálnak jól. Ha tényleg az önkormányzati munka a referencia a 2022 után megvalósítani
kívánt kormányzásra, akkor meg pláne. A másik pedig a jóindulat. Emberség. Pozitív hozzáállás egymáshoz. Ha van fontos
feladata, példamutatást igénylő dolga ennek az ellenzéknek,
az ez. Bemutatni, hogy ő bízik az emberekben. Nem a lenézés
és kézi vezérlés az útja. Nem hisz a pár utcányi vagy ugyanabba
a két-három iskolába járt kiválasztottban. Kormányt, rendszert
és kultúrát akar váltani, nem csak névtáblákat.
Ceglédi Zoltán
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Előkerült Szeged
középkori városmagja
Folytatás az 1. oldalról
A Palánk városrészt az 1879es nagy árvíz után teljesen
át- és beépítették, így nagyon ritkán nyílik arra lehetőség, hogy ásatásokat lehessen végezni a középkori városmag területén. A feltárás
során az Árpád-kortól kezdve
egészen a 20. századig terjedő időszakból találtak leletanyagot, különböző tárgyakat, épületmaradványokat.
Így például gazdag kerámiaanyagot a török korból, aranyozott üvegpoharakat a 18.
századból, egy teljesen épen
megmaradt bajonettet és
egy faborítású réz távcsövet
a 20. század elejéről. Utóbbiak már nem régészeti korú
anyagok, azonban mindenképpen fontosnak tekinthetőek néprajzi-várostörténeti
szempontból.

Egy ép edény, ahogy a kútból előkerült.

Dorozsmán is téma
volt a sajtószabadság
Kossuth Lajos tiszteletére avattak emléktáblát Dorozsma
egyik legrégebbi házánál a Negyvennyolcas utca 7–9-es
szám alatt.

E

17–18. századi épület maradványai az Oroszlán utcában.
A régészeti feltárásért a
Móra Ferenc Múzeum felelős,
a munkálatokat pedig a KÉSZ
Csoport végzi. A projektben a
cégcsoport és tagvállalatai, a
KÉSZ Építő Zrt. és a Provim
Kft. vesz részt, illetve a Mahard, amely a földmunkákat
és bontást igénylő munkafolyamatokat végzi. A restaurációs folyamatok 2021
tavaszán kezdődtek és előreláthatólag 2023 tavaszáig
tartanak, és a meglévő épületegyüttes teljes körű felújítása és átépítése zajlik a bim.
GROUP tervei alapján.
– Fontos számunkra,
hogy a meglévő értékek
mellett újakat teremtsünk.

Csodálatra méltó, ahogy a
földmunkák során feltárul
hazánk történelme. A projekttel példát szeretnénk
mutatni, hogy a múlt értéke-

A restauráció során fontos, hogy ne
csak egy általános
műemlékvédelmi és
felújítási projekt kerekedjen ki.
it szem előtt tartva a modern
kor szellemének megfelelő
alkotást tudunk létrehozni –
mondta Tápai Árpád, a KÉSZ
Építő és Szerelő Zrt. vezérigazgató-helyettese.

A restauráció során fontos,
hogy ne csak egy általános
műemlékvédelmi és felújítási
projekt kerekedjen ki, hanem
a hagyományos elemek megtartása mellett egy korszerű,
21. századi funkciókkal rendelkező, használható épületegyüttes születhessen újjá.
Céljuk, hogy belesimuljon Szeged városképébe, és megtartsák az értékeket. Kiemelten
fontosnak érzik a beruházást,
hiszen Szeged a cégcsoport
egyik otthona, és kiváló szakértelemmel kívánnak hozzájárulni a város infrastrukturális
fejlődéséhez – tette hozzá
Lovász Éva, a projekt jogi tanácsadója.

nnek a háznak a vendége volt 172 évvel ezelőtt három napon át Kossuth Lajos, amíg a magyar honvédsereg Dorozsmán sáncolta el magát. – Mi is a jelentősége ennek az emléktáblának, amelyet a mai napon felavatunk? Az, hogy felvállaljuk Kossuth nézeteit a szabadságról.
Ma is egyetértünk azzal a 12 ponttal, amivel a dorozsmaiak
172 évvel ezelőtt egyetértettek. Ma is egyet kell, hogy értsünk a polgári forradalom értékeivel, amelyért a szabadságharcot vívták. A 12 pont első pontja: „Kívánjuk a sajtó szabadságát, censura eltörlését.” Beszéljünk erről az egyről, itt,
Dorozsmán, azon a helyen, ahol Kossuthot egykor jó szívvel
fogadták – fogalmazott avatóbeszédében Fodor Antal, Dorozsma egyik önkormányzati képviselője. – Nem mehetünk
el amellett, hogy ma, Magyarországon újságírókat hallgatnak
le. Amíg ez így van, addig tiltakoznunk kell.
Kossuth Lajos maga is újságíró volt. A reformországgyűlések idején az Országgyűlési Tudósításokat és a Törvényhatósági Tudósításokat szerkesztette. A cenzúrával dacoló
Kossuthot azért ítélték 4 év börtönre, mert a hatalom tiltása ellenére is folytatta a tudósításokat levélben. Az akkori
spiclik szabadelvű újságírók leveleit bontogatták a postán.
A mai spiclik pedig lehallgatnak – jegyezte meg Fodor Antal.

Az emléktáblát Fodor Antal és Marjanucz László történész avatta fel.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Felhívás parlagfű-mentesítésre

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
42/A. § (1) bekezdés értelmében

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a 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, és ezt követően 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 Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles
megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.

közzéteszi
a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának (a telken belüli gépjármű-elhelyezésre, valamint a közlekedési célú közterületekre vonatkozó) módosításának
tervezetét
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 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 rendelet 2. sz. mellékletét
képező adatlap kitöltésével. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési,
településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm.
rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket a tervezet honlapon történő
közzétételétől számított 15 napon belül,
legkésőbb 2021. augusztus 16. napjáig lehet megtenni kizárólag elektronikus úton, a
mezesagi@szeged.eu e-mail-címre megküldve.
A közzététel ideje:
2021. augusztus 2-től 2021. augusztus 16-ig.
A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján
(www.szegedvaros.hu).

Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi módokon tehetik meg.
Belterületre vonatkozóan: tel.: 80/820-302
SZMJV Polgármesteri Hivatal Zöldszám
e-mail: info@szegedvaros.hu
Külterületre, zártkertre vonatkozóan: tel.: 62/680-170
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály Szegedi Földhivatali Osztály
e-mail: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu
Dr. Martonosi Éva,
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője
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Korlátozás a Belvárosi hídon
Augusztus 1-jétől csak Szeged felől lesz járható
A Híd utca felújítása miatt augusztus 1-jén, vasárnap újabb
forgalmi változások lépnek érvénybe, melyek a tervek szerint augusztus 22-éig tartanak. Az Oskola utca átépítése
is folytatódik, ott is tovább módosul a forgalmi rend – mint
előző lapszámunkban is felhívtuk a figyelmet.

L

ezárják a Belvárosi híd
szegedi hídfőjében lévő
csomópontot a Stefánia és a Vár utca között,
az érintett oldalon vízvezeték-rekonstrukció és részleges burkolatépítés miatt.
A hídfőben átmenetileg továbbra sem működik a jelzőlámparendszer.
•
Átmenetileg az autós forgalom elől Újszeged
irányából teljesen lezárják
a Belvárosi hidat; az autósokat a Torontál téren a Vedres
utca, illetve a Népkert sor
felé terelik. Újszeged felől
csak a trolik, a buszok, a hulladékszállítás és az építési
forgalom hajthat fel a hídra.
•
Szegedről az autósok átmenetileg a Deák Ferenc utca felől hajthatnak fel
a hídra, a posta elől balra továbbra sem kanyarodhatnak
ki. A Stefániát átmenetileg

lezárják a Vár utca és a Híd
utca között.
•
A Roosevelt tér felől
is lezárják a jobbra, a hídra
tartó irányt, kerülni a Victor
Hugo utca–Deák Ferenc
utca–Híd utca–Belvárosi híd
vagy a Victor Hugo utca–Kelemen utca irányban lehet.
•
Mivel a hídfőben
az útszegélyeken is dolgoznak, ebben az időszakban
a kerékpárosokat csak járművüket tolva, gyalogosan
engedik fel a híd mindkét oldalán. A gyalogosok mindkét
irányban mindkét oldalon
mehetnek.
•
Az 5-ös és 7-es trolik helyett a Bartók tértől továbbra is onnan pótlóbuszok
szállítják az utasokat. A Széchenyi téren az eredeti megállóhelyükön állnak meg, és
onnan egyenesen mennek
fel a hídra. A 9-es és 19-es

