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Civilek pénze
Nem tudott megegyezni a kormány Norvégiával, ezért inkább
lemondott 77
milliárd forintnyi
támogatásról.
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Független
színházak
Nyolc helyszínen
33 produkcióval
várták a közönséget a független
színházak szegedi
fesztiválján.

Hulladékudvar nyílt
Szőregen

10.

Mikor lehet
magyar euró?
Az Eurobarométer
felmérése szerint
a magyarok 69
százaléka támogatná az euró
bevezetését.

Vasárnap vége
A végéhez közeledik a tokiói olimpia:
vasárnap osztják ki
az utolsó érmeket.
Összefoglaltuk, hogy
szerepeltek lapzártánkig a szegediek.

Megújul Tarján óvodája,
ami már a tizedik a sorban

U

Avramov András, Szőreg önkormányzati képviselője és
Makrai László, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.
ügyvezető igazgatója adta át az új hulladékudvart. Fotó:
Iványi Aurél

niós forrásból épült
meg az ezer négyzetméteres hulladékudvar Szőregen, a Magyar és
Gyár utca sarkán. Ezzel már
kilenc hulladékudvar működik Szegeden. Avramov András, Szőreg önkormányzati
képviselője azt mondta, ez
nemcsak a helyiek igénye
volt, de a város önkormányzatának környezetvédelmi törekvéseivel is egybecsengett.
Az udvarban az összes olyan
szelektált hulladék leadható,
ami nem kommunális hulladék. Háztartásonként naponta díjmentesen maximum
egy köbméter hulladék (építési törmelék, zöldhulladék,
veszélyes hulladék stb.) adható le. A szolgáltatást olyan
helyi lakosok vehetik igénybe, akik hulladékszállítási
szerződéssel rendelkeznek,
és nincs díjtartozásuk.
Részletek az 5. oldalon

A kivitelező képviselője tájékoztatja a Tarjáni óvoda felújítási munkálatairól Szabó
Sándort, Szeged országgyűlési képviselőjét és Mészáros Tamást, Tarján önkormányzati
képviselőjét. Fotó: Iványi Aurél
Elkezdődött a héten a Tarjáni óvoda több
mint negyvenéves, paneltechnológiával készült, mára alaposan megkopott épületének felújítása a Bölcsőde utcában. A munkálatok során csak a falak és a födém marad

a régi, az épület többi része 390 millió forintból teljesen megfiatalodik. Ez már a tizedik szegedi óvoda, mely kívül-belül teljesen
megújul.
Cikkünk az 5. oldalon

Emlékül magával vitte a székét a városházáról
A régi fényképek rendezgetése közben találta meg olvasónk a fotókat nagyapjáról, Bárkányi Zoltánról, aki 1922–
29 között Szeged város árvaszéki elnöke volt. Dr. Berecz
Árpádné megírta lapunknak családja történetét.
„Jó annak, aki ismerhette a
nagyszüleit. Az idősek élettapasztalataiból fontos tanulságokat vonhatnak le a fiatalok, például azt, hogyan lehetett elviselni az élet nehézségeit. Most, amikor annyi baj
van, érdemes visszatekinteni őseink életére. A háború, a
gazdasági válság akkor is próbára tette az emberek életét.
Nekem szerencsém volt, mert
mind a két nagymamámat és
nagyapámat ismertem, sőt elérhető közelségben laktak,
és sok évig élvezhettem társaságukat. Édesapám szülei
kisiparoscsaládból származtak. Boldog házasságban él-

tek, küzdelmes, munkával töltött életük ma is például szolgál számomra. Édesanyám
szülei más társadalmi közegből jöttek. Mindketten ügyvédi
családból származtak. A nagymamámnak tizenkét, a nagyapámnak tíz testvére volt. A
nagymamám édesapja, Fráter Gyula Szegeden dolgozott ügyvédként, de Franciaországban kitanulta a szőlőtermesztést is. Az 1881-ben
Szatymazon vásárolt homokos földeken telepített szőlőből készített borral – burgundival – aranyérmet nyert a párizsi világkiállításon.”
Folytatás a 6. oldalon

Jönnek
az önjáró trolik
és az e-buszok

J

A nagyapa, Bárkányi Zoltán családi körben, 1963-ban Szatymazon. A nagyapa mellett, a
kép jobb szélén olvasónk, Berecz Árpádné édesanyja, Bárkányi Margit. A nagymama, Fráter
Erzsébet mögött olvasónk édesapja, Győry Emil. Családi fotó

ól illeszkedik a Zöld Város projektbe a tömegközlekedés
környezetbarát korszerűsítése is.
Nem véletlenül bővült és
újult meg az elmúlt években
a város elektromos közlekedése. Hamarosan újabb modern járművek állnak forgalomba Szegeden, mert megszületett a döntés a Zöld
Busz programban.
Négy önjáró troli és
nyolc elektromos busz
érkezik Szegedre, melyeknek alacsonyabb a
zajterhelésük és nulla a
károsanyag-kibocsátásuk,
magyarán működés közben nem szennyezik a környezetüket.
Bővebben a 3. oldalon
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Orbánék inkább lemondtak a Norvég Alap 77 milliárdjáról,
mert ragaszkodnak a civil szervezetek totális kontrolljához
Nem tudott megegyezni a magyar kormány Norvégiával,
ezért inkább lemondott 77 milliárd forintnyi támogatásról,
mert olyan civil szervezetek lettek volna a kisebb, civil támogatások magyar lebonyolítói, amelyeket Orbánék nem akartak elfogadni. Ez azt jelenti, hogy a kormány ugyanúgy nem
kéri a támogatásokat, mint 2014 után. Így olyan területek
– energiapolitika, oktatás, kultúra – estek el komoly pénzektől, amelyeknek nagy szükségük lett volna a támogatásra.

J

úlius 21-ig kellett volna megállapodnia a kormánynak Norvégiával a
Magyarországnak járó támogatásokról, konkrétan arról,
hogy a civil célokra jutó 4 mil-

liárd forintnak melyik szervezetek legyenek a lebonyolítói.
Ez lett volna a feltétele annak, hogy a teljes, 77 milliárdos összeget megkaphassuk.
Azt ugyanis a norvégok kikö-

Nem jár, hanem adható
„Ha a kormány nem tudja elfogadni azokat az alapelveket, amelyekben a tizennégy másik kedvezményezett országgal egyetértünk, akkor meg kell húznunk a
határt” – nyilatkozta Ine Eriksen Søreide norvég külügyminiszter azt követően, hogy nem sikerült megállapodniuk a magyar kormánnyal a Norvég Alap pénzeinek elosztásáról. A magyar kormány a döntésével
77 milliárd forintnyi támogatásról mondott le, amire
Gulyás Gergely miniszter megjegyezte, hogy márpedig
az járna az országnak. Søreide erre válaszul közölte,
hogy felajánlásuk önkéntes.

Civil szervezetek tüntetése 2017-ben a Hősök terén. Évek óta bünteti a kormány a civileket.
tötték: a civileknek járó pénzekről nem dönthet közvetlenül a magyar kormány – írta
a Telex.
A megállapodás nem jött
létre a határidőig. Így a portál cikke szerint ugyanúgy
nem jönnek a norvég pénzek
Magyarországra, mint 2014
után, amikor a kormány szintén az általuk sorosistának
bélyegzett, politikai kifizetésekkel vádolt civil szervezetek miatt ment neki a Norvég
Alapnak.
Pedig 2020 végén még

helyi fejlesztésekre. A Belügyminisztérium 31,5 millió eurót
költhetett volna romaintegrációra, az Emmi 17 milliót kulturális támogatásokra, de 4,5
millió ment volna oktatásra és
ösztöndíjakra is.
A támogatások folyósításának azonban az lett volna a feltétele, hogy a felek hét hónapon belül megállapodjanak az
összesen 10,8 millió eurónyi
civil források elosztásáról, a Civil Alap magyar lebonyolítóinak
kiválasztásáról is. Magyarul
arról, kik legyenek a következő

úgy nézett ki, hogy a kormány
kiegyezik a norvégokkal, és az
új ciklusban ismét jöhetnek
a támogatások. A hosszasan
előkészített decemberi megállapodásban Magyarország
és Norvégia megegyezett a
folyamatról, és arról is, hogy
mire költenék a támogatásokat. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium például 50
millió eurót fordíthatott volna
klíma- és energiapolitikára,
45 millió eurót innovációra és
a kis- és középvállalkozások
támogatására, 31 millió eurót

Pintér Sándor finoman megfenyegette
az RTL Híradó riporterét, amikor
a lehallgatási botrányról érdeklődött

P

ár napja Pintér Sándort akarta kérdezni
az RTL Híradó újságírója a Pegasus-ügyről, de a
belügyminiszter azt mondta a riporternek, hogy már
az is törvénysértést követhet el, aki kérdez a lehallgatási botrányról – írta a 444.
hu. „A nemzetbiztonsági bizottság ülésére én elmentem, sajnálatos módon nem
tudtam válaszolni. Mindezekre a kérdésekre, egyszer és mindenkorra szeretném jelezni, hogy csak ott

vagyok hajlandó válaszolni.
Azért, mert jogilag én megsértenék egy államtitkot. Na
most, hogyha én megsérteném, akkor önt mint felbujtót ezért felelősségre kellene vonni, mert engem egy
államtitok
megsértésére
próbál rávenni. Tekintsünk
el ettől a kérdéstől, úgy gondolom, végig kell gondolni, hogy lejátsszák-e ezt” –
válaszolta Pintér a riporter
kérdésére.
A
belügyminiszternek
azért nem kellett válaszol-

nia a nemzetbiztonsági bizottság ellenzéki tagjainak
kérdéseire, mert a testület
fideszes tagjai távol maradtak, így az ülés határozatképtelen volt. Így Pintér
Sándornak nem kellett elmondania, hogy a kormány
megvásárolta-e a Pegasus
nevű, mobiltelefonokat meghekkelő izraeli kémszoftvert,
illetve hogy valóban használták-e az eszközt újságírók, ellenzéki politikusok és
civil aktivisták megfigyelésére.

ciklusban a kiválasztott civilek,
akik itthon szétosztják ezeket
a forrásokat.
A Telex cikke szerint a
háttérben feltehetően komoly
politikai tárgyalások zajlottak.
A norvégok számára fontos
lehetett, hogy szakmai döntés
szülessen, és hogy a kormánytól valóban független civilek
kerüljenek helyzetbe, míg a
kormány számára kellemetlen lehetett volna, ha esetleg
ismét a korábban betámadott
civil szervezetek lesznek a
magyarországi lebonyolítók.
A határidőig nem sikerült
megegyezni. A portál azt írta,
minden jel szerint a kormány
most sem akarta elfogadni
a norvégok által kiválasztott
szervezeteket, ezért 2014
után inkább ismét teljesen
lemond a Norvég Alap támogatásairól, beleértve azt a
mintegy 73 milliárd forintot,
amit maguk a minisztériumok
kontrolláltak volna. (A címlap
ajánló fotóját Eifert János készítette.)
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Uniós szinten szegénynek számít
a magyarok háromnegyede

A

kelet-európai országok többsége az
elmúlt tizenöt évben faragni tudott jövedelmi hátrányából az Európai Unió
átlagához képest. Egyetlen kivételt találunk:
Magyarországot. Az anyagi helyzetünk javult ugyan, de éppen olyan ütemben, ahogyan az EU-átlag is – írta a 444.hu, mely a
TÁRKI munkatársainak tanulmányát elemezte.

