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Életműdíjas pedagógusok

Három kiváló szegedi pedagógus – Megyeri Ildikó, Kissné 
Szamosközi Brigitta és Kissné Gera Ágnes – vett át Pedagó-
gus életműdíjat Botka László polgármestertől a júliusi köz-
gyűlésen. Képünkön Kissné Gera Ágnes Szeged polgármes-
terével. Fotó: Szabó Luca                        Írásunk a 7. oldalon

Az Odesszai fűtőműnél indult a geotermikus beruházás 2019 őszén. Fotó: Iványi Aurél

Megújul a járda, a kerékpárút,
és tovább zöldül a József Attila sugárút

F
elújítják a József At-
tila sugárút mindkét 
oldalán a járdát, de 
korszerűsítik a kerék-

párutat és zöldítenek is. A 18 
millió forintos beruházást ön-
kormányzati forrásból finan-
szírozzák. Jelenleg a nagykör-
út és a Szent Miklós utca kö-
zött dolgoznak, itt forgalom-
korlátozásra kell számítani. A 
sugárút túloldalán, a Lengyel 
és az Osztrovszky utca között 
is megújul a járda.

Bővebben az 5. oldalon
A József Attila sugárút nagykörút és Szent György tér közötti szakaszán két ütemben 
végzi a munkát a kivitelező. Fotó: Szabó Luca

Európa legnagyobb geotermikus
távfűtőrendszere épül Szegeden

Orbán Viktor: Az átlag fölött fogyasztók gondoskodjanak róla, hogy keressenek annyit, hogy ki tudják fizetni a rezsit

Miközben az Orbán-kormány szinte semmit sem tett, hogy 
csökkentse a gázfüggőségét Oroszországtól, Szegeden a 
geotermikus energiára építve próbálják csökkenteni az 
orosz gázfüggőséget és a károsanyag-kibocsátást. 

A 
világpiaci árak növe-
kedésére hivatkoz-
va törölte el és tet-
te kétsebességes-

sé a Fidesz a rezsicsökken-
tést, amivel az eddiginél jóval 
magasabb – a gáznál hétsze-
res – árat fizetnek majd azok 
a családok, amelyek az átlag 
fölött fogyasztanak. Orbán 
Viktor azt ígérte a kampány-
ban, hogy mindenképpen 
megvédik a rezsicsökkentést, 
és nem engedik, hogy azt 
a gazdasági helyzet lerom-
bolja. Emlékezetes: február-
ban azzal jött haza Moszkvá-
ból, hogy az orosz gáz bizto-
sítja a rezsicsökkentést; „ha 
van orosz gáz, van rezsicsök-
kentés, ha nincs orosz gáz, 
nincs rezsicsökkentés”. Pu- 
tyin azt mondta, Magyaror-

szág ötödáron kapja a föld-
gázt. A 444.hu szerint mára 
kiderült: valami nem stimmel 
ezzel a megállapodással. Ha 
megállapodtak egy nagyon 
kedvező árban, akkor miért 
emelték most a rezsit? Ha vi-
szont nem állapodtak meg, 
akkor miért mondta Orbán, 
hogy az orosz gáz a rezsicsök-
kentés záloga?

Nemrég közölte Orbán: 
lesz elég gázunk, és hogy „ne-
künk a bajunk igazából a gáz 
ára”. Ez lesz a baja azoknak 
a családoknak is, amelyek 
az átlag fölött fogyasztanak. 
Nekik azt üzente Orbán: „gon-
doskodjanak róla, hogy keres-
senek annyit, hogy ki tudják 
fizetni a rezsit, vagy csökkent-
sék a fogyasztást.”

Cikkünk a 3. oldalon  
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Felhívás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § (1) bekezdése 
alapján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvég-
zése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekin-
tettel Szeged város területén 2022. június 15. napjától 2022. október 31. napjáig 
terjedő időszakban a Szeged város közigazgatási területén tartott ebek vonatko-
zásában ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a 
formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Több eb ese-
tén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni.
A formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Sze-
ged, Széchenyi tér 11.; Szeged, Huszár u. 1.), Kirendeltségein (Kiskundorozsmai: 
Szeged, Negyvennyolcas u. 12.; Szőregi: Szeged, Szerb u. 21.; Tápéi: Szeged, Honfog-
lalás u. 73.), továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.szegedvaros.hu 
oldalon: E-ügyintézés/Ügytípusok/Ebösszeírás) és elérhető az E-önkormányzati por-
tálon is (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon – Ebösszeíró adatlap).
Az ebtulajdonosok/ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni és 
az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb 2022. október 31. napjáig a Pol-
gármesteri Hivatalhoz visszajuttatni
•az Ügyfélszolgálatokon és a Kirendeltségeken történő személyes leadással,
•postai úton az Igazgatási és Építési Irodának címezve 
   (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.),
•ügyfélkapus bejelentkezéssel az epapir.gov.hu oldalon szkennelve a
 Bejelentőlap ebösszeíráshoz nyomtatványt, vagy
•ügyfélkapus bejelentkezéssel az E-önkormányzati portálon az Ebösszeíró adatlap
 közvetlen beküldésével.
A mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett, a központi nyilvántartásban 

már szereplő, valamint a korábbi évek ebösszeírásai 
alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni! 
Felhívom figyelmüket, hogy az adatszolgáltatási köte-
lezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat 
maga után.