trolivonalon végig trolipótlók
járnak, ideiglenes megállójuk továbbra is a Széchenyi
tér 11. (az önkormányzat
szürke épülete) előtt lesz. Ez
azt jelenti, hogy nem érintik
a Széchenyi tér és a Múzeum megállóhelyeket. A vis�sza irányok megállói továbbra sem változnak.
•
A 60, 60Y, 67, 67Y,
70, 71, 71A, 72 és 72A
jelű buszjáratok Újszeged
irányában ismét az eredeti Széchenyi tér, Kelemen
utca megállóhelyükön állnak
meg. A vissza irányok megállói továbbra is maradnak az
eredetileg megszokottak.
Az Oskola utca felújítása jelenleg a vízvezeték-rekonstrukcióval és az épületek lábazatszigetelésével
folytatódik.
A Híd utcai és Oskola utcai kivitelezési munkálatokról, a korlátozásokról folyamatos tájékoztatás érhető
el a www.megujul.szeged.hu
internetes oldalon.

Határidőre elkészült
a Zászló utcai tömbbelső

– A környékbeliek sokéves problémája oldódott meg ezzel. Ősszel a zöldterületet is
rendbe tesszük – mondta Kovács Tamás a helyszínen. Fotó: Iványi Aurél
– A Zászló utcai tömbbelsőt a betonútalap
építése után leaszfaltozzák, ezzel határidőre
elkészül a beruházás. Köszönöm a környékbeliek türelmét, amit az elmúlt fél évben tanúsítottak az átépítés alatt – mondta a napokban a helyszínen a körzet önkormányzati
képviselője, Kovács Tamás gazdasági alpolgármester.
Az útépítés ugyanis csak a munka egyik
része volt. Előtte az önkormányzat megoldotta a belvárosi lakóközösség sokéves
csapadékvíz-problémáját. Ez a parkolóház
építőjének lett volna szerződésben vállalt
kötelessége, de nem tette meg. Emiatt az

alacsony fekvésű tömbbelsőt továbbra is
elöntötte a víz nagy esőzéseknél, még a
rámpánál épített küszöb sem szüntette
meg a gondot. A terület víztelenítését és a
csapadékvíz bevezetését a kiépített városi
vízelvezető rendszerbe egy átemelő berendezéssel oldották meg. Ezt követte a csatornafedlapok szintbe állítása és az aszfaltozás. Az önkormányzat a 49 millió forint
értékű beruházáshoz felhasználta a parkolóház által fizetett kötbér összegét is. Kovács
Tamás elmondta, a zöldterületet is rendbe teszik ősszel, ha az időjárás alkalmas
lesz rá.
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Utakkal segíti a város
a vállalkozásokat
Jól halad a Házgyári út felújítása és bővítése

A széttaposott földút helyén már látszik az aszfaltos út helye. Fotó: Iványi Aurél
Folytatás az 1. oldalról
A Házgyári útnál elkészült a
szegélyezés, az útalap, és
a tervek szerint pénteken
kezdődik az aszfaltozás. A
Dorozsmai és a Budapesti út között 586 méter hos�szú aszfaltút épül, a meglévő 131 méter hosszú járdát
felújítják, mellette közel 400
méternyi hiányzó járdafelületet építenek meg.
Kerékpáros kapcsolatot
is létrehoznak a Kollégiumi,
a Dorozsmai és a Budapesti
úti kerékpárúttal, valamint
800 méteren megújul a közvilágítás.
A Vágány, a Tűzoltó, a Vásár utca, valamint a Cserje sor
felújítása során közel másfél
kilométeres szakaszon újul
meg az aszfaltos út, kiépül
az itt hiányzó közvilágítás, és

mellette kerékpáros nyomvonalat jelölnek ki. Fontos, hogy
a Vágány és a Vásár utcában
az út- és járdarekonstrukció
mellett átépítik a rossz állapotban lévő vasúti átjárót, a

Tűzoltó utcánál lévőt pedig
elbontják. Környezetvédelmi
és esztétikai szempontból is
fontos és jelentős, hogy ös�szesen 445 fát ültetnek az
út- és járdafelújítások mellett.

112 hektár
Azt, hogy minderre valóban szükség is van, mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy a Kollégiumi útnál korábban elvégzett útépítésekkel együtt összesen 112 hektár ipari, gazdasági és fejlesztésre váró területet kapcsol be Szeged és a régió vérkeringésébe. A szegedi
önkormányzat arra számít, hogy a mostani útépítések
mellett tevékenykedő cégek képesek lesznek növelni
gazdasági teljesítményüket, és újabb munkahelyeket
létesítenek. Reménykedésre ad okot, hogy ez a Kollégiumi úti vállalkozások esetében már megtörtént. A
közeljövőben gazdaságfejlesztést szolgáló útépítés a
szegedi lézeres kutatóközpontnál, az ELI-nél folytatódik.
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Egy elfeledett mérkőzés – az Aranycsapat Szegeden
A világ idén ismét sportlázban ég. Most az olimpia miatt,
de a fociszurkolók számára talán az Európa-bajnokság került leginkább előtérbe, hiszen Budapest is a rendezők közé
tartozott, illetve a magyar válogatott ismét részt vehetett
a kontinenstornán. Talán ilyenkor sokaknak eszébe jut az
Aranycsapat és az eredményeik, reménykedve abban, hogy
ismét ilyen sikeresek lesznek fiaink. Sok szegedi elfelejti,
vagy nem tudja, hogy az Aranycsapat Szegeden is játszott
mérkőzést – írja Tóth István történész (kis képünkön), a Móra
Ferenc Múzeum munkatársa.

É

rdekesnek tartom, hogy
ez a mérkőzés idáig a
feledés homályába veszett. A feledés egyik okának
az esemény dokumentáltságát tartom. A mérkőzésről a
Népsport és a Délmagyarország is beszámolt, ám mindkét újságban negyed oldalnál
rövidebb beszámolók jelentek
meg, illetve nem volt fényképes dokumentáció sem. Legalábbis eddig nem volt tudomásunk róla! A Móra Ferenc
Múzeum Helytörténeti és Irodalomtörténeti Osztály birtokában van 26 fénykép, melyek a találkozóról készültek.
A mérkőzésre 1955. április 13-án került sor a valamikori Felső Tisza-parti Stadionban. Magáról a találkozóról
eltérő információk vannak. A
Népsport és a Délmagyarország beszámolói különböznek. Elsősorban a nézőszám
kapcsán. Az országos lap 16
ezer főt, a szegedi lap 18 ezret emleget, holott a férőhelyek száma 15 ezer fő volt,
így jól érzékelhető, hogy hatalmas érdeklődés övezte a
találkozót. A város környékét
is megmozgatta a mérkőzés,
hiszen a környékbéli falvakból is a városba özönlöttek,
Hódmezővásárhelyről nagyjából 500 szurkoló érkezett,
míg Makóról különvonatot
indítottak. A legfőbb különbség a két beszámoló között a
meccsel kapcsolatosan van.