A magyarok háromnegyede uniós szinten
szegénynek számít, ami még a bolgárnál is
magasabb arány. Az Európai Unióban csak
Romániában rosszabb a helyzet. Finnországban, Franciaországban vagy Hollandiában
az emberek alig 5 százaléka számít uniós
szinten szegénynek. Ez a cseheknél 20 százalék, a lengyeleknél 40, a szlovákoknál 50
százalék. Nálunk több mint 75 százalék.

BÉRLETÉRTÉKESÍTÉS AUGUSZTUS 9-TŐL,
ELŐVÁSÁRLÁS KORÁBBI BÉRLŐKNEK AUGUSZTUS 9 – 19-IG
a Stefánia 6. alatt, vagy online a szinhaz.szeged.hu oldalon.
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Négy önjáró trolival és nyolc e-busszal
bővül a szegedi közösségi közlekedés

J

ól illeszkedik a Zöld Város projektbe a tömegközlekedés környezetbarát korszerűsítése is. Nem
véletlenül bővült és újult
meg az elmúlt években a város elektromos közlekedése.
Hamarosan újabb modern
járművek állnak forgalomba Szegeden, mert megszületett a döntés a Zöld Busz
programban az elektromos
buszok beszerzésére és a
kapcsolódó infrastruktúra
kiépítésére vonatkozóan. A
programban önkormányzatok és közlekedési közszolgáltatók, illetve ezek konzorciumai pályázhattak.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerint augusztustól kezdik el megkötni a támogatási
szerződéseket és kifizetni a
támogatási összegeket a

Ilyen elektromos buszok állnak majd forgalomba Szegeden. Forrás: Volánbusz Zrt.
kedvezményezett városoknak és közszolgáltatóknak,
így 123 elektromos autóbusz és négy önjáró trolibusz
beszerzése valósulhat meg a
közeljövőben. Ezekből a járművekből 4 önjáró trolibusz
és 8 elektromos autóbusz
Szegeden áll majd forgalomba. A Volánbusz Zrt. azt
írta a közleményében, hogy
2022 első negyedévétől
Szeged mellett Székesfehérváron, Győrben, Zalaegerszegen, Szolnokon és Egerben, valamint a budapesti
agglomerációban állhatnak

forgalomba az új, zéró károsanyag-kibocsátású szóló, azaz nem csuklós autóbuszok.
A program azért nagyon
fontos, mert így az érintett
városok – köztük Szeged –
legidősebb, elavult környezetvédelmi besorolású motorokkal szerelt autóbuszait
nem hagyományos, dízelüzemű járművekre, hanem korszerű, a jövő technológiáját
képviselő zöldautóbuszokra
cserélhetik.
– Új korszak kezdődik
a hazai autóbuszos sze-

Botka László hivatalában
fogadta az ír nagykövetet

Botka László polgármester és Ronan Gargan, Írország magyarországi nagykövete a szegedi városházán. Fotó: Szabó Luca

B

Vélemény

Csak ez nem vicc

A

Négy önjáró troli és nyolc
elektromos busz érkezik
jövőre Szegedre. Az elektromos járművek magasabb
szolgáltatási színvonalat
biztosítanak, és ami a legfontosabb:
alacsonyabb
a zajterhelésük, károsanyag-kibocsátásuk pedig
nulla, magyarán működés
közben nem szennyezik a
környezetüket.

otka László polgármester szerdán a
városházán fogadta Ronan Gargan ír
nagykövetet, aki bemutatkozó látogatásra érkezett Szegedre. Bár a nagykövetet
2019 végén nevezték ki, a koronavírus-járvány miatt nem tudta személyesen felkeresni a magyar nagyvárosok vezetőit. Ronan

Gargan első útja Szegedre vezetett. A találkozón a szegedi fejlesztésekről és a város
előtt álló lehetőségekről beszélgetett a polgármester a nagykövettel, akit különösen érdekeltek a zöldberuházások. A találkozón
szót ejtettek Magyarország európai uniós
szerepvállalásáról és a közösség jövőjéről is.

mélyszállításban. Az elnyert
támogatásnak köszönhetően Európában egyedülálló
elektromosautóbusz-flottával szolgálhatjuk utasaink
kényelmét úgy, hogy közben
környezetünk védelme terén
is jelentős előrelépést teszünk. A száz e-busz 5071
tonnányi szén-dioxid-megtakarítást jelent évente a
legnagyobb környezeti ártalomnak kitett városokban
– mondta Pafféri Zoltán, a
Volánbusz elnök-vezérigazgatója a pályázati eredményhirdetés után.

Szeged
a top 10-ben

A

szallas.hu legfrissebb kutatásából kiderül, hogy
hazánkban Siófok, Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Eger,
Budapest, Hévíz, Gyula, Szeged,
Zalakaros és Pécs vonzza a legtöbb vendéget a főszezonban.
Szeged évek óta a legkedveltebb
magyarországi úti célok között
szerepel. A klasszikus fürdővárosokat leszámítva pedig Eger és
Budapest után a harmadik legkeresettebb település.
Magyarországon Siófok, Horvátországban pedig Crikvenica
a befutó az utazók körében a
foglalások alapján. A portál adatai szerint az adriai nyaralások
hosszabbak, mint a balatoniak:
előbbi átlaga 5-6 éjszaka, utóbbié 3-4 éjszaka. Az árakat nézve
a Balatonon Horvátországhoz képest egy apartman egy éjszakára
egy személynek átlagosan 1,5
százalékkal drágább. A balatoni
apartmanok átlagára 7823 forint
személyenként és éjszakánként,
a horvát átlagár 7710 forint.
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lakuljon nemzeti kamubizottság, álljanak ki mindennap az ellenzékiek, és tegyék nevetségessé a kormánypártot! – javasolta a minap egy hallgató a Klubrádió beszélgetős műsorában. Az utána megszólaló politikus azzal hárította el ezt a kihívást, hogy viccelődjenek a humoristák, ők sokkal jobban értenek hozzá.
Ha egy normális országban élnénk, azt mondanám,
mindkettőnek igaza van, csakhogy mi nem élünk normális országban. Sőt egyre inkább Abszurdisztán rajzolódik ki
körülöttünk. Más körülmények között kedélyesen nevetgélnénk, ahogy az újságírók tették a napokban Gulyás Gergely
kancelláriaminiszter kijelentésén, miszerint a Fidesz és a
melegek között nincs átfedés. De kinevették az interneten
Szijjártó Péter külügyminisztert is, amikor azt nyilatkozta
az állami rádióban, hogy egy nagy nemzetközi lobbihálózat
nyomásgyakorlása áll a magyar gyermekvédelmi törvénnyel
szembeni támadás mögött.
Mondom, derülnénk mi, csakhogy már szürreálisabb,
ami körülöttünk történik, mint amit a humoristák ki bírnak
találni. Az internetes
poéngyár, a Hírcsárda Derülnénk mi, csakhogy
„monnyon le”! Csak
már szürreálisabb, ami
az egyik legújabb hír,
körülöttünk
történik,
hogy a rezsiharcért komint amit a humoristák ki
rábban felelős fideszes
bírnak találni.
honatya, aki egyben a
hazai birkózószövetség
elnöke is, azt írta közösségi oldalán: „a tokiói olimpiára utazó birkózók tábori bibliát és könyvjelzőt is vittek magukkal”.
Most tényleg? De friss az az előírás is, amely szerint mindenhez, még a könyvekhez is használati utasítást kötelező
adni. Hátha önálló gondolatunk támadna tőlük? Vagy hogy a
szintén fideszes Budai Gyula kritizálja a közösségi oldalán a
világhírű Forma–1-versenyzőt, Lewis Hamiltont, akit ő csak
„magyarosan Hamilton Lajosnak” degradál, mert megvan a
véleménye a pedofiltörvényről, amivel nálunk a melegeket
is megbélyegzik.
Hát ehhez tényleg humor kell, különben a gyomrunk forogna.
Ha a szereplőket nem ismernénk, azt mondanánk,
újabb gumicsontok, amiken elrágódhatunk, semmi más,
tudjuk, uborkaszezonban minden jópofaságot felfúj a sajtó. Azért én mégis a józan észre hivatkoznék, mert közben
egy-egy poénnak látszó nyilatkozat túlmegy minden határon. Ez nem a viccoldal, csak szólok, ez a mi életünk, és ne
felejtsük el, ez is az ördögi propagandagépezet terméke.
Ugyanúgy nem szabad túllépnünk rajta, mint azon, hogy
még mindig nincs egyértelmű válasza a kormánynak, hogy
kémszoftverrel lehallgatott-e civileket, újságírókat, üzletembereket. Mert egyáltalán nem poén, hogy a belügyminiszter úgy tesz, mintha tájékoztatni akarná az illetékes
bizottságot, miközben tudja, hogy a Fidesz szabotálni fogja
az ülést. Aztán a kérdéssel provokáló tévériportert megfenyegeti, hogy felbujtás, ha államtitok kiadására akarja
rávenni. Ez már egyáltalán nem vicces. Az egészségügyi
dolgozók múlt szombati tüntetésére pedig azt üzente a
végsőkig kizsigerelt ápolóknak, hogy a Belügyminisztérium
üdvözli a demonstrálók tetszés-, illetve nemtetszés-nyilvánításait. Ugyanakkor nem tartotta indokoltnak a részvételét a nagygyűlésen. Tényleg, miért is tette volna, hiszen a
járvány óta ő irányítja az egészségügyet. A korábbi felelős,
Kásler Miklós miniszter pedig nem átallotta megírni nekik,
hogy továbbra is számít a véleményükre. Nem értették a
poént az elcsigázott egészségügyisek, mert kifütyülték a
két miniszter levelét. Ahogy a megyei kamara elnöke lefordította magyarosan: „annyit érünk, mint ami az ágytálba
kerül”. Majd úgy fogalmazott, ha így megy tovább, és a kormány nem lép, akkor nem lesz, aki ellátja őket, ha betegek
lesznek.
Nem nevettünk.
Dombai Tünde
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Vízimentők gyakorlata
a Tiszán
Sokan elfelejtik, hogy a Tisza, mint minden élővíz veszélyes, de megelőzhető a
tragédia, ha a fürdőzők és a
vízen közlekedők betartják
a szabályokat.