 Dr. Martonosi Éva,
 Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Évek óta folyamatosan romlik
Budapest és Szeged között

a vasúti szolgáltatás színvonala

Gázról fatüzelésre
Felméri a kormány az átállást az iskolákban

H
aladéktalanul fel kell mérniük a 
tankerületeknek a gázról fatüze-
lésre történő átállás mihamarabbi 
lehetőségét az iskolákban. Az in-

tézmények vizsgálják, van-e alkalmas hely 
a fatüzelésű kazán beszerelésére, és van-e 
megfelelő kémény, ha pedig nincs, akkor azt 
ki kell építeni.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget veze-
tő miniszter a Kormányinfón elmondta: a kor-
mány azt méri fel első körben, hogy egyáltalán 
hány iskolában lehet áttérni fatüzelésre. Sze-
rinte erre a kisebb iskolákban lesz lehetőség, 

és azt is vizsgálják, hogy tudják-e ezt segíteni 
állami kazángyártással. A kazánvásárlásokat 
állami forrásból biztosítják – közölte a minisz-
ter. Gulyás elmondta: nem csak az iskolákban, 
de minden egyes közintézménynél megvizsgál-
ja a kormány, hogyan váltható ki a gázfűtés.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszer-
vezetének alelnöke értelmetlennek és költ-
ségesnek nevezte az átállást, mert a tűzifa 
ugyanolyan drága lesz, mint a gáz. Szerinte 
visszatérünk a Kincskereső kisködmön vilá-
gába, ahol majd a gyerekek hordanak fát az 
iskolába.

Szűkítette a kormány
azoknak a körét, akik

olcsóbban tankolhatnak

E
llátási problémák le-
hetnek, ha nem tud-
juk elősegíteni, hogy 
import üzemanyag ér-

kezzen be Magyarországra – 
mondta Hernádi Zsolt. A Mol 
elnök-vezérigazgatója szerint 
ha az ársapka továbbra is vál-
tozatlan formában fennmarad, 
akkor nem fog beérkezni az or-
szágba import üzemanyag. El-
mondta: lépéseket kell tenni, 
hogy szűküljön az ársapkával 
kedvezményezettek köre.

Ez megtörtént. A kormány 
szűkítette azoknak a körét, 
akik olcsón tankolhatnak. A 
480 forintos árat már csak a 
magántulajdonú gépjármű-
vekre, taxikra, mezőgazdasági 
erőgépekre tartják fenn.

Minderre azért volt szük-
ség Gulyás Gergely Miniszter-
elnökséget vezető miniszter 
indoklása szerint, mert a száz-
halombattai finomítóban kar-
bantartás zajlik, és nem tudja 
ellátni a hazai igényeket. Ezért 

a stratégiai tartalék negyedét 
is felszabadították.

Hogy érkezik-e majd im-
port üzemanyag az országba 
azt követően, hogy a kormány 
szűkítette azok körét, akik ol-
csón tankolhatnak, egyelőre 
nem tudni. Gulyás annyit mon-
dott, hogy a kormány nem sze-
retne további korlátozásokat 
bevezetni. Hatósági ár nélkül 
jelenleg a 95-ös benzin literje 
mintegy 700 forint, a gázolajé 
közel 750 forint.

Hosszú menetidő, lepuk-
kant vasúti kocsik, szórvá-
nyosan működő klíma. Ez 
jellemzi a Budapest–Sze-
ged közötti vasúti szolgálta-
tás színvonalát – írta közös-
ségi oldalán Szabó Sándor 
(kis képünkön). Szeged 
szocialista országgyűlési 
képviselője megkérdezte a 
szakminisztériumtól: mikor 
akarnak végre javítani a 
szolgáltatás színvonalán.

„Mit kívánnak tenni annak 
érdekében, hogy jelentős 
mértékben emelkedjen a 
szolgáltatás színvonala a Bu-
dapest–Szeged közötti vas-
úti szakaszon?” címmel for-
dult írásbeli kérdéssel Pal-
kovics László technológiai 
és ipari miniszterhez. Sza-
bó Sándor többek között azt 
írta:

• „Erre a vonalra nem 
érkezett a korábban beszer-
zett új vasúti kocsikból, sőt 
innen viszik el a jó kocsikat 
más városokba. Az új IC+-ko-
csiból mindenhová jutott, 
csak Szegedre nem.