A Népsport három harmados
találkozóról ír, míg a Délmagyarország egy rendes, két
félidős mérkőzésről tudósít,
plusz egy gálameccsről. Ebből
adódóan az eredmények is
különböznek a gálamérkőzés
kivételével. A két cikk együttolvasásával orvosolható ez a
probléma.
Szegedre az A és B válogatottak érkeztek. Tekintettel
arra, hogy az április 9-i, Népstadionban
megrendezett
húsvéti tornán a válogatott
keret többsége szerepelt,
nem kívánták őket terhelni a
2×45 perces játékidővel, így
három játékrészre osztották
el a csapatokat. Elsőként a
gálatalálkozót játszották le,
ahol a B válogatott a szegedi
válogatottal mérkőzött meg. A
B válogatott: Gulyás – Kovács
II, Börzsei, Dalnoki – Kovács
I, Zakariás – Kárász, Szusza,
Palotás, Vilezsál, Tóth M. ös�szeállítással, míg a szegedi
válogatott: Kollár – Sebesi,
Dobes, Fülöp – Becker, Janka
– Ördög, Kónya, Posta, Gyimesi, Solymosi felállással lépett
pályára.
„A hazai közönség harsány buzdítása mellett nagy
lelkesedéssel kezdett a szegedi csapat… Lassan feljött a
B-válogatott is. Néhány szép
támadást vezetett. A 21. percben Szusza 12 méterről a bal
felső sarokba lőtt. 1:0. A válogatott nagy technikai fölény-

ben volt, a szegediek pedig
továbbra is lelkesen küzdöttek, nem ismertek elveszett
labdát. A 26. percben Tóth
M. beadását Palotás kapásból futtából 12 méterről nagy
erővel a kapu közepébe lőtte.
2:0. A 31. percben újabb gólt
ért el a válogatott, Szusza 18
méterről leadott lövése jutott
a szegediek kapujába. 3:0.
Nagy fölényben játszott ezután a válogatott és a 35. percben Vilezsál, a 40. percben
pedig Tóth Mihály ért el gólt.
5:0.”
A második 45 perces
mérkőzést várta mindenki,
ahol az A válogatott, az Aranycsapat játszott a Szegedi Haladás ellen. Az A válogatott
néhány változtatással: Oláh
− Buzánszky, Lóránt, Lantos
– Bozsik, Szojka − Sándor,
Kocsis, Hidegkuti, Puskás,
Tóth M. összeállításban, míg a
Szegedi Haladás: Mészáros −
Faragó, Subits, Vass − Baráth,
Zallár − Polyvás, Cziráki, Rábai, Bánáti, Gilicz felállásban
állt fel a pályára. „A nagy lelkesedéssel küzdő Szegedi Haladás hosszú időn keresztül
nem engedte kibontakozni a
válogatott támadásait. A szegediek szoros emberfogással
igen keményen védekeztek,
s ez nem ízlett a válogatott
csatároknak… A 35. percben
Sándor ívelt beadását Kocsis
mintegy 8 méterről a kapu
jobboldalába a léc alá fejelte.
1:0. Ezután Kocsis megsérült.

Palotás állt be helyette. Hidegkúti, majd Puskás lövése
kerülte el a kaput. A hátralévő
időben egyre hevesebbé vált
a játék, előfordult néhány sajnálatos szabálytalanság is. Az
A-válogatottban a védelemre
nem hárult komolyabb feladat…”
A harmadik mérkőzést az
A-B vegyes válogatott játszotta szintén a Szegedi Haladás
ellen. A vegyes válogatott:
Danka − Buzánszky, Várhidi,
Lantos − Dékány, Szojka –
Kárász, Szusza, Palotás, Puskás, Milosovics, míg a Szegedi
Haladás: Cserhalmi − Sebesi,
Subits, Vass − Juhász, Zallár
(Léber) – Kónya, Boldis, Rábai, Bánáti, Szijjártó összeállításban küldte fiait a pályára.
Ez a mérkőzés már csak 35

hördült, úgy gondolták, ez
nem vall egy válogatott játékosra, és jobb lett volna, ha
Sebes Gusztáv lecseréli a magáról megfeledkező játékost.
Nem tudni, hogy ennek az incidensnek volt-e valami előzménye, illetve hogy Juhász direkt lökte-e meg Puskást, így
ítéletet biztosan nem tudunk
hozni.
Jól tudjuk, hogy Szeged
nehezen felejt. A mérkőzésről még utoljára április 15-én
írtak a Délmagyarország hasábjain. Itt mondhatjuk, hogy
összegzik a látottakat. Természetesen központi téma volt
Puskás Ferenc rúgása. „Igen
sok élvonalbeli labdarúgónk
csalódást keltett, nemcsak
játékával, hanem sportszerűtlen magatartásával is. Gon-

percig tartott. „A vegyes válogatott nagy fölényben volt, a
szegediek azonban szívósan
és jól védekeztek. Az egyetlen
gólt a 21. percben kapu előtti kavarodásból Szojka szerezte. Ebben a játékrészben
a válogatottból Buzánszky,
Szojka, Dékány és a Kárász−
Szusza szárny, a szegediek
közül pedig Cserhalmi, Subits,
Rábai és Bánáti játszott jól.”
A gól után a szegediek
közül Juhász nekiment, vagy
ahogy az újság fogalmaz,
„löki” Puskást, aki ezek után
Juhász felé rúgott. Erre a szegedi publikum igencsak fel-

dolunk itt elsősorban Puskás
sportszerűtlen magatartására. Egy válogatott játékosnak,
akit ifjúságunk mintaképnek
tekint, igy nem szabad viselkednie.”
A mérkőzés a kor fiatalságára is igen mély benyomást
tett. A nemrégiben eltávozott,
a szegedi futball legendás
alakja, Dudás Tivadar is jelen
volt az eseményen. Számára
a Szegedi Honvéd játékosai
voltak azok a példaképek
helyi szinten, a válogatottból
Puskás, Czibor, Kocsis, Grosics játéka inspirálta őt, akik
közül kettővel személyesen is

találkozhatott Szegeden. „…
szóval az egész válogatottat
fősorolhatnám, szóva’ amiko’
ők jöttek Szegedre, akko’ a, az
edzőpálya mögötti hát részen,
Tóth Gyusziva’ ketten szedtük
a labdát. Nagyon nagy öröm
vót és olyan dolgokat eltanultunk…”
Összességében úgy gondolom, hogy nagy népünnepélynek számított az esemény. Már csak a nézőszám
tekintetében. Az eredmények
is magukért beszélnek, hiszen két mérkőzésen egyegy gólt kapni a kor egyik,
ha nem a legjobb csapatától nagyszerű eredménynek
számít. Ha megvizsgáljuk az
1948–1956 közötti időszak
hasonló edzőmeccseit, más
vidéki csapatok ellen, akkor
láthatjuk, hogy az Aranycsapat átlagosan 10, vagy annál
nagyobb
gólkülönbséggel
nyerte a találkozókat. Mindezek fényében úgy vélem, hogy
a Szegedi Haladás tisztességgel helytállt és olyan eredményt ért el, amelyre a szegediek és a szegedi labdarúgás
is büszke lehet.
Tóth István
Az archív fotók a Móra Ferenc
Múzeum gyűjteményében találhatók.
A teljes írás a Szeged folyóirat
2021. júniusi lapszámában
olvasható.
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Az Év védőnője Grósz Károlyné Ági néni
Négyévesen döntötte el először,
hogy egész életében másokon
szeretne segíteni. Gyermekorvosnak készült, végül egy barátnője
édesanyja példáját követve lett
védőnő. Harminckét éve szolgál
hivatásával másokat, és egyetlen
percét sem bánta meg. Grósz Károlyné Szeged és a megye első Év
védőnője kitüntetettje a díj évtizedes történetében.
– Meglepődtem és nagyon meg is
hatódtam, amikor megtudtam, engem is díjaztak. Különösen jó érzés
volt, hogy a tantestület, a diákok és
a szülők közösen jelöltek. Az egész
iskola tudott már róla, csak én nem.
Sikerült nagyon titokban tartani az
utolsó pillanatig – mondja Grósz
Károlyné, a Deák Ferenc Gimnázium mentálhigiénés iskolai védőnője, aki a díj Nagyváros kategóriájában lett idén az Év védőnője.
A díjat a Magyar Védőnők Egyesülete hozta létre, megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából 2011-ben. Odaítélésével évről
évre azokat a védőnőket szeretnék
elismerni, akik munkáját a családok, iskolák, kollégák, munkáltatók és a szakfelügyelet egyaránt
megbecsüli.
A védőnői munka legtöbbször
nem látványos, ezért az egyesület
a beérkezett jelölések, történetek
alapján szeretné bemutatni és elismerni azt az áldozatos munkát,
amelyet a védőnők – sokszor nehéz körülmények között – végeznek mások egészségének megőrzése érdekében.
Szegeden és Csongrád-Csanád
megyében tíz év után most először
köszönthetünk díjazottat. Grósz
Károlyné idén a védőnők napján
Budapesten, a Lurdy házban vehette át a kitüntetést és hozhatta
haza elsőként az elismerést Szegedre.