SZ

imulációs gyakorlatot tartottak nemrég a
Tiszán a szegedi vízimentők.
Egy szabálytalanul közlekedő motorcsónak előbb két
kajakost, majd egy vitorlást
borított a folyóba. Seller András, a Szegedi Vízimentő és
Tűzoltó Szakszolgálat elnöke
elmondta, az első eset sokszor előfordul a Tiszán, szerencsére még nem történt
tragédia. Az egyre több vízi

A szegedi vízimentők mentették ki a kajakosokat a bemutatón. Fotók: Iványi Aurél
jármű miatt fontos felhívni a
figyelmet az ilyen esetekre.
Hozzátette, mind a két bemutatott példában bűncselekményt követett el a motorcsónak vezetője.
A fürdőzőknek is be kell
tartaniuk a szabályokat. A

Ellátták a sérültet.

legfontosabb: csak a kijelölt fürdőhelyeken szabad
a vízbe menni. Nem ajánlott felhevült testtel vagy
ittasan vízbe ugrani. Molnár János vízimentő-oktató
szerint a Tiszán a legveszélyesebb a sodrás, ami
a legjobb úszókat is nehéz
feladat elé állítja, hiszen
az erős áramlás pillanatok
alatt elsodorja a fürdőzőt,
és nem biztos, hogy egy távolabbi partszakaszon már
ki tud jönni a vízből. Sokan
próbálnak az árral szemben visszaúszni, azonban
ilyenkor gyorsan elfáradnak, ami szintén tragédiához vezethet.

Kislámák
a vadasparkban

Beteg fákat
vágtak ki
a Partfürdőn

H

at olyan beteg fekete
nyárfát vágtak ki az erdészek a Partfürdőn,
amik bármikor kidőlhettek
volna, hét fánál koronakön�nyítést végeztek, csak azokat
az ágakat vágták le, amik leszakadhatnak. A kivágandó
fákat daruval bontották le. A
gyökérkorhadás már megjelent a fa törzsében is. Ősszel
pótolják a most kivágott fákat
a Partfürdőn.
Vikunyacsikó és a mamája a Szegedi Vadasparkban.

A

Gyökérkorhadás a törzsben. Fotók: Iványi Aurél

Szegedi Vadaspark gyűjteményének egyik különlegessége, hogy mind a négy dél-amerikai tevefélét bemutatja, a két vad forma, a vikunya és a guanakó mellett
a belőlük háziasított alpakát és lámát is. Ritkaságnak számít, hogy szinte egyszerre három családban is utód szülessen. Szegeden nemrég egy-egy vikunya, guanakó és alpaka
kancacsikó jött a világra. A látogatók valamennyiüket megtekinthetik a kifutójukban, hiszen anyjuk gondosan neveli
őket, nem volt szükség gondozói beavatkozásra. Valamennyi
teveféle közös jellemzője, hogy rendkívül jól tűrik a szárazságot, hosszú ideig képesek víz nélkül is ellenni, a legsilányabb
takarmányon is elélnek.
Szegeden a guanakók a nagy marákkal és a nandukkal
társbérletben laknak, a csikó így marakölykökkel is ismerkedhet, amelyek szép számmal születtek idén nyáron is. A
három lámaféle csikó megtekintéséhez érdemes nekivágni
a dél-amerikai körútnak is a Szegedi Vadasparkban, amely
kifejezetten vadonközeli élményt nyújt.

Dinnyeköztársaság a Mars téri piacon
Szombaton ér véget a független színházak szegedi fesztiválja
Szombaton ér véget a szegedi MASZK Egyesület rendezésében a Thealter nemzetközi színházi fesztivál, amely több
mint három évtizede a független színházak egyik legfontosabb bemutatkozási fóruma. A zárónapon, szombaton
a Dinnyeköztársaság című előadást a Mars téri piacon, A
tigris című darabot pedig a régi zsinagógában láthatják.

A

múlt héten kezdődött szegedi fesztivál
hagyományosan bemutatkozási lehetőséget kínál a pályájukat kezdő művészeknek éppúgy, mint a
meghatározó hazai és határon túli független társulatoknak. Az idei, harmincegyedik fesztiválon nyolc
helyszínen 37 csapat, illetve alkotó 33 produkciójával
várták a közönséget. A programsorozat fő helyszíne ezúttal is a régi zsinagóga különleges hangulatú épülete
volt, de játszottak még többek között a Szegedi Nemzeti Színház balett-termében, a Kisszínházban, a
Grand Caféban, a Belvárosi Moziban és a Mars téri
piacon is. Idén is a műfaji sokszínűség jellemezte a
fesztivált: prózai előadást,

táncprodukciót, bábszínházi darabot, monodrámát és
versdrámát, több előadás
után pedig beszélgetést is
kínáltak a programban a nézőknek.

A szegedi fesztivál
több mint három évtizede a független
színházak egyik legfontosabb bemutatkozási fóruma.
A rendezvény különleges
színfoltja a Dinnyeköztársaság című magyar–német
művészeti projekt, amely
során az alkotók a nagy
múltú békési dinnyetermelő térség – Nagykamarás,
Medgyesegyháza – lakosaival hoztak létre egy kollaboratív színházi előadást,
amely a helybéliek sze-

A Dollár Papa Gyermekei Kelet című előadása a rendszerváltás előtti időkre tekintett vissza. Fotó: Ofner Gergely
mélyes – Szegedig vezető
– történetein és élethelyzetein keresztül mesél a
dinnyetermelés és -értékesítés kihívásairól. A közös
munka első eredményeit a
Mars téri piacon mutatják
be a fesztiválon, ahol augusztus 7-én, szombat reg-

gel 8 órától egy különleges,
a dinnyeárusítást művészeti

Nyolc helyszínen 37
csapat, illetve alkotó 33 produkciójával
várták a közönséget.

installációval és közösségi
programokkal ötvöző standot működtetnek, amely a
piac zárása után, szombaton 16 órától a szabadtéri előadás díszletévé alakul.
A fesztivál záró előadása
szombaton 21 órakor a régi

zsinagógában a Nagyváradi
Szigligeti Színház Szigligeti
Társulatának produkciója
lesz: A tigris című darabot
Gianina Carbunariu egy
bulvárhírré silányult valós
esemény apropóján írta. (A
címlap ajánló fotóját Vigh
László Miklós készítette.)
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Hulladékudvar nyílt Szőregen
Hétfő reggel nyolckor kinyitott a szőregi hulladékudvar a
Magyar és Gyár utca sarkán, a hivatalos átadó előtt már
használta is hat környékbeli lakos. Az itt dolgozók biztosak abban, hamar felfedezik a helyiek a lerakót, és bőven
lesz dolguk. Már csak azért is, mert Újszegeden és Szőregen ez az első ilyen hulladékudvar.

A

hulladékudvar 1050
négyzetméteres, 44
millió forintból épült
meg fél év alatt. A Dél-alföldi
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás építette meg egy
7,5 milliárd forint összköltségű uniós projektben, aminek tízszázalékos önerejét
az állam vállalta magára. A
kivitelezési munkálatokat a
MENTO-A-HÍD Szeged 2018
Konzorcium végezte el.
– Korábban tizenegy helyszínt vizsgáltunk meg, amelyek mind alkalmasak lettek
volna arra, hogy ott hulladékudvar nyíljon. Jellemző-

en vélt lakossági, illetve műszaki problémák miatt nem
tudtuk a korábbi helyszíneken megvalósítani a hulladékudvart, miközben mindenki tudta, szükség van Újszegeden és Szőregen is egy
ilyen létesítményre – mondta
a megnyitón Makrai László,
a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatója. Újszegedről és Szőregről
a legközelebb hulladékudvar
Újszentivánon volt.
– Mindig az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy
megnyíljon egy ilyen udvar,
hogy a szőregieknek és az

újszegedieknek ne kelljen
átjárniuk a Tisza túloldalára
vagy Újszentivánra, ha szelektív hulladékot akarnak lerakni nagy tételben – mondta Avramov András. Szőreg
önkormányzati képviselője
megjegyezte: Szőregen és
Újszegeden a kerti hulladék
elhelyezése jelentette a legnagyobb kihívást. Úgy véli,
Szőregen jól állnak ebben a
kérdésben, a lakosok hamar
megszokták a sárga kukás
rendszert, most pedig megoldódott a zöldhulladék kulturált, szelektív gyűjtése és
tárolása.
Elhangzott: a szőregi
udvar megnyitásával felszámolják a Fő fasori és Csanádi utcai gyűjtőszigetet.
Szegeden jelenleg negyven
gyűjtőszigetet is üzemeltet a
hulladékgazdálkodás.