A díj maga egy oklevél és a
Faludi G Ékszermanufaktúrában
készült, saját tervezésű iparművészeti alkotás, amely egy ezüsttel
díszített, kék és zöld színű üvegmedál, és két ölelő, védelmező kezet
szimbolizál, akár a védőnők napjának logója.
– Már az óvodában is arról ábrándoztam, hogy nagykoromban
gyógyítani, segíteni fogom az embereket, pedig korábban egyetlen
egészségügyes sem volt a családban. Akkor még gyermekorvosnak készültem. Az egészségügyi
szakközépiskolában a barátnőm
édesanyja adta végül a mintát, ő is
védőnő volt. Harminckét év alatt,
mióta ezen a pályán vagyok, soha
nem bántam meg a döntést, ez a
hivatás nagyon emberközeli kapcsolatokat hoz magával, és ez számomra nagyon fontos.
A diploma megszerzése után
egyből iskolai védőnőként kezdhette a pályáját, igaz, nem Szegeden,
hanem a Dunántúlon. Huszonkét
éve jött Szegedre, a Deák-gimnáziumba, ami azóta is egyetlen munkahelye. Nem volt ismeretlen neki
a város, hiszen korábban itt tanult
a főiskolán, amit akkoriban Széll
Éva professzor neve fémjelzett.
– Szerencsésen alakult a pályám, hogy kezdettől fogva iskolában dolgozhattam. Így a klasszikus
védőnői munka, a szűrővizsgálatok rendszeres elvégzése mellett
egészségfejlesztésre is taníthatom
a gyerekeket.
És nem csak őket, hiszen jó ideje már egykori alma matere is vis�szahívta, immár tanítani.
– Mi a különbség a harminckét
évvel ezelőtti és a mostani munkám között? Most azt látom, hogy
sokkal több teher nehezedik a gyerekekre, az egész életüket átjárja a
teljesítménykényszer miatt érzett
szorongás, ezért a lelki egészség

– Soha nem bántam meg a döntést, hogy ezen a pályán vagyok –
mondta Grósz Károlyné. Fotó: Szabó Luca
fejlesztésére, a küzdési stratégiák kialakítására sokkal nagyobb
hangsúlyt kell fektetni. A szülők
nem mindig tudnak mindenre odafigyelni, én pedig reggeltől késő délutánig állandóan elérhető vagyok,
élnek is ezzel a diákok. Szerencsére megbíznak bennem, olyanokat
is elmondanak, amit a szülőknek,
a tanároknak nem. Tudják, engem
köt a titoktartás, nem adhatom ki
őket, és ez nagyon megnyugtató
számukra.
A Deák Szeged egyik legnagyobb gimnáziuma, több mint ezer
diák jár ide, ami valójában ezer és
egy problémát jelent, és megoldást
kínál.
– Többször is előfordult már,
hogy reggel, óra előtt a villamosról
leszállva nem a tanterembe, ha-

nem hozzám jöttek a diákok, ha
valamilyen gondjuk, problémájuk
volt. Azután vagy bementek az első
órára, vagy nem. Mivel kamaszok,
nagyon sokszor lelki, párkapcsolati
gondokkal keresnek meg. Többségükben lányok jönnek, de ma
már a kamasz fiúk sem szégyellik
kimutatni az érzelmeiket, akár úgy
is, hogy elsírják magukat. Ebben az
életkorban kiemelkedően fontos a
lelki egészség védelme, ezért megszereztem a mentálhigiénés felsőfokú végzettséget is.
Harminckét év alatt soha nem
került igazán meleg helyzetbe, akár
iskolai balesetről, akár egy hirtelen
jött rosszullétről, vagy kitörő lelki
eredetű problémáról volt szó.
– Soha nem estem pánikba,
akármekkora is volt a baj. Ilyen a

természetem, ami ebben a munkában nagyon hasznos. Nem azt látom, milyen szörnyű a baj, hanem a
megoldandó problémát, mert csak
így tudok helyesen és gyorsan cselekedni.
A diákok többsége ma már pótanyukát is lát benne, ő azt mondja,
nagyon örül a bizalomnak, de csak
egy láncszem a csapatban. Együtt
kell dolgozni a tanárokkal, iskolaorvossal, iskolafogásszal, pszichológussal, szülőkkel, mert csak így
lehet eredményt elérni.
– A csapat minden tagja egyformán fontos. Tisztelnünk kell egymás munkáját, hogy nyílt, őszinte
légkört alakíthassunk ki, mert csak
így lehet sikeresen dolgozni.
Igazi siker az is, hogy nemcsak
a deákos diákok keresik fel, hanem visszajárnak az egykori tanítványok is, akik már gyermekvállalásban vagy -nevelésben kérnek
tanácsot, akikből mára már igazi
barátok, barátnők lettek.
– Nagyon inspiráló és felemelő
érzés azt látni, hogy még évek múltán is bíznak bennem, visszajönnek hozzám tanácsért, ha bántja
valami, vagy öröm éri őket.
Bár nagyon szeret a diákok
között lenni, a közelmúltban kényszerűen mégis más feladatok kötötték le. Sokat köszönhet neki a
deákos közösség a koronavírus
elleni védekezés megszervezésében is. Dolgozott Covid-osztályon,
részt vett az oltópontok munkájában is.
– Nagyon visszavetette az
egészségfejlesztési munkát az online oktatás, ez ugyanis egyfajta
bizalmi viszonyon alapul, ezért a
személyes jelenlét elengedhetetlen – mondja végül, de bízik benne, idővel helyrerázódik ez is, mint
minden más fontos dolog az életében.
Rafai Gábor

Hücpe Hofi – Leporolják a Kossuth-díjas művész emlékét

A

ugusztus 6-ig látogatható a zsinagógában
a Hofi Gézáról szóló
kiállítás: karikatúrákon mutatják meg Hofi Gézát, pontosabban a poénjait, a hozzá
köthető gegeket. A cél az is,
hogy a fiatalabbak megismerjék a munkásságát. A Szegedi
Zsidó Hitközség és az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért
Próbálj meg lazítani! címmel
rendezett karikatúratárlatot.
Jeney Klára és Fábry János
rajzai között lehet felidézni
Hofi Géza gesztusait, hangját,
és elmondani a fiatalabbaknak, ki is volt ő. Ugyanis Deb-

receni Tamás, a kiállítás ötletgazdája a megnyitón épp erre
hívta fel a figyelmet: felnőtt
egy generáció, amelynek Hofi

Géza neve gyakorlatilag semmit nem mond, ezért akarják a kiállítással megmutatni
a Hücpe (magyarul pimasz)

Hofit, aki tizenkilenc éve már,
hogy nincs köztünk, és akit
egy ország szeretett.
Hofi Géza (született Hoffmann, 1936–2002) Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar humorista,
előadóművész, színművész,
érdemes és kiváló művész,
a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a magyar
kabaré történetének egyik
leghíresebb és legtöbbet
emlegetett alakja. A magyar
kabaréműfaj külön úton járó,
kiemelkedő népszerűségű
mestere, aki önálló produkcióival egyéni stílust teremtett.

A magyar kabaréműfaj külön úton járó,
kiemelkedő népszerűségű mestere, aki
önálló produkcióival
egyéni stílust teremtett.
Még a Kőbányai Porcelángyár munkásaként iratkozott be Rózsahegyi Kálmán
színiiskolájába. Emellett a
kőbányai téglagyár Jászai
András (Jászai Mari unokaöccse) vezette színjátszó
csoportjában játszott. Öt évig
dolgozott gyári munkásként,

míg a tehetségére felfigyelő
Szendrő József színigazgató
1960. szeptember 1-jével
a debreceni Csokonai Színházhoz szerződtette. Itt az
előadások után a szerepeket
barátaival rendszeresen parodizálta, a környék kultúrházaiban is gyakorta haknizott,
egyre nagyobb népszerűségre tett szert. Egyre inkább
érezte, hogy a paródia az ő
világa. Visszaköltözött Budapestre, és immár Hofi
Gézaként fellépéseket vállalt
az egész országban. Számait
saját maga írta, és zenéjüket
is ő állította össze.
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Apáca Show és Legek tere
A programokról minden információ egy helyen megtalálható a http://szegedtourism.hu/hu/esemeny oldalon.
ALSÓVÁROS AZ IRODALOMBAN – KULTÚRSÉTA
Időpont: július 31., szombat
10 és 14 órától
Alsóváros Szeged egyik legarchaikusabb és legzártabb
településrésze volt sok évszázadon keresztül. A középkortól itt élő ferencesek miatt Jámborvárosnak, a paprikakikészítők miatt pedig
Paprikavárosnak is nevezték
ezt a városrészt. Tömörkény
István szerint a belvárosiak
számára Alsóváros csak a
ferences templomig tartott,
és tovább már nem voltak
hajlandóak menni és megismerni, kik élnek itt. A séta
során Kálmány Lajos gyűjtéseit, Tömörkény István és
Cserzy Mihály novelláit, valamint a helyi anekdotákat felidézve felkeressük Alsóváros
kultikus helyeit, megnézzük,
hogyan éltek a századfordulón az alsóvárosi emberek.
A program részvételi díjas és
regisztrációhoz kötött. Telefon: +36-30/501-2822 és
e-mail: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com
CSILLAGFÉNYES MOZI A
PARTFÜRDŐN
Időpont: július 31., szombat 21 óra: Kontroll (magyar
film), augusztus 1., vasárnap
21 óra: BÚÉK (magyar vígjáték). A belépés ingyenes.
APÁCA SHOW
Helyszín: Dóm tér
Időpont: július 31., szombat
és augusztus 1., vasárnap
21 óra
Világsikerű musical a Szegedi Szabadtéri Játékok programsorozatában.
LEGEK TERE
Helyszín: Széchenyi tér
Időpont: augusztus 1., vasárnap 10–12 óra
A Tourinform iroda tematikus
sétája regisztrációhoz kötött.
ORGONABEMUTATÓ KONCERT
Helyszín: Új zsinagóga
Időpont: augusztus 1., vasárnap 11 óra
Bednarik Anasztázia DLA orgonaművész, a Váci Zeneművészeti Szakgimnázium
igazgatója és orgonatanára és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense, a kán-

tor szak szakfelelős oktatója többek között Bach, Mendelssohn, Giazotto és Vivaldi
műveit adja elő.
MUZSIKÁLÓ UDVAR
Helyszín: a városháza udvara (Rossz idő esetén zárt
helyszín az IH Rendezvényközpont, jegyek válthatók az
IH Rendezvényközpontban
és online az IH oldalán.)

Időpont: augusztus 1., vasárnap 20.30 óra
MESÉS HEGEDŰVARÁZS
Közreműködik: Szecsődi Ferenc Liszt Ferenc-díjas, érdemes és kiváló művész (hegedű), Benedekfi István (zongora), Császár Angela Jászai Mari-díjas, érdemes és
kiváló művész (próza), Sztathatosz Sebestyén (hegedű)
Fischer Annie-ösztöndíjas, a
2021. évi King’s Peak (USA)
nemzetközi hegedűverseny
győztese.

tus 18.: Állati jó kekszek. Augusztus 25.: Croodék – Egy
új kor.
31. THEALTER
Időpont: augusztus 7-ig

Nemzetközi színházi fesztivál. A magyarországi évad
legizgalmasabb, figyelemre
méltó produkciói mellett külföldi előadók, elsősorban a
közép- és dél-európai régióból érkező friss, kísérletező
társulatok is láthatók Szegeden. Prózai és táncelőadások
mellett többek közt szabadtéri produkciók, gyerekprogramok és szakmai beszélgetések szerepelnek rendszeresen a fesztivál 9 napos programjában, a Régi zsinagóga
mellett a Kisszínházban és
más helyszíneken is.

ekkor még csak 15 éves volt,
2020-ban pedig a világ Legjobb Ifjú Makrófotósa címet
nyerte el. Fontos számára a
természetvédelem, a természetjárás, így adta magát,
hogy ezt választotta témájául.
„Ebbe beleszerettem, ezt szeretem csinálni. Hétvégenként
és szünetekben reggeltől naplementéig a természetben vagyok. Felüdülés kint lenni, legalább addig sem a gép előtt
ülök vagy a telefont nyomogatom. Igyekszem odafigyelni
az alapvető dolgokra, mint az
aranymetszés, a komplementer színek vagy drónfotózásnál
a vonalvezetés. De szerintem
attól lesz jó a kép, ha egyedi,
ha van benne valami eredeti.
Ehhez sok időt kell kint tölteni
terepen, és persze szerencse
is kell” – vallja a fiatal fotós.

SHALOM SZEGED FESZTIVÁL
A Szegedi Zsidó Hitközség
rendezvénysorozata a zsinagógában.
Hofi-kiállítás augusztus 6-ig.

SZÍNEK ÉS FÉNYEK
Helyszín: Somogyi-könyvtár
Rókusi fiókkönyvtára
Időpont: augusztus 27-ig
Bullás Mária üveg- és ikonfestő alkotásai.

Augusztus 1., 8. és 15., vasárnap 11 óra: Orgonahangverseny. 8., vasárnap 10 és
16 óra között PICKnik, Pick-kiállítás és gasztronómiai fesztivál. 12., csütörtök 20 és 22
óra között: Éjszaka a zsinagógában. 20., péntek 13 óra:
Vallásközi beszélgetés. 22.,
vasárnap 10.00–16.00: zsinagóga- és székházlátogatás. 28., szombat 21 és 23
óra között: Éjszaka a zsinagógában. 30., hétfő: Koncz Zsuzsa-koncert (pótlás).

CLARA
Helyszín: Fekete ház
Időpont: december 31-ig
Rotschild Klára. Divatkirálynő a vasfüggöny mögött. A
tárlaton nemcsak az általa
tervezett ikonikus ruhacsodákat mutatják be, hanem
megismerkedhetünk
Rotschild Klára nem mindennapi életével, pályafutásával is.

Időpont: augusztus 3., kedd
20.30 óra
PÁR-BESZÉD
Dés László, Dés András és
Grecsó Krisztián zenés irodalmi estje.
Időpont: augusztus 5., csütörtök 20.30 óra
MARADUNK
A Fool Moon koncertje, vendég: Tarján Zsófia (képünkön) és Bencsik-Kovács Zoltán (Honeybeast).

SZÜNIDEI MATINÉ
Helyszín: Belvárosi Mozi
Szerdánként 14 órától családi filmek láthatók. Augusztus 4.: Szilaj – Zabolátlanok. Augusztus 11.: Vad víz
– Aqua Hungarica. Augusz-

ÉVSZAKOK ÉS FÁK
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
Dóm tér
Időpont: augusztus 26-ig
Koncz-Bisztricz Tamást 2019ben a világ Legjobb Ifjú Madárfotósának
választották,

SISI – KIRÁLYNÉ FEKETÉN-FEHÉREN
Helyszín: Móra Ferenc Múzeum
Időpont: december 31-ig
Sisi, a „magyarok királynéja”
életéről látható kiállítás,
megismerhetjük élete legfontosabb eseményeit, szereplőit és halálának körülményeit is.

Egy személy – egy könyv
Szegeden divat az olvasás!
A Somogyi-könyvtár könyvajánló rovatában Hajdu Anita,
a Szegedi Nemzeti Színház tánckarvezetője J. K. Rowling
Harry Potter-történeteit ajánlja.