Az első zöldhulladékok a szőregi hulladékudvarban. Fotó: Iványi Aurél

Felhívás parlagfű-mentesítésre
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.
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

5

Megújul Tarján óvodája,
ami már a tizedik a sorban
Elkezdődött szerdán a Tarjáni óvoda több mint negyvenéves, paneltechnológiával készült, mára alaposan
megkopott
épületének
felújítása a Bölcsőde utcában. A munkálatok során
csak a falak és a födém
marad a régi, az épület
többi része 390 millió forintból teljesen megfiatalodik.
– Négy év alatt ez már a tizedik szegedi óvoda, mely
kívül-belül teljesen megújul.
Az intézményrekonstrukciós programra eddig 3 milliárd forintot fordított a város,
amiből 2,4 milliárdot az Európai Unió, a fennmaradó
600 milliót pedig az önkormányzat biztosított – mondta a helyszínen Szabó Sándor. Az országgyűlési képviselő elmondta, Tarjánban is
hasonló nagyságrendű fejlesztések valósultak meg az
elmúlt években. Többek között megfiatalodott a városrész két iskolája, és jelentős
közterület-fejlesztésre is sor
került a Zöld város programban. Összesen 3 milliárd forintnyi fejlesztés jutott az elmúlt négy évben a városrészre.
– Az a célunk, hogy a
következő hétéves uniós fejlesztési ciklusban hasonló
beruházásokat tudjunk megvalósítani – mondta Szabó
Sándor.

Bontással indult a Tarjáni óvoda felújítása. Fotó: Iványi
Aurél
Mészáros Tamás, a városrész önkormányzati képviselője a Bölcsőde utcai
óvoda felújításáról elmondta: csak a falak és a födém
marad a régi, minden más
teljesen megfiatalodik az
1977-ben épült panelóvodában. Az átfogó korszerűsítés
célja, hogy modernné, hatékonnyá és energiatakarékossá tegyék a 104 férőhelyes óvoda működését.
Az energetikai felújítás
mellett családbarát fejlesztések is megvalósulnak. A
beruházásra az EU 220 millió forintot biztosít, amit az
önkormányzat 170 milliós
saját forrással egészít ki. A
beruházásban leszigetelik a
külső falakat és újravakolják a homlokzatot. Korszerű hőszigetelő nyílászárókat
építenek be, felújítják a lapos tetőt, ahol napelemes
rendszert is telepítenek.
A csoportszobáknál külső

árnyékolást is készítenek.
Megújul a teljes fűtési, elektromos, valamint a víz- és
szennyvízhálózati rendszer,
felújítják a vizesblokkokat.
Az óvoda akadálymentesítésekor új illemhelyet alakítanak ki. Az udvarban parkolót
alakítanak ki a mozgáskorlátozottaknak. Elbontják a
csoportszobák előtti teraszt,
a helyén új gumiburkolatos
játszóhelyet alakítanak ki. A
gyerekek új öltözőszekrényeket kapnak, és több kültéri
játszóeszközzel is gyarapodik az intézmény.
A tervek szerint fél évig
tart a kivitelezés. A munkákat a közbeszerzési eljárásban nyertes szegedi Alp-Favill ’96 Kft. végzi. A tarjáni
óvodásokat a felújítás idejére a közeli Rókás óvodában
helyezik el. Az óvodafejlesztési program a tervek szerint
a Gyertyámos utcai óvoda
felújításával folytatódik.
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Emlékül magával vitte a székét a városházáról
Bárkányi Zoltán 1922 és 1929 között Szeged város árvaszéki elnöke volt
Folytatás az 1. oldalról
„Az 1875-ben Zsombolyán született nagyapám, Bárkányi Zoltán ügyvéd volt. A szegedi piarista gimnáziumban érettségizett
1893-ban, majd Budapesten folytatta jogi tanulmányait. 1902-ben
lépett Szeged város szolgálatába
mint osztályjegyző, majd 1912-től
községi bíró volt. Az első világháborúban századparancsnok, majd
hadbíró volt. 1922-ben megválasztották Szeged város árvaszéki elnökének. A Tisztviselőtelepen élt a családjával. Öt gyermeket neveltek. Munkáját felelősségteljesen végezte, de rideg modora
miatt többen kritizálták. A rendet,
a pontos munkavégzést az unokáitól is megkövetelte. 1929-ben
nyugdíjba vonult, és Szatymazon gazdálkodott a Szegedi Gazdasági Egyesület borászati és
szőlészeti osztályának vezetőjeként.

Olvasónk nagymamája, Fráter Erzsébet és nagyapja, Bárkányi Zoltán 1912-ben.
A szegedi polgári családok szívesen vettek szőlőültetvényeket a
szatymazi homokon, főleg a vasút
mellett, hogy könnyebben kijuthassanak vonattal a városból a tanyára. A család a nagyállomás közelébe, a Bors-palotába költözött.
Édesanyámnak a toronyban volt a
szobája, innen járt a Szent Erzsébet Leánygimnáziumba.

diót Szatymazon. Szívesen dolgozott a kertben, a nagymamám

A hosszú élet titka
Bárkányi nagymama és nagyapa
91 évig éltek. Átéltek háborút, válságot, anyagi csődöt. A legfájdalmasabb is megtörtént velük, az
első kislányuk hatéves korában
meghalt tüdőgyulladásban. A nagy-

Elúszott a szőlőbirtok

Bárkányi Zoltán 1907-ben. Így
nézett ki több mint száz éve a szegedi városházán egy osztályjegyző.

Nagyapám szeretett gazdálkodni.
Vadászott is, főleg nyulakra, vadkacsákra, fácánokra. A városban
szívesen látogatta az úszóházat és
a kaszinót. A jó világnak a gazdasági világválság vetett véget. 1933ban már nem lehetett értékesíteni a bort, a termelőkön maradt
az áru. 1945-re elúszott a szőlőbirtok.
A nagyapám petróleumlámpa
mellett hallgatta az elemes néprá-

Az elutasíthatatlan szükség
Az árvaszéki elnök a gyámügyekkel foglalkozott. Pontos, részletes
feladatkörét Ruszoly József Szeged szabad királyi város törvényhatósága 1872–1944 című könyve foglalja össze: „Az árvaszék gyámot, gondnokot rendelhetett ki, előzetesen jóváhagyta a gyámoltak, gondnokoltak bíróság elé vinni szándékolt osztályegyezségeit,
fölügyelt a gyámok és gondnokok tevékenységére, megerősítette
a gyámoltakat, gondnokoltakat érintő szerződéseket, az ingatlanra vonatkozó jogügyletekhez viszont előzetes jóváhagyását is
kellett kikérni. E tekintetben az »árvákra nézve fennforgó előnyök
s hasznossági tekintetek vagy az elutasíthatatlan szükség« volt
szem előtt tartandó. Az árvaszék utalványozta az árvák tartására,
nevelésére szükséges összegeket. A nagykorúvá vált s gondnokság alá nem vont gyámoltak részére elrendelte a gyámilag kezelt
vagyon ki- és átadását. Az árvaszék a »vagyontalan elhagyott és
lelenc árvákat« örökbefogadásra ajánlotta »egyes jótevőknek«. Az
árvaszék szavazta meg az árvatári kölcsönöket, ezeket csak olyan
ingatlanok jelzálogaként való betáblázása mellett lehetett nyújtani, amelyek »tulajdonsága [tulajdona] és birtoklása iránt semmi
kétség sem forgott fenn«.”

vonattal az élelmet. Nagyapám a
régi világról mesélve szívesen emlékezett Dankó Pistára, aki neki
is elhúzta a nótáját a vendéglőben.

mama sok tíz éven át féltve őrizte
a kislánya első félévi, jeles bizonyítványát.
Hogy mi volt a hosszú életük
titka a sok nehézség ellenére? Nagyon szerették egymást. A nagyapa ebéd után mindig megcsókolta a nagymama kezét, aki mindig
mosolygott. Nálunk nem lehetett
hangos szót hallani. A sok munka
a jó levegőn, kiszakadás a közélet
zűrös világából, és ahogy nagyapa
mondogatta: »A nyugalom a hosszú
élet titka.«”

Megvette a karosszékét a várostól

Bárkányi Zoltán 1922 és 1929
között Szeged város árvaszéki
elnöke volt. Képek forrása: Dr.
Berecz Árpádné családi fotói
pedig horgolt és terítőket hímzett.
Minden házimunkát egyedül végzett. Karácsonykor a finom süteményeket és az általa készített ízes
szaloncukrokat behozták nagyapával a városba, mert minden ünnepet velünk töltöttek.
Gyönyörű volt a nagymamám
virágoskertje. Szabályosan megtervezett, kör alakú virágágyak,
magasra futtatott örökzöldek, a
környék legmagasabb fenyőfája,
a finom fehérepret termő fa és a
terjedelmes diófa növelte a kert
értékét, hangulatát. A nagymama
délre megfőzte a sparhelten az
ebédet, és nekünk, gyerekeknek
szépen felöltözve kellett az asztalhoz ülni. Télen hideg volt a házban.
Egy szobát fűtöttek, és a konyha
volt elviselhető. Mivel a tanyájuk
3 kilométerre volt Szatymaz központjától, hetenként vittük nekik