Á

ltalános iskolás koromban kezdetben nem igazán
éreztem rá az olvasás ízére. 11 éves voltam, amikor
megjelentek a Harry Potter-könyvek, melyekből az első
rész a Harry
Potter és a
bölcsek köve
című regény
volt, és ez
meghozta a
kedvemet az
olvasáshoz.
Volt olyan év,
hogy
nem
bírtam kivárni a következő rész magyar
fordítását, ezért
először angolul olvastam el a regényt, majd
később persze magyarul is.
Azon túl,
hogy magával ragadó a fantáziavilág, amelyet J. K. Rowling teremtett,
megjelennek benne olyan, számomra kiemelkedő emberi
értékek, mint az összetartozás, barátság, kitartás.
Harry Potterrel ellentétben én rengeteg támogatást kaptam a családomtól, de azt hiszem, abban mindenképpen
hasonlítunk, hogy én is hittel indultam el a célom, a mai
szakmám felé. Az első kötet megjelenésekor szinte egyidős
voltam Harryvel, és ahogyan évről évre megjelentek a sorozat kötetei, gyakorlatilag „együtt nőttünk fel”. A fantáziadús
cselekmény nagy hatással volt képzelőerőmre, kreativitásomra. Minden egyes jelenetet szemem előtt elképzelve éltem át. Mindez több olyan szereplő cselekedetein keresztül
történt, akik számára az egymás segítése, a barátság, a kitartás alapvető fontosságúak voltak. Azt hiszem, ezek együtt
alakították úgy, hogy egész életemre meghatározó lett ez a
sorozat. Azóta sok olyan könyvet olvastam, amelyeket nagyon élveztem. A Harry Potter-sorozat azonban a legfontosabbat, az olvasás szeretetét adta nekem, ezért ezt tartom
mai napig is a „kedvencnek”.
***
Több mint huszonhárom év telt el azóta, hogy Nagy-Britanniában elkezdődött a Harry Potter-őrület, de Magyarországon is már huszonegy éve rajongunk a varázslók birodalmáért. Ám J. K. Rowlingnak 1997 júliusában még fogalma
sem volt róla, hogy első könyvének megjelenése milyen hatással lesz a világra: nem tudta, hogy Harry Potteren generációk fognak felnőni, nem sejtette, hogy a története teljesen
át fogja formálni a gyerekkönyvpiacot, ahogy azt sem, hogy
alig pár év múlva a világ első milliárdos írója lesz. Akkoriban ugyanis csak egy elvált, depresszióval és megélhetési
gondokkal küzdő anyuka volt, akinek tizenkét kiadó utasította vissza a kéziratát, és akinek még a könyve megjelenésekor is csak azt hajtogatták, ne is reménykedjen abban,
hogy a gyerekirodalomból meg tud majd élni – összegzi a
Könyvesmagazin.hu oldal J. K. Rowling sikertörténetének
kezdeteit.
A Harry Potter-sorozat 7 kötetesre nőtt, és az újabb folytatások megjelenését milliók vártak a világon. Volt olyan
hely, ahol rendhagyó, éjféli premieren lehetett megvásárolni
a könyveket, és a rajongók beöltöztek boszorkányoknak, varázslóknak, hogy megidézzék a történet varázsvilágát.
J. K. Rowling Harry Potter-történetei kölcsönözhetők a
Somogyi-könyvtárból.

Aktuális

2021. július 31., szombat

9

A nagyotmondó király

Postabontás

Amíg még nem késő
„Mikor a nácik elvitték a
kommunistákat, csendben
maradtam, hisz nem voltam
kommunista. Amikor a szakszervezeti tagokat vitték el,
csendben maradtam, hisz
nem voltam szakszervezeti
tag. Amikor a szocialistákat
bezárták, csendben maradtam, hisz nem voltam szocialista. Amikor a zsidókat bezárták, csendben maradtam,
hisz nem voltam zsidó. Amikorra engem vittek el, nem
maradt senki, aki tiltakozhatott volna” – írta Martin Niemöller német teológus, akit a
nácik a sachsenhauseni koncentrációs táborba vittek.
Most nem a mai politikáról gondolkodtam – bár nem
kevés párhuzamot lehetne
találni, mint ahogy eltűnt a
3000 milliárd forintos nyugdíjpénztár, hogy hogyan lett egy
meglehetősen bugyuta gázszerelő a világ egyik leggazdagabb embere, a törvénytelen
törvények, embertelen jogfosztások, a primitív közhelyek, helikopteres vadászat,
szemrebbenés nélküli hazugságok…
Nem, most nem „csak”
ez jutott az eszembe. Hanem

V

2021 nyara

ajon miket írnak majd
évtizedek múltán a
történelemkönyvekben erről a nyárról? Vajon
érezzük-e közelgő változások szelét? Vagy boldogan
süttetjük a hasunkat a napon, és örülünk a maszktalanságnak, a nemzeti tizenegy dicsőnek mondott szereplésének, és még csak
eszünkbe sem jut a közelítő tél, a negyedik hullám, a
2022-es választások, meg
ami azzal jár? Mi lesz itt?

B

a mai Németország. Nézzük
a hömpölygő folyókat, az ös�szedőlt házakat, láthatjuk az
emberi tragédiákat. Eddig az
ilyen klímakatasztrófákról azt
gondoltuk, hogy Jamaicán,
Haitin, az Indiai-óceán környékén fordulhat csak elő, a
trópusokon, tőlünk több ezer
kilométerre. És nem. A klímakatasztrófa itt van, itt lesz
nálunk is. Verhojanszkban,
Észak-Szibériában, a múlt
héten +36 °C volt, az Antarktiszon soha nem mért +18 °C
volt februárban.
Hogy mikor ér el hozzánk
egy, az első ilyen katasztrófa?
Még az idén, jövőre vagy 5 év
múlva? Nem lehet tudni.
De, amikor gyártjuk a
tonnányi szemetet, folyatjuk
fölöslegesen a vizet, amikor
egész nap megy a légkondi,
amikor eldobjuk a műanyag
palackot, a fast fashion ruhákat, mikor a WC-re is autóval
megyünk, gondoljunk arra,
hogy nem kellene. Hogy mi is
késleltethetjük ezt a katasztrófát.
Vagy esetleg még van egy
kis esélyünk, hogy el is kerülhessük…
Brandt István

Rettegést keltő vonulgatások, melyek célja a jámbor
magyar emberek megfélemlítése, hogy inkább szavazzanak a folyamatosságra, mintsem kitörjön a már
2006-ból jól ismert cirkusz?
Nemzeti színbe csomagolt
mocskolódás, uszítás felsőfokon? Több mint valószínű.
De nem kell betojni, lesz
macesz! Lesz aroma! Én legalábbis.
Méhes János

Kettő az egyben

emegy egy illető egy vendéglőbe, és leül egy kockás
abroszos asztalhoz. Majd elővesz egy kendőt és a nyakába gyűri. Egy pincér udvariasan mellé somfordál és
megkérdi: Hajvágást vagy borotválást parancsol a kedves
vendég?
M. J.

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

H

ol volt, hol nem volt, hetedhét
országon is túl volt, ippeg az
Unió határszélén, volt a szupernégy ország legszuperebbje. Ebben is
volt sok szegény ember, sok éhesszájú
gyermekkel (de mindenhol máshol sokkal-sokkal több). Hiába igyekezett az
itthoni sok szegény ember, tette félre a
közmunkásbért, a semmisegélyt, gyakran vacsora helyett csak mesét tudtak
adni a kis pulyáknak, hogy legalább álmodjanak finomat. Ezzel is sikerült az
elhízást kordában tartani, csak a király
pocakja lett egyre kerekebb.
Egyszer a budavári kolostorban
pöffeszkedő király kihirdetteti az egész
országban, hogy annak adja leányát
(volt neki több is), s fele kisvasútját, ha
bárki fia-borja, csak ne migráns vagy
LMBTQ-aktivista legyen, valami olyat
tud mondani, hogy azt ő el ne higgye.
Mert ő biza olvasott sok hazugságot az
emberi jogokról, a szolidaritásról, melegek elnyomásáról, sőt angolul is tanult
egy keveset egy libernyák iskolában, őt
ugyan senki kölke nem tudja meglepni,
még Gergő sem, akinek állításait Merkely orvosdoktor rögvest megcáfolta.
Meghallja ennek a hírét a nekeresdi
szegény ember (internet nem volt arrafelé), s mondja a fiainak: „Na, fiaim,
próbáljatok szerencsét, hátha megsegít az Isten.” Az idősebb meg a középső
fiú azt mondták, hogy ők már csak itthon maradnak, nem biztonságos az
urakkal kvaterkázni, inkább túrják a
földet, abból talán nem lesz baj, hanem
a legkisebb fiú kétszer sem mondatta
magának, indult a király városába.
Megmosakodott a kerekeskútnál, mert
vezeték még nem volt a faluban, csak
a nyolcvancentis uniós kilátódomb, az
utolsó postával még a borbély is elköltözött, pedig felajánlották neki a tíz éve
üresen álló háziorvosi rendelőt. Három
árkon és tíz stadionon verekedte át
magát.