„Bárkányi Zoltán megveszi a várostól hivatali karosszékét. Bárkányi Zoltán, a város nyugalomba vonuló árvaszéki elnöke érdekes
kérvényt nyújtott be a polgármesterhez. Azt kérte, hogy a város
megfelelő összeg ellenében adja el neki azt a hivatalában használt karosszékét, amit még akkor vettek, amikor a város szolgálatába került és
amit azóta minden beosztásában
használt. A szék
ránézve az emlék becsével bír,
ezért szeretné, ha
nem kellene most
attól megválnia.
Somogyi Szilveszter polgármester
természetesen
teljesíti Bárkányi
Zoltán kérését és
a mérnöki hivatalt bízta meg az
öreg
karosszék
értékének megállapításával.” A polgármester „örökáron”
Bárkányi
Zoltánnak adta a
széket.
(Forrás:
Délmagyarország,
1929. 12. 15.)
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Mikor lehet magyar euró?
Interjú Pelle Anitával, az SZTE GTK egyetemi docensével
Miért a forint a nemzeti fizetőeszköz, ha lehetne az euró is? Politikai
vagy gazdasági kérdés az uniós fizetőeszköz hazai bevezetése? Men�nyire érett az ország gazdaságilag, pénzügyileg az új fizetőeszköz bevezetésére? – ezekről a kérdésekről beszélgettünk Pelle Anitával, az
SZTE GTK egyetemi docensével, a Pénzügyi és Nemzetközi Gazdasági
Kapcsolatok Intézete oktatójával.
– Egy, a Portfólión nemrégiben
megjelent cikkben értékelik a
Magyar Nemzeti Bank tavalyi teljesítményét. A témáról szóló cikk
címében úgy fogalmazott a portál, hogy 2020-ban rommá kereste magát a jegybank az árfolyamnyereségen, ami közel 300 milliárd forint volt. Ez a célja a jegybanknak?
– A 300 milliárd forint persze
soknak hangzik, de a Magyar Nemzeti Bank mérlegfőösszegéhez
mérten nem az. A jegybank olyan
részvénytársaság, amelynek egyetlen tulajdonosa a magyar állam.
Vagyis a bank eredménye, más
szóval nyeresége bekerül a központi költségvetésbe. Alapvetően
jó egy országnak, ha nyereséges a
jegybankja. Idetartozik, hogy kommunikációs szinten a jegybanknak
nincs árfolyamcélja. Ez azt jelenti,
hogy egy adott árfolyamot – értve ez alatt a forintot – nem akar
megvédeni. Nem törekszik árfolyam-stabilitásra, noha az euró
bevezetéséhez szükséges volna
más feltételek mellett a forint-euró
árfolyam stabilitásának megteremtése. Ezt egy megadott sávon belül
kell(ene) tartani.
– Ugyanakkor 2014-ben a jegybank az akkori nyeresége jelentős részéből az általa létrehozott
alapítványok kasszáit töltötte fel
több mint 200 milliárd forinttal.
Ezt a lépést nehéz volna nemzeti
célnak nevezni.
– Így van. Mert kérdés, mi történik az árfolyamnyereséggel, ha
azt nem a központi költségvetésbe
fizeti be a jegybank. A deklaráltan
unortodox elveket valló Matolcsy
György semmilyen módon nem illik a jegybankelnökök szokásos
profiljába. Egy hagyományos jegybankelnök alatt a jegybank a nyereséget befizeti a költségvetésbe,
és nem olyan kétes, korrupciógyanús ügyekre használja, ahogyan ez
megtörtént az előbb említett alapítványokkal. Emlékezzünk: éppen
e lépés kapcsán hangzott el elsőként az a kifejezés, hogy ez a pénz
„elveszti közpénz jellegét”. A probléma tehát ott jelentkezik, hogy
mire használja a nemzeti bank az
eredményét.
– Magától értetődő fogalomként
beszélünk az árfolyamnyereségről, noha nem olyan magától értetődő kifejezés. Mit jelent ez?
– Árfolyamnyereség a jegybanknál akkor keletkezik, amikor

a devizatartalék átlagos bekerülési árfolyama alacsonyabb, mint
az aktuális piaci árfolyam, melyen
átváltják. Az árfolyammozgás kétoldalú érme. Ha a nemzeti valuta
gyengül, akkor például az euróban
lévő megtakarításon árfolyamnyereséget érhetünk el. Mellette az
ország exportja versenyképesebbé
válik, mert a forintgyengülés miatt
kevesebb eurót vagy dollárt kell a
magyar termékekért fizetni. A hazánkban működő multinacionális
vállalatoknak ekkor kevesebbe
kerül a termelés. Jól látható, hogy
vannak nyertesei a valutagyengülésnek. Ugyanakkor vannak vesztesei is. Mindenünk, ami forintban
áll, az összes vagyonunk a külfölddel szemben leértékelődik. Benne
a bérünk és a forintban lévő megtakarításaink is. A forintgyengülés
kihatással van az építőanyagárakra, de könnyen felviszi, felviheti az
üzemanyag árát, ami aztán minden
másét is. Ezt a jelenséget nevezik
importált inflációnak.
– Mikor vezethetik be Magyarországon hivatalos fizetőeszközként az eurót? Van erre határozott politikai akarat?
– A politika hivatalosan azt kommunikálja, hogy már nincs kitűzött
dátum sem. Ez ellentmondásban
áll az uniós csatlakozási szerződésünkkel, amelyben az ország
vállalta az euró bevezetését. Tény,
hogy 2004 és 2021 között eltelt
tizenhét év, ami alatt sok minden
történt. Bár az euró bevezetésének
feltételeit és kötelezettségét nem
változtatták meg, de közben volt
egy nagyon mély válság. A globális
pénzügyi válságot egy euróövezeti
adósságválság követte. Kétségessé vált, hogy egyben tartható-e az
euróövezet, gondoljunk a görög
válságra. Az Európai Bizottság és
az Európai Központi Bank ezt követően nagyon óvatos, hogy ezt a
szerződéses kötelezettséget számon kérje az eurót még be nem
vezetett uniós tagállamokon. Az
államadósság-csökkentés
hos�szú ideig szépen zajlott, egészen
tavalyig, a koronavírus-járványig,
miután visszaugrottunk oda, ahonnan elindultunk. Pillanatok alatt
elvesztettük az ebbe fektetett
munkát. Az inflációs szintek sokáig
igen jók voltak, de mára alaposan
megváltozott a helyzet. Nem állunk
jól az árfolyam-stabilitásban. A
költségvetési hiány is sokat javult
az elmúlt években, de a kormány

Pelle Anita: Az európai identitás része az euró magyarországi bevezetése is. Archív fotó: Szabó Luca
ezt is elengedte a járvány kapcsán.
Ugyanakkor az adósság- és a hiánycélokat az Európai Bizottság
puhította fel tavaly. Mindezek ismeretében most nehéz kérdés, hol
áll az ország az euró bevezetését
illetően. A világjárvány előtt a pénzügyi feltételek teljesítésében olyan
jól álltunk, hogy több szakértő úgy
nyilatkozott: eljött az idő, hogy belépjünk az euróövezet előszobájába, az árfolyamrendszerbe. De ez
most lekerült a napirendről.
– A Magyarországgal joggal ös�szehasonlítható Szlovákia 2008-

A délszláv válság után sok ok miatt volt Szlovéniában deklarált az
euró minél hamarabbi bevezetése. Más kérdés, hogy nem jött jól
nekik az eurózóna válsága. Szlovákia nagyon más történet. Európai integrációjuk megkésett volt a
magyarhoz képest. Ők 2000-ben
kezdték a csatlakozási tárgyalásokat, Magyarország pedig 1998ban. A szlovákok a felzárkózás
lehetőségét látták az euró bevezetésében. Szlovákiában nagyon sok
a multinacionális befektető, amit
ők úgy értelmeztek, hogy az lesz a

– Nem feltétlenül a kormánynak. A monetáris politika független a kormánytól, annak alakítója
a jegybank, amelynek első számú
célja az infláció kordában tartása.
A kormány gazdaságpolitikáját úgy
támogathatja a jegybank, hogy azzal nem veszélyezteti elsődleges
célját. A nemzeti valuta leértékelése válságkezelő eszköz. Sokan
használták a pénzügyi válság idején. Így Svédország, Magyarország
és Lengyelország. Másrészt kis
országok valutáinak stabilitását
költségesebb és kockázatosabb
biztosítani. Ez is a teljes képhez
tartozik.
– Mikor lehet magyar euró?
– Három éven belül biztosan
nem. Bulgária és Horvátország
tavaly júliusban felvételt nyert az
árfolyamrendszerbe. Innentől két
évet kapnak, és amennyiben nemzeti valutájuk benne marad a megengedett ingadozási sávban, és a
többi maastrichti kritériumot is teljesítik, akkor a rá következő évben
bevezethetik az eurót. Ez leghamarabb 2023-ban lehetséges. Magyarország 2021 nyarán még nem
kérvényezte felvételét az árfolyamrendszerbe. Ez azt jelenti, hogy
2024-ben még biztosan nem vezetjük be az eurót. Az a jövő zenéje, hogy mi lesz később. Tény, akad
olyan párt, amely beillesztette a választási programjába az euró minél
hamarabbi bevezetését.
– Ez politikai vagy gazdasági kérdés?
– Is-is. A valuta ilyen értelemben identitás kérdése is, ami meg
már lehet politikai ügy. Véleményem szerint az euróövezeti csatlakozási folyamat megindítása annak is kifejezése, hogy Európához,

Az euró támogatottsága az eurózónán kívül
75%

Románia
Magyarország

69%

Horvátország

61%
54%

Bulgária
Svédország
Csehország

ban bevezette az eurót. Miért
érezték ezt szomszédaink ennyire
fontosnak, és miért nem éreztük
mi annak?
– Szlovákia és Szlovénia közvetlenül a világgazdasági válság
előtt vezette be az eurót. Utóbbi
mindig is úgy pozicionálta magát,
hogy ők a legnyugatibb keletiek.

43%
33%

legjobb, ha a hazai termelés nincs
kitéve árfolyamkockázatnak. Nem
jártak rosszul az euró viszonylag
korai bevezetésével.
– Lehet állítani, hogy egy kormánynak középtávon viszonylag
nagy játékteret ad, hogy nemzeti valutájával rendelkezik, ezért
nem siet az euróövezetbe?

Forrás: Eurobarométer/ATV
SZT-grafika

ehhez a közösséghez tartozunk.
Visszatérve a nemzeti fizetőeszközökre: ezek árfolyammozgásai
rövid távon hatnak a gazdaságra,
hosszú távon a szereplők alkalmazkodnak, a hatások semlegesítődnek.
Bod Péter
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Shalom fesztivál és Dante 700
A programokról minden információ egy helyen megtalálható a http://szegedtourism.hu/
hu/esemeny oldalon.
ORGONÁK ÉJSZAKÁJA
Helyszín: REÖK előtti tér
Időpont: augusztus 7., szombat 19 órától
Tánc, gasztronómia, zene és
képzőművészet az Orgonák
éjszakáján. A Filharmónia Magyarország idén is megrendezi az Orgonák éjszakáját.
Először Magda Dávid orgonaművész táncművészek kíséretében mutatja be a Tánc,
ahogyan a hangszer fütyül
című előadást. Majd Krizbai
Gergely képzőművész alkotását láthatja a közönség.
THEALTER
Helyszín: régi zsinagóga, Kisszínház és más.
Időpont: augusztus 7., szombat
Az 1991-ben indult és mára a
hazai színházi élet egyik legje-

lentősebb nemzetközi, független színházi fesztiváljává vált
programsorozat idei zárónapja.