Hát, amikor megérkezik a király udvarába, tele van az udvar hercegekkel,
grófokkal, bárókkal, NER-lovagokkal,
minden rendű és rangú, hosszú csahos
nyelvű legényekkel. Volt ott süveges
tót is, de még cigánylegény is. Mondottak azok mindent, egyik nagyobbat
a másiknál. Egyik azt mondta: nullára
csökkent az állam adóssága, a másik meg, hogy eltöröltek velünk szemben minden szabályszegési eljárást,
a harmadik szerint Kína saját erőből
épít nálunk egyetemet, de még azt is
mondták, hogy a forint helyett euró lesz
holnap. A király csak annyit mondott:
elhiszem, fiam. De mondhattak akármit, cifrázhatták a legvadabb dolgokat,
a király mindent elhitt. Tapasztalt király
volt, istenuccse, pénteken reggelente
maga is mesélt a népnek: 200 ezres
minimálbért, olcsó lakásokat, minden
faluba száz új munkahelyet.
Mikor aztán nagy szégyenkezve a
pórul járt kérők mind eltakarodtak, s
kitisztult az udvar, fölment a szegény
legény a királyhoz, bezörgetett, köszöntötte illendőképpen. – Adjon isten, jó
napot, felséges királyom, népünk tizenéve ragyogó vezére! – Adjon isten, fiam,
hát mi járatban vagy? – Én bizony, felséges uram, szeretném feleségül venni
a királykisasszonyt. – Elhiszem, fiam,
ippeg jókor jöttél, már csak ez az egy
maradt szégyenemre pártában, de vajon megvagyon-e mán a két oltásod? –
Igazi sárkányvérből, uram – válaszolta a
legény. – Oszt aztán miből tartanád el?
– Hát van egy kicsi földünk. – Elhiszem,
fiam. – De van ám két lízingelt ökrünk
is, meg egy tehenünk. – Elhiszem, fiam,
hogyne hinném. – Hm, de a minapában
akkorára nőtt az udvarunkban a trágyadomb, mint egy torony. – Én azt is
elhiszem, fiam, hogyne hinném. – Azt
a nagy trágyadombot a két bátyámmal
mind kihordottuk egy talyigán, három
nap alatt. – Hiszem, fiam, hiszem. – Az

ám, csakhogy nem a mi földünkre hordottuk, hanem tévedésből a szomszéd
földjére. – Hiszem, fiam, hiszem. – Mikor ezt észrevettem, hazamegyek, s
mondom az apámnak, hogy mi történt.
– Hiszem, fiam, hiszem. – Kimentünk
négyen, megfogtuk a földnek a négy
sarkát, felemeltük, s a trágyát szépen a
mi földünkre borítottuk. – Én elhiszem
fiam, ha nem is mondod. – Azután bevetettük a földünket rizzsel, mert ez
lesz a jövő ennivalója. – Hiszem, fiam,
hiszem. – De aztán nőtt ebből a vetésből olyan sűrű rengeteg erdő, hogy
olyat még felséged sem látott. Termett
ott annyi makk is, mint égen a csillag.
– Hiszem, fiam, hiszem. – Mondja az
apám: „Én bizony nem vágom ki ezt az
erdőt, hanem veszek egy csorda disznót, s a makkot megetetem.” – Hiszem,
fiam, hiszem, hogyne hinném. – Az ám,
de a disznócsorda mellé pásztor is kellett. – Hiszem, fiam, hiszem. – Mit gondol, felséges királyom, kit fogadott fel
az apám? Felségednek éppen az öregapját, a milliárdos kőbányászt Gántról.
– Hazudsz, te akasztófáravaló! – kiáltott nagy haraggal a király.
De már most hiába kapott a fejéhez,
elszólta magát. Kénytelen-kelletlen,
mivel a jól fizetett Alkotmánybírósága
sem tudott kifogást találni, papokat
hívatott, (Iványit kivéve) ott tolongott
a borászkodó bíboros, a püspökké lett
exminiszter, de még három rabbi is
(nem tudtak közülük választani), a leányát összeadatta a szegény legénnyel,
neki adta a teljes kisvasutat, s megígérte, hogy holta után övé lesz az egész
ország, amit addig el nem lopnak.
Csaptak aztán nagy lakodalmat, folyt a
bor Hencidától Boncidáig, minden Mészáros-kastélyt megnyitottak. Mindenki
kapott valamit, aki odakerült. Én is egy
csontot kaptam, azzal elszaladtam. Itt
a vége, fuss el véle!
Dr. Zsadányi Nagy Csaba
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GORILLÁK-EZÜST HETESRÖGBIBEN. A Battai Bulldogok csapata nyerte a hetesrögbi országos bajnokságot a Budapest Rögbi Centerben. Az olimpiai szakág 11
csapat részvételével megrendezett döntő tornáján a csoportkörből a három győztes, a
címvédő Esztergomi Vitézek,
a szegedi Fit World Gorillák
Rugby Club és a Battai Bulldogok egyformán két-két győzelemmel jutott a rájátszás
felső ágára, ahol körmérkőzés várt rájuk. Itt előbb a Bulldogok döntetlent játszottak
a Vitézekkel, majd legyőzték
a Gorillákat, míg utóbbi gárda jobbnak bizonyult az esztergomiaknál, így alakult ki a
végeredmény.
Eredmények, rájátszás az
1–3. helyért: Esztergomi Vitézek–Battai Bulldogok 12–12,
Battai Bulldogok–Fit World
Gorillák 26–7, Fit World Gorillák–Esztergom 26–21.
HÁROM REMÉNYSÉG. A Kolonics György Alapítvány sorozatban ötödik éve hirdette
meg a Jövő Reménységei ösztöndíjat a fiatal kajakosok és
kenusok számára. Az alapítvány ezzel követendő példát
mutat a tehetséggondozásból, ami a mai világban óriási érték. Eddig minden évben
volt olyan szegedi tehetség,
aki a Kolonics György Alapítvány ösztöndíjasa lett, 2021ben pedig az MVM Szeged
VE újabb három versenyzője,
Csanki Márk, Csorba Zsófia
és Molnár Csanád került be
a támogatottak közé. A Kolonics György Alapítvány az ösztöndíj mellett különböző szabadidős események megszervezésével és egyéb fontos
társadalmi szerepvállalásokkal veszi ki a részét a magyar
kajak-kenu életéből.
SÁROSI ÉS HOFFMANN SIKERE. Nyolc páros indult el a
szegedi Squash Club Szabadidőközpontban
megrendezett II. Babszem Bútorház-kupa padelversenyen. A mezőny
erősségét mutatja, hogy a
nyolcadik helyezett a csoportban legyőzte a végső győztest, de gyengébb játszmakülönbségének köszönhetően
így sem jutott a négy közé.
A végeredmény: 1. Sárosi
Dávid, Hoffmann Péter, 2. Németh Ágnes, Németh István,
3. Balogh Patrik, Marijic Nikola, 4. Pintér Jenő, Galambos
László, 5. Rappai Attila, Nagy
László, 6. Bíró Dávid, Hódi
György, 7. Susányi Zsófia, Krémer Csaba, 8. Vas Enikő, Barna Tamás.
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Negyvenegy év után volt újra
magyar kosárbíró az olimpián
A szegedi Tóth Cecília a 3×3-as tornán vezetett
Bő négy évtizeddel a női válogatott 1980-as moszkvai
negyedik helye, valamint
Cziffra Mihály közreműködése után, Tokióban ismét
volt magyar játékvezetője
az olimpiai kosárlabdatornának a szegedi Tóth Cecília
személyében.

A

magyar szövetség tájékoztatása szerint a
bíró a lapzártánk után
véget ért 3×3-as szakágban
fújta a sípot Japánban.
– Beleborzongok, ha arra
gondolok, milyen rendezvényen vezetek mérkőzéseket,
de próbálok nem túl sokat
agyalni ezen – fogalmazott
még az esemény előtt Tóth
Cecília. A júniusi, debreceni 3×3-as pótselejtezőről,
amelyen a magyar férfi- és
női válogatott is a döntőben
kapott ki, így épphogy lema-

Tóth Cecília képviselte a magyar kosárlabdát Tokióban. Fotó: FIBA
radt az ötkarikás kvótáról, a
játékvezető elmondta, civilben jelen volt a tornán.
– A srácokat is sajnáltam,
a lányok kiesése viszont nagyon mélyen megérintett,
hisz korábbi csapattársaimról, barátnőimről volt szó.
Sokkal rosszabb érzés volt
látni, hogy egy utolsó pil-

lanatban kapott kosáron
úszott el az olimpiai szereplés, mint ha mondjuk az
elején nagyobb hátrányba
került volna a csapat, és
esélye sem lett volna megnyerni a mérkőzést. Abban
bízom, majd az Európa-bajnokságon bizonyítják, hogy a
szakág legjobbjai között van-

A szegediek programja
A tokiói játékokon hat szegedi sportoló vesz részt. A leggyorsabb a tollaslabdázó Sárosi Laura volt, aki már be is fejezte szereplését – az lapzártánk után derült ki, hányadik
helyen zárt. A riói bronzérmes Márton Anita minden bizonnyal vasárnap hajnalban,
2.10 körül áll dobókörbe a női súlylökés döntőjében, míg a kajakos Kárász Anna és
Nádas Bence számára hétfőn kezdődnek és szombatig tartanak a futamok. Az úszó
Olasz Anna kedden 23.30-kor rajtol a nyílt vízi 10 kilométeren, a súlyemelő Nagy Péter pedig szerdán 6.50-kor száll versenybe súlycsoportjában, a +109 kilóban. Az időpontok tájékoztató jellegűek, a szervezők döntésétől függően változhatnak.