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).
SZEGED ESTI FÉNYEKBEN
Találkozó: a Tourinform irodánál
Időpont: augusztus 13., péntek 19 óra
A részvételi díjas, kétórás városnéző séta regisztrációhoz
kötött. Útjuk során a nézelődők elmennek a gyönyörűen
kivilágított palotákhoz, szobrokhoz, és megtudják, mi az a
fogadalom, amiből a szegedi
dóm született.
WEST SIDE STORY
Helyszín: szabadtéri játékok,
Dóm tér
Időpont: augusztus 13., 14.,
15., 20., 21., 22., 19 óra
Világhíres musical Alföldi Róbert rendezésében.
ÉVSZAKOK ÉS FÁK
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
Dóm tér
Időpont: augusztus 26-ig
Koncz-Bisztricz Tamást 2019ben a világ Legjobb Ifjú Madárfotósának
választották,
ekkor még csak 15 éves volt,
2020-ban pedig a világ Legjobb Ifjú Makrófotósa címet

SZÜNIDEI MATINÉ
Helyszín: Belvárosi Mozi
Szerdánként 14 órától családi filmek láthatók. Augusztus
11.: Vad víz – Aqua Hungarica. Augusztus 18.: Állati jó
kekszek. Augusztus 25.: Croodék – Egy új kor.
SHALOM SZEGED FESZTIVÁL
A Szegedi Zsidó Hitközség
rendezvénysorozata a zsinagógában.
Augusztus 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:

Tibor fotói ismert és olykor ismeretlen látószögből mutatják meg a teret, ahol élünk”
– írják a program ajánlójában.
TOKAJI LILI KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: Somogyi-könyvtár
Klebelsberg-telepi fiókkönyvtára
Időpont: augusztus 31-ig

Tokaji Lili (Szegedi Korea Klub)
képzőművészeti kiállítása.
DANTE 700
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
Dóm tér
Időpont: október 7-ig
A Somogyi-könyvtár nyári nagy
kiállításával csatlakozik a
Dante Alighieri (1265–1321)
halálának 700. évfordulója alkalmából Európa-szerte rendezett megemlékezésekhez.
A bibliotékába látogatók áttekintést kaphatnak az itáliai
mester életművéről, valamint
a róla megjelent írások, tanulmányok sokszínűségéről.

latos kutatásokba, rámutatva
a hazai, ezen belül a szegedi eredményekre is. A rendkívül gazdag könyves összeállítás – a teljesség igénye nélkül – igyekszik átfogó képet
adni a „világirodalom legnagyobb költeményének” szerzőjéről. Olaszországban hivatalosan március 25-ét nyilvánították Dante-nappá, Dario
Franceschini kulturális miniszter javaslatára. A dátum kiválasztását az indokolja, hogy
az Isteni színjátékban – mely
külföldön a legtöbbet olvasott olasz nyelvű mű – Dante 1300. március 25-én kezdi el túlvilági útját. A megemlékezések ugyanakkor egész
évben folytatódnak, hiszen a
700. évforduló pontos napja
szeptember 14-e.
A DONI FOTÓS – KÓRHÁZVONATTAL A DON-KANYARBAN
Helyszín: Dóm látogatóközpont, Dóm tér
Időpont: október 31-ig, keddtől csütörtökig
Egy különleges ember ismeretlen képei. Reményi József
főhadnagy a második világháború idején 17 alkalommal
járta meg kórházvonatával a
keleti frontot. Útjai során naplót vezetett és ezernél több
képet készített, melyek szerencsénkre hiánytalanul fennmaradtak.
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.

nyerte el. Fontos számára a
természetvédelem, a természetjárás, így adta magát,
hogy ezt választotta témájául.
SZEGED
SZECESSZIÓS
ÉPÜLETEI
Helyszín: Somogyi-könyvtár
Móra utcai fiókkönyvtára
Időpont: augusztus 27-ig
Illés Tibor fotókiállítása. „A teljes alakos épületfotók mellett oromdíszek, különleges
ablakformák, mozaikképek,
lépcsőházak és épületbelsők
részletein időzhet tekintetünk.
Ezek a részletek olykor az újdonság varázsával hatnak
ránk, pedig hétköznapjainkban talán többször is elhaladunk némely épület előtt. Illés

A tárlat elsősorban a könyvtár különleges, régi gyűjteményére fókuszál, melyben előkelő helyet foglal el az Isteni
színjáték 1564-es, eredeti,
olasz nyelvű, illusztrált példánya, a Sessa fivérek velencei
kiadása. A későbbi századok
kiadástörténetének ismertetése után a kiállítás bepillantást nyújt a szerzővel kapcso-

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 sorozatában Fái Bernadett, a Rádió 88 hírszerkesztő-hírolvasó riportere az idén
Szegedért emlékéremmel kitüntetett Grecsó Krisztián
Vera című regényét ajánlja.

GY

erekkorom óta meghatározó szerepet tölt be
az életemben az olvasás. Már általános iskolában megragadtam minden lehetőséget, hogy új
könyvélményeket szerezzek: a Jonatán Könyvmolyképző tagja voltam. Ennek részeként rengeteg ifjúsági könyvet vehettem kezembe, amikre mai napig szívesen emlékszem vissza.
A könyvtárak szintén meghatározó helyszínek voltak az életemben. A suli könyvtárából és a Somogyi-könyvtárból sem
távoztam soha üres kézzel. Mai napig imádom a használt
könyvek régi illatát. Az olvasás élményéhez szükségem van
arra, hogy
megfoghassam és érezzem a könyvet,
belelapozzak,
ezért például e-bookon
nem szívesen
olvasok, helyette
könyvesboltokból és antikváriumokból szerzem
be az újabb
k i n c s e ke t .
Érdekesség,
hogy
minden új könyvet úgy kezdek, hogy elolvasom a legutolsó mondatot. Ez az én rituálém.
Bár a jelenlegi kedvenc könyvem 2019-ben jelent meg,
mégis különleges helyet foglal el a szívemben. Grecsó Krisztián Vera című könyvét tavaly olvastam először, és két nap
alatt a végére értem. Szegediként teljesen más élményt
adott, hogy a történet a városomban játszódik. Nem kellett
elképzelnem a helyszíneket, Szeged utcáit járva került a szemem elé a történet. Grecsó Krisztiántól nem ez az első regény, amit olvasok, és bár én még nem éltem akkor, amikor
a történet játszódik, a nosztalgia, a 80-as évekre való vis�szaemlékezés rám is nagy hatással volt. Írói stílusa magával
ragadott, a gyermekkor hangját, gondolatait idézte meg.
A könyvet befejezve, egy mondat jutott eszembe: Annyiszor voltam már én magam is Vera. A kamaszkor küszöbén
állva, sokszor egyedül éreztem magam az érzéseimmel, gondolataimmal, a „szomorú-izgulásommal”, azt hittem, senki
nem ért meg. A Verát olvasva rájöttem, hogy minden gyerek
ugyanezen megy keresztül, és valójában sosem voltam egyedül.
„Ez a könyv beavatástörténet, az első szerelemé, az
önmagával bajlódó tinédzseré és körülötte a homályban
hagyott, mégis pontosan érzékelhető valóságé” – e szavakkal méltatta a kötetet 2020-ban Beck Zoltán egyetemi adjunktus, a PTE Zenélő Egyetem szakmai igazgatója, dalszerző-előadó, a 30Y együttes frontembere, miután azt a rangos
Libri irodalmi közönségdíjjal ismerték el.
„Újlipótvárosban élek, van egy pici teraszom, tisztes állásom és egy feleségem. Jól főzök, imádom a bakelitlemezeinket, és ha elhagynak a szavak, sokat pengetem a gitárt.
Nyáron fehér fröccsöt iszom, télen vöröset, tisztán. Télen
padon futok, nyáron a szigeten” – így mutatkozik be Grecsó
Krisztián József Attila-díjas költő és író a honlapján.
1976-ban született Szegváron. Volt a Bárka folyóirat
szerkesztője, a Nők Lapja vezető szerkesztője és a Szépírók
Társaságának alelnöke. 2009-től vezeti az Élet és Irodalom
prózarovatát.
Grecsó Krisztián Vera című regénye kölcsönözhető a Somogyi-könyvtárból.
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Kutyából nem lesz szalonna

Postabontás

Elhunyt Földes Józsefné
Szilágyi Margit

E

lment egy legendás zenetanár, a zenetanárok tanára,
a szegedi zenei élet egyik nagy tanúja, Földes Józsefné
Szilágyi Margit.
Magdika – mert Margit létére mindenki így szólította, aki
ismerte és szerette –1931. augusztus 23-án született Debrecenben. Középiskolai tanulmányait a debreceni Dóczy Református Leánygimnáziumban, zenei tanulmányait a Debreceni
Városi Zeneiskolában végezte Höchtl Margitnál, élete legmeghatározóbb zongoratanáránál. Manci néni – mert Őt meg így
hívtuk – egészen egyedülálló tudással és kifejezőkészséggel
rendelkező zongoraművész volt, Szendy Árpád növendéke, aki
viszont Liszt-tanítvány volt, így Magdika büszkén nevezte magát
Liszt-dédunokának. Követte jeles tanárát: 1954-ben végzett a
Szegedi Zenekonzervatórium/Zeneművészeti Szakiskola zenetanárképző tagozatán zongora–szolfézs szakon, s ettől az évtől
kezdve tanított a szegedi Liszt Ferenc Zeneiskolában zongorát
és szolfézst. Ugyanebben az évben kötött házasságot Földes
József mikrobiológussal, a szegedi mikrobiológiai kutatás egyik
megalapítójával. Három gyermekük született: Márta, Judit és
Klára. 1966 szeptemberétől a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézete Szegedi Tagozata
zongora-szakvezető és szakmódszertani tanára volt.
Ebben az időszakban tanította a jelen sorok íróját is, aki
a zenei írás-olvasást tanulta meg és egy életre szóló zongoratechnikát és zenei gondolkodást kapott tőle. A zongoratanítás
mesterségét mintegy másfél száz tanárjelöltnek adta át pályája
során elméletben és gyakorlatban. Évekig volt megyei zongora-szakfelügyelő. Munkáját Kiváló Pedagógus kitüntetéssel ismerték el.
Kezdeményezésére avatták fel Höchtl Margit emléktábláját
2008. január 11-én az SZTE Zeneművészeti Kara földszintjén. 2009-ben a Szabadyné Békési Magdolna által jegyzett In
memoriam Szatmári (Sauerwald) Géza című kötetben megjelent emlékezése a kiváló zeneelmélet-tanárról, zeneszerzőről.
Nyolcvanéves koráig, 2011-ig tanított. Mindvégig érdekelte
Szeged és a világ zenei élete.
Földes Józsefné Szilágyi Margit a szegedi zsidó temetőben
nyugszik, szeretett férje mellett.
Kedves lényére, humorára, bölcsességére örökké emlékezni fogunk.
Kiss Ernő,
Földes Józsefné Szilágyi Margit egykori tanítványa

Elképzeltem

K

épzelem, hogy morgolódtak magukban a
vérnacionalisták, amikor a tokiói olimpia nyitóünnepségén öt énekes az öt világrészt képviselvén előadta
John Lennon Imagine című
dalát. Ez a dal, bárki meggyőződhet róla, arról szól,
hogy képzeljünk el egy olyan
világot, amelyben nincs
menny és pokol. Nincsenek
országok, nincs miért ölni,
halni, és nincs vallás, az emberek békében élnek. Nincs
vagyon, kapzsiság, sem éhség, csak testvériség, és az
emberek megosztoznak a
földön. Lennon úgy vélte, ez
nem csupán az ő álma, mert
nincs egyedül ezzel, és ha
egy nap mellé állunk, eggyé
válik a világ. Hm.
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O

rszágunk első számú ellenségei: Soros,
Gyurcsány és Brüs�szel. Róluk szólt eddig, és
szól most is a nemzeti konzultáció kérdéseinek többsége. Mindezt úgy kezelik,
mint valami elkerülhetetlen
nyavalyát, holott Orbánékon
múlik, hogy vége lesz-e valaha is a hajcihőnek. Ilyeténképpen érzi a kormány feljogosítva magát, hogy joga
van csoportokat megbélyegezni, erőszakosan leválasztani a társadalomról, miután így érzi a felhatalmazást
bizonyos tömegtől, s nem
csak Áder János államfőtől.
De mindjárt az írásom elején szeretném megjegyezni: nem kívánok különösebben a pedofiltörvénnyel foglalkozni, inkább azzal a tén�-

nyel, hogy Orbánéknak nincs
okuk diadalmaskodni az elmúlt tizenegy év produktuma miatt. Azt azonban jelzem, magam is azon a véleményen vagyok, mint akik
elítélik a melegeket megbélyegző, általam is visszautasított jogszabályokat.
De nem minden kiközösítéshez kreálnak „törvényesített” szabályokat, mert
például a házelnök már nem
egyszer sütötte el, hogy: „…
azok, akik a Fidesz ellenében szavaznak, nem részesei a magyar nemzetnek.”
Országunk lakosai közül ötmillióan „nemzeten kívüliek”
vagyunk.
Mert azt könnyű mondani, hogy nem kérünk a
hajdanvolt Gyurcsány-féle
adóemelésekből (ha egyál-

Kiszolgáltatottság

J

ó lenne, ha a nagy
melegben
működne a klíma. Egy éve
nem kapcsoltam be. Nemrég kipróbáltam, de nem
hűtött.
A kihívott mester kitakarította a beltéri egységet. Ez 9
ezer forintba kerül, de sajnos
ezek után sem működött.
– A kültéri berendezés javítása 15 ezer forint. Megjavítsam? – kérdezte a mester.
Mit mondjak, ha kidobtam
9 ezer forintot a semmiért, de
nem jutottam előbbre.

– Jó, javítsa meg azt is –
mondtam a szerelőnek.
– Jobban hűtene, ha még
hűtőgázt nyomnék bele – jegyezte meg.
– Rendben – válaszoltam.
Elővette a kis gázpalackot,
kinyitotta a szelepet és gázt
töltött a kültéri egységbe.
– Összesen 35 ezer forint
– mondta a szerelő.
Majd elájultam. Ez a kis
„csodagáz” 11 ezer forint?!
– Összesen csak 30 ezer
forintom van – jegyeztem
meg kétségbeesetten.

talán volt ilyen), de az mégis hogyan néz ki, hogy „X” a
havi 5 millió forintos fizetéséből ugyanolyan kulccsal
adózik, mint „Y” a száz- vagy
kétszázezres keresete után.
Hol itt az igazság? Azzal meg
ne szédítsék a népet, hogy
Európában – várhatóan –
Magyarországon lesznek a
legkisebbek a közterhek.
Megint a feje tetejére állították a lényeget, mert előbb
talán utol kellene érni őket.
Egyáltalán miért kell az
embereket átverni? Például azzal, hogy Orbán szerint
„Brüsszel a járvány után újra
vissza fog élni a hatalmával,
eljárásokat indít hazánk ellen”. Nem is tudom, hogy a
miniszterelnök miért hiszi,
hogy neki külön pluszszuverenitás jár… Summa sum-

marum: az elmúlt tizenegy
év során nem sok dicsőségre
és dicséretre alkalmas tette
volt az Orbán-rezsimnek.
Amit meg elért, azzal érte
el, hogy becsapott és félrevezetett fűt-fát, nemegyszer
visszaélve a hatalmával, a
törvényességgel. Mondjuk
kutyából nem lesz szalonna.
Ehhez még hozzátenném,
hogy a nemzeti konzultáció
hiábavaló pénzpocsékolás,
önmaguk és a nép becsapása.
A kormány egy dolgot
végzett profi módon: a ködösítést. Mindent megtett,
hogy az emberek hamis
biztonságérzetbe ringassák
magukat. Ez – bármennyire
is fáj – sikerült. Szégyen.

– Jó, adja a 30 ezer forintot – válaszolta. Majd hozzátette: – Különben is, én még
„olcsó” szerelő vagyok.

– Igazítsa meg, kérem! –
kiáltottam vissza.
– Jó, helyére teszem! Darabja ezer forint. Ha újra fel
kellene másznom, az plusz
tízezer lenne!
Mit mondjak, lentről nem
látom, hogy hány cserép áll
rosszul.
– Jó, igazítsa meg, és
megkapja a nyolcezer forintot! – válaszoltam.
Dr. Berecz Árpádné

*
A bádogos fent áll a háztető cserepein. Megjavította az
ereszcsatornát, és lekiáltott a
magasból:
– Nyolc cserép félre
van csúszva, beázhat a
ház!

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

Egy kép, két mondat

Amikor én még kissrác
voltam, számos olyan sci-fi
történetet olvastam, amelyekben hasonló ideális
állapotok uralkodtak a Földön. De még az Orion űrhajó
fantasztikus kalandjaiban is
egységes a Föld, ám hogy
mért éltek a tenger alatt, az
sosem derült ki. Ám ahogy
múlnak a gyermekévek,
egyre biztosabbnak látszik,
hogy Lennon vágyálmát én
sem érem meg, pedig milyen
szép lenne. Képzeljék el! Reménykedjünk, hogy mégsem
úgy van, ahogy Vörösmarty
Mihály Az emberek című versében írta, és az emberfaj
nem sárkányfog-vetemény,
és van remény, van remény!
Méhes János

Kutnyik Pál

Bárányfelhők Szeged fölött. Forrás: Szeretlek, Szeged Facebook-oldal/Pintérné Évi
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Sportmix
TÍZ EVEZŐS ÉREM. Szegeden rendezték az evezősök idei, immár 122. országos bajnokságát, amelynek a
Maty-ér adott otthont. Az ob,
amelyen a felnőttek mellett
utánpótlás-, para-, amatőr és
masters versenyeket is rendeztek, rekordokat döntött:
110 versenyszámban összesen 1421 nevezés jött ös�sze 3629 beülővel. Az MVM
Szeged színeiben tíz éremmel zártak Dani Zsolt és Bük
Viktória tanítványai. A szegedi eredmények, tanulók (T1T3), mix kormányos négypár: 2. Haeffler Hanga, Kéri
Nóra, Moór Ádám, Szabó Tamás, korm.: Gellért Sebestyén, ifjúságiak, férfi négypár: 2. Dézsi Levente, Kunstár Simon, Kósa András, Kovács Sándor, felnőttek, férfi
négyes: 2. Meszlényi Zsolt,
Szabó Gábor, Király Miklós,
Király Csaba, mastersek, férfi
nyolcas: 2. Hansel Miklós,
Matyasovszki Tibor, Fogarasi
György, Joó Attila, Tarjáni Tibor, Horpácsi Balázs, Csonka Csaba, Kéri László, korm.:
M. Tóth Borbála, férfi egypár:
1. Varga László, 2. Csonka, 3.
Matyasovszki, férfi kétpár: 2.
Csonka, Varga, női négyes:
3. Molnárné Gavallér Anikó,
Petrovszki Edit, Török Olga,
Török Frida, női négypár: 2.
Szok Ilona, Molnárné, Török
O., Petrovszki.
NEM LESZ OTT A DRAFTON.
Ahogy azt sejteni lehetett, a
18 éves Maronka Zsombor kihúzta a nevét az észak-amerikai profi kosárlabdaliga idei
draftjáról. A szegedi tehetség közel egy hónapot töltött
az Egyesült Államokban, több
NBA-csapatnál is járt edzésen, ráadásul a szakírók kiváló véleménnyel voltak róla.
A magasember július 19-ig
dönthetett úgy, hogy nem indul az idei játékosbörzén. Ezzel a lehetőséggel élt, így jövőre is a spanyol élvonalbeli Badalona csapatát erősíti. Szakírók szerint a jövő évi
drafton a második körben
kelhet el a játékjoga.
EGY EB, KÉT ARANY. Kiválóan szerepelt a Párizsban rendezett ifjúsági nyílt vízi Európa-bajnokságon Fábián Bettina, a Haász SZUE úszója. A
tehetség első nemzetközi versenyén remekelt: aranyérmet
szerzett a női 7,5 kilométeres
távon, majd megismételte a
sikert a 4×1250 méteres mixváltó tagjaként, így két Eb-címmel zárt. A magyar csapat
négy arannyal és egy ezüsttel
végzett az éremtáblázat élén.