Centert igazolt a Szedeák
Justin Alston legutóbb Portugáliában játszott

K

eandre Cook után
Justin Alston (képünkön)
személyében
újabb amerikai légióst szerződtetett a Naturtex-SZTE-Szedeák bajnoki bronzérmes férfi
kosárlabdacsapata. A 27
éves, 204 centi magas center
az előző két idényt Portugáliában töltötte, a 2020–2021es kiírásban a playoffba jutott Oliveirense együttesében
15,8 pontot és 7,1 lepattanót

átlagolt, a duplákat 61, a büntetőket 79 százalékos pontossággal dobta. Alston korábban járt már Magyarországon,
ám egy sérülés miatt 2018
szeptemberében a bajnokság
kezdete előtt távoznia kellett
Pécsről. A kosaras várhatóan
augusztus közepén csatlakozik a szegediekhez.
– Három hetet dolgoztunk
együtt, ám ezek alatt is bizonyította, hogy jó játékos. Olyan
nyomokat hagyott bennem ez
a három hét, hogy bármelyik
csapatomba visszaigazoltam
volna. Justin két kiváló évet
produkált Portugáliában, pozíciós játéka mellett a középtávoli tempókat is jó százalékkal dobja – mondta a szegedi
klub honlapjának az új igazolás korábbi edzője, Csirke
Ferenc.

nak, ezért nagyon szurkolok
nekik – mondta.
Ami az olimpiai felkészülését illeti, a bíró közölte,
kollégáival együtt kaptak egy
edzéstervet a nemzetközi szövetségtől (FIBA).
– Ebben heti három
edzés szerepelt, de én mindennap próbáltam tenni
azért, hogy a kondícióm minél jobb legyen. Egyébként
teljesen érthető a FIBA elvárása, hisz 35 fokhoz közeli
hőmérsékletben, 80 százalékos páratartalom mellett
kell vezetnünk a mérkőzéseket – fogalmazott a játékok
rajtja előtt Tóth, aki a 3×3as szakágban Debrecenben
férfi Eb-döntőt, Minszkben
pedig férfi Európa Játékok-finálét vezetett.

Tokióig
futottak

T

öbb mint 12 ezer kilométert teljesítettek
szegedi futók azért,
hogy lélekben ott lehessenek a magyar sportolókkal
Tokióban. A Szegedi Sport
és Fürdők Kft. március 22én indította Fussunk Tokióig kihívását, amelynek célja
az volt, hogy július 23-ig 12
ezer 29 kilométert teljesítve
legalább lélekben ott lehessenek a játékokon a magyar
sportolókkal, ha már a lelátók üresen maradnak.
A kihíváshoz közel százan csatlakoztak, közülük
54-en rendszeres futással
járultak hozzá az eredményhez. Nagyrészt hobbisportolók gyűjtötték a kilométereket, akik néhány naponta 3
és 7 kilométer között futnak
egészségük megőrzése érdekében. Meg kell említeni
a hosszútávfutókat is, akik
naponta 10 és 40 kilométer
közötti távot teljesítettek –
a legtöbbet futó női és férfi
résztvevők egyénileg több
mint ezer kilométert gyűjtöttek négy hónap alatt.
A szervezők szerették
volna, hogy a szegediek
teljesítménye eljusson a
magyar olimpiai csapathoz,
ezért Olasz Anna világ- és
Európa-bajnoki ezüstérmes
hosszútávúszónak az utolsó
hazai edzése után átadták a
kihívásban részt vevők nevét
tartalmazó molinót, amelyet
a sportoló magával vitt Tokióba.

Kölcsönadták Bajus Brunót
A balszélső egy évre került a Nekához
A MOL-Pick Szeged NB I.-es
férfi kézilabdacsapatának
magyar bajnok balszélsője, a juniorválogatott Bajus
Bruno egy évre kölcsönbe az
élvonal újoncához, a Neka,
azaz a Nemzeti Kézilabda
Akadémia együtteséhez került. Bajus a 2020–2021-es
szezon alapszakaszában 16
bajnokin 10 gólt szerzett a
Pickben.
– Örültem a Neka megkeresésének, hisz a legmagasabb osztályban játszhatok majd. Egyeztettem Juan
Carlos Pastor vezetőedzővel,
aki mindenben támogatott.
A fejlődésem szempontjából fontos, hogy minél
több játékperchez jussak.
A Neka hasonló stílusban
játszik, mint mi Szegeden,
így biztos vagyok abban,

hogy gyorsan és könnyen
megy majd a beilleszkedés
– nyilatkozta a klub honlapjának.
További hír, hogy Bajus
mellett a 22 éves balátlövő,
a tavaly a Pick Szeged U22-

ben szerepelt Fekete Dániel
is a Neka mezében folytatja, de az is kiderült, hogy a
nyáron távozó klublegenda,
a svéd Jonas Källman a portugál Benficánál szerepel a
következő szezonban.

Bajus a több játéklehetőségért váltott. Fotó: pickhandball.hu

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN
KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT július 16án: Nádas Erik és Kaló Cintia Georgina; július 17-én:
Nemes Imre és Farle Lilla,
Pintér Tamás és Bene Nikoletta, Tóth Krisztián és
Szabó Szilvia Noémi, Novák
Norbert és Tarjányi Eszter,

Képviselői
fogadóóra

Dávidházi János és Magyar
Beáta, Morvaközi Krisztián
és Bozóki Lili, Veres János
és Pipicz Cintia.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:
Vidákovics Istvánnak és Keresztesi Csillának 2021. 07.
11-én Ádám, Takács Gábor
Áronnak és Kovács Eszternek 2021. 07. 11-én Johanna, Varga Dánielnek és Kovács Andreának 2021. 07.
12-én Hunor és Magor, Szabó Józsefnek és Kocsis Ré-

kának 2021. 07. 13-án Hedvig, Csepely Csabának és
Fodor Adrienn-nek 2021.
07. 13-án Jelena Mia, Barta Norbertnek és Móra Nikolettnek 2021. 07. 14-én
Noémi, Kiss Krisztiánnak és
Szemerédi Mária Annának
2021. 07. 14-én Blanka Karolina, Veres Gábornak és
Juhász Viktóriának 2021.
07. 19-én Fanni nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

AUGUSZTUS 2., HÉTFŐ
Dr. Kovács Tamás: 18.00 – 19.00 (A jelzett időponton belül
elérhető a 30/303-9654 telefonszámon.)
AUGUSZTUS 3., KEDD
Molnár Zoltán: 16.00 – 17.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 20/531-0402 telefonszámon.)
AUGUSZTUS 4., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
marad a kánikula
Július Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

Zivatarok, Zivatarok,
hidegfront
szél
31/21
30/19
Oszkár,
Ignác

Boglárka,
Nimród

Záporok, Közepesen
szél
felhős
29/17
30/17
Lehel,
Alfonz

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

Záporok Közepesen
felhős
31/17
30/18

Hermina, Domonkos,
Dominika
Lídia

Krisztina,
Abelina

Záporok
31/18
Berta,
Bettina

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 mozijegyet nyerni egy Ön által választott és a Belvárosi Moziban vetített filmre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: augusztus 4. 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: Idén kilencvenéves a Szegedi Szabadtéri Játékok. A nyertes: Dékány Csaba Gábor. Gratulálunk!
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Hirdetés
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