Márton Anita és Sárosi Laura sem küzdhetett érmekért, ám hatalmas tett, hogy képviselhették Szegedet a tokiói játékokon. Fotók: MTI

Büszkék lehetünk a szegediekre
Vasárnap véget érnek a versenyek a tokiói olimpián
A végéhez közeledik a tokiói olimpia, amelyen számos remek magyar teljesítményt láthattunk az elmúlt két hétben. A
szegedi résztvevők közül Sárosi Laura, Márton Anita és Tóth
Cecília már befejezte szereplését, míg az úszó Olasz Anna, a
kajakos Nádas Bence és Kárász Anna, valamint a súlyemelő
Nagy Péter lapzártánk után szállt versenybe. Összefoglaltuk
előbbi három olimpiáját, míg a többiekről következő számunkban olvashatnak.

Közbeszólt egy sérülés
A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE tollaslabdázója, Sárosi
Laura a második találkozója
előtt visszalépett az olimpiától, mivel az első meccsén
részleges Achilles-ín-szakadást szenvedett. Sárosit a
korábbi világelső, thaiföldi
Ratcsanok Intanon elleni 2:0s vereség során sérülése még
nem akadályozta játék közben. Azt azonban már nem
tette lehetővé, hogy folytassa
a szereplését a riói olimpikon, ezért a malajziai Soniia
Cheah elleni meccse előtt

kénytelen volt visszalépni.
Sárosi elmondta: a találkozó
után bicegve érkezett vissza
az olimpiai faluba, másnap
reggelre pedig vérömleny keletkezett a sarkánál. A vizsgálatok kimutatták az Achilles
alsó részén a részleges beszakadást, és bár az orvosi stáb
mindent megtett, nem javasolták a pályára lépést.
– Csalódott vagyok. Egy
sérülés sosem jön jókor, de
most végképp nem. Ugyanakkor örülök, hogy egy meccset
tudtam legalább játszani. Ebben az olimpiában az út volt a
fontos, és azt élveztem. Ezt a

sérülést majd később tudom
feldolgozni – fejtette ki az MTInek Sárosi, aki három-négy
hét pihenő után kezdheti meg
a gyógytornát.

Selejtező, végállomás
A szegedi atléta, Márton Anita
a selejtezőben búcsúzott súlylökésben. Az öt évvel ezelőtt
Rióban bronzérmes sportoló immár féléves kislánya
születése, valamint áprilisi
térdműtéte után tért vissza –
idén egyetlen versenyen, az
országos bajnokságon indult.
Idei legjobbja 15,95 méter
volt, miközben az egyéni csúcsa 19,87 méter. A 32-es
mezőnyben 18,80 méterben
határozták meg a tizenkét fős
döntőbe jutáshoz szükséges
szintet. A kvalifikációban Márton 17,42 méterrel kezdett,
majd 17,59-re javított, míg
a harmadik kísérlete érvény-

telen volt, ezzel a 21. helyen
végzett. A döntőhöz 18,57
méter kellett volna.
– Jó volt újra ilyen közegben versenyezni. Szerettem
volna 18 métert lökni, nem
sok hiányzott, de igazából
egyik dobásba sem találtam
bele. Erős volt a mezőny,
előzőleg úgy saccoltam, 18
méterrel döntőbe lehet jutni, tévedtem 60 centit, a riói
olimpiához viszonyítva pedig
80 centivel több kellett a fináléhoz – nyilatkozott. Hozzátette, úgy érzi, maximálisan
megtette, amit tudott, sikerült
olyanokat megelőznie, akik
idén jobb eredménnyel rendelkeznek nála.
– Nem vagyok elégedetlen, ez jó alap a folytatáshoz.
Új kihívás, hogy szülés után
visszatérve ebből mit lehet
kihozni. Idén még van két versenyem, aztán novemberben
elkezdjük az alapozást a jövő

Mozgalmas időszak a Szedeáknál
Selejteznek a nemzetközi kupában, Govens távozott, új légiós érkezett
Ez várható az Európa Kupában
Eldőlt: a Naturtex-SZTE-Szedeák a selejtezőben kezdi szereplését a férfi kosárlabda Európa Kupában, míg
a másik magyar csapat, a
Szolnok főtáblás lesz. A főtáblán majd maximum 14
olyan együttes szerepel,
amely vesztesként átkerül
a BL-selejtezőből a második számú FIBA-sorozatba,
továbbá 14 másik együttes
is, ezek között kapott helyet
a Szolnok. Ehhez a 28 gárdához csatlakozik az a négy,
amely sikerrel vívja a selejtezőket, ahol a szegediek is érdekeltek.
A selejtezők minden ágát
egy-egy helyszínen játsszák,
a továbbjutás mindig egy

meccsen dől el. A sorsolást
augusztus 19-én készítik, a

Hunt személyében ausztrál
légiós érkezett. Fotó: germanhoops.com

negyeddöntőket szeptember 28-án, az elődöntőket
másnap, a döntőket október 1-jén vívják. Ha olyan
együttesek esnek ki a BL-selejtezőből, amelyek nem
vállalták az Európa Kupát,
akkor a selejtező döntőiben
vereséget szenvedő gárdákból kezdik el feltölteni a helyeket.
Mozgásban a keret
Közben a 24 éves, 201 centis, négyes poszton bevethető Jesse Hunt a Szedeákhoz
igazolt. Az ausztrál az Eastern Washington Universityn játszott, ahol utolsó évében, a 2017–2018-as szezonban 14,6 pontot és 8,7
lepattanót átlagolt. Innen
Törökországba vezetett az

útja, majd a Geraldton Buccaneersben szerepelt. A tavalyi idényben a ciprusi Kevranosban a BL-ben is pályára lépett, a selejtező mellett
öt csoportmeccsen játszott.
A hét fellépés alatt 32,4 percet kapott átlagban, ezalatt
10 pontos és 8,7 lepattanós
átlagot hozott, majd szezon
közben a német Bundesligában szereplő SC Rasta Vechtához került.
Kevésbé örömteli hír,
hogy a tavalyi sikercsapatból
Zach Brown, James Dickey
és Kerpel-Fronius Gáspár
után újabb két alapember
távozott: Djordje Dzeletovics
Debrecenben folytatja, Darrin Govens pedig a francia
élvonalbeli Cholet Baskethez szerződött.

évre, mert lesz bőven nagy
nemzetközi feladat – mondta.

Döntőt fújhatott
A nőknél az amerikai válogatott nyerte az olimpián
bemutatkozó 3×3-as kosárlabda küzdelmeit. Hogy ez
nekünk miért érdekes? Mert
a finálé egyik játékvezetője
a szegedi Tóth Cecília volt!
Tóth olimpiai szerepléséről
múlt heti számunkban már
olvashattak, ám a döntőt
lapzártánk után rendezték.
Hatalmas siker, hogy a kosártorna egyetlen magyar
szereplője lehetőséget kapott
az orosz–amerikai döntőben,
ahol a kétszeres világbajnok
amerikaiak esélyeshez méltóan nyertek 18–15-re. Tóth
Cecília teljesítményével mindenki elégedett lehetett, magabiztosan fújt a világsztárok
között.

Novemberben
lesz a rangadó

A

férfiaknál a MOL-Pick
Szeged és a Veszprém, illetve a nőknél a
Ferencváros és a Győr is novemberben találkozik egymással először a kézilabda NB I. új
idényében. A szövetség székházában elkészítették az élvonal programját. A bajnokságok első fordulójának versenynapja szeptember 12.,
az alapszakasz utolsó fordulóját a férfiaknál május 29-én, a
nőknél május 22-én rendezik.
A Bajnokok Ligájában induló
együttesek megegyezhettek
egymással a mérkőzésük időpontjáról. A címvédő Szeged
és a kupagyőztes Veszprém
élt a lehetőséggel, első rangadójukra november 14-én kerül
sor Veszprémben, míg Szegeden május 1-jén játszanak. A
férfidöntőt június 1. és 12. között rendezik.

Tarkabarka

2021. augusztus 7., szombat

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT július 23-án: Varkulya Krisztián
és Börcsök Beatrix, Pagliano Dorián
és Kató Lilla Mária, Majzinger Zsolt
és Engi Katalin; július 24-én: Czimer
János Gábor és Szekusán Angéla, Balogh László István és Berta Barbara
Tímea, Vass Károly István és Horvát
Rita, Méhes Tibor és Zsebe Zsuzsanna, Tóth-Rónai András és Baranyai
Bettina, Milodánovics István és Hegyi
Adrienn, Mayer Jakab Balázs és Terjék Tilla Beáta.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Tóth Istvánnak és Szalai Diána Mártának 2021.
07. 16-án Benett és Mendel, Oláh
Zsoltnak és Kovács Judit Andreának
2021. 07. 22-én Dániel nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Képviselői
fogadóóra

AUGUSZTUS 11., 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:
sok napsütés, kevés csapadék
Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus Augusztus
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

Gyengén Közepesen Záporok,
felhős
szél
felhős
32/15
32/19
35/18
Ibolya,
Cseperke

László,
Domonkos

Emőd,
Román

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 Közepesen
felhős
zivatarok
felhős
29/16
29/17
28/16

Záporok

Zsuzsanna,
Tiborc

Ipoly,
Ince

Lőrinc,
Blanka

Klára,
Dina

29/17

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 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? 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 11. 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: Harmadikként a szegedi kapta a nemzeti színházi jelzőt. A nyertes: Kasza Sándor. Gratulálunk!
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Hirdetés
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