• A menetidő továbbra 
is hosszú, ez már régen in-
dokolta volna, hogy Magyar-
ország második legnagyobb 
vidéki városába végig dupla 
vágányon közlekedjenek a 
vonatok.

• A Balatonra tartó vo-
nattal több mint hatórás az 
út, és csak itt nincs étkező-
kocsi, klímás vasúti kocsi is 
csak egy. Az összes többi ba-
latoni vonatban van étkező 
is, és mind klímás.

• Légjavító berendezés 
az esetek döntő többsé-
gében nincs sem az első, 
sem a másodosztályú ko- 
csikban.

• Minden nagyvárosból 
fel lehet jutni Budapestre 
dolgozni reggel 7 órára, csak 
Szegedről nem.”

Szabó Sándor arra várt 
választ a szakminisztérium-
tól, hogy

1. A fenntartható közle-
kedés fejlesztése, valamint 

az ütemes és rövidebb me-
netidő érdekében tervezik-e 
a Budapest–Szeged közötti 
teljes szakaszon a hiányzó 
szakasz kétvágányúsítását 
és 100-ról 120 kilométer/
órás sebességre való átépí-
tését?

2. Mikor közlekedhet 
végre korszerű, modern, kli-
matizált vasúti kocsikban az 
ezen a szakaszon utazó sok 
ezer állampolgár?

3. Mit kívánnak tenni 
annak érdekében, hogy je-

lentős mértékben emelked-
jen a szolgáltatás színvo- 
nala?

Koncz Zsófia, a Techno-
lógiai és Ipari Minisztérium 
államtitkára egy kérdésre 
sem tudott válaszolni. Mel-
lébeszélt, sőt. Válaszában az 
olvasható, hogy a MÁV-Start 
célja a folyamatos fejlesztés, 
aminek az egyik eleme az 
üzemidő bővítése. Azt írta, 
az elmúlt években több új 
vonat indult a szegedi vo-
nalon Budapest és Kecske-
mét között, de az igényeket 
folyamatosan nyomon kö-
vetik, „vizsgálat alatt állnak 
a további menetrendi bőví-
tési lehetőségek”. Azt írta, 
az Aranyhíd Expressz már 
naponta közlekedik, nem 
csak hétvégente, és zajlik a 
Kiskunfélegyháza–Szeged 
Rendező szakasz tervezésé-
nek előkészítése, ami jövő 
márciusig érhet véget.

A szeged.hu vasúti szak-
értője azt írta: reméli, Koncz 
Zsófia megtanulja majd, 
hogy Kecskemét és Buda-
pest között nem a szegedi vo-
nalon „indultak új vonatok”, 
hanem a 142-es vonalon 
Lajosmizse felé, miközben a 
szegedi oldalban Cegléden 
át a 140-es vonalon közle-
kednek a szerelvények. A 
szakértő szerint Koncz meg-
kérdezhette volna a MÁV-ot, 
mert korábban Pafféri Zoltán 
elnök-vezérigazgató arról be-
szélt, hogy ősszel, de legké-
sőbb a menetrendváltáskor 
beállhatnak az IC+-kocsik a 
szegedi intercitykbe.

Szabó Sándor megkérdezte a parlamentben: mikor közlekedhet végre sok ezer szegedi 
korszerű, modern, klimatizált vasúti kocsikban Budapest–Szeged között?
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Cservenák Zoltán

Rezsiháború

A
ki az átlag fölött fogyaszt, „annak gondoskodnia 
kell arról, hogy vagy csökkentse a fogyasztását, 
vagy keressen annyi pénzt, hogy a piaci, a lakos-
sági piaci árát, tehát a nem támogatott árát ki 

tudja fizetni az átlagfogyasztás fölötti energiarésznek. Ez a 
magyar valóság ebben a pillanatban” – mondta a minisz-
terelnök a Kossuthon, keresztényszociális „érzékenységét” 
megvillantva, alig egy héttel azután, hogy fajelméletét kinyi-
latkoztatva azt mondta, nem akarunk kevert fajúak lenni. Te-
relnek és hergelnek. Összezárják a szekértábort. Hát, jó. 

Tudjuk Lázár Jánostól: „Akinek nincs semmije, az any-
nyit is ér.” Megtanultuk a Fidesztől: aki közmunkás, annak 
nincs ideje lopni. Értettük azt is, szerintük meg lehetett élni 
47 ezer forintból, nem számolnak létminimumot, mert mi-
nek. Engem most nem is feltétlenül az érzéketlenség, a 
nemzeti-szociális gőg érdekel, nem azon jöttem háborogni, 
miként lehet annyira cinikus egy kormány, hogy miközben 
orrba-szájba megszorítanak, ugyanabban a salátatörvény-
ben a miniszterelnök fizetése 2 millió forinttal, a miniszterek 
és az államtitkárok bére százezrekkel nő. Azt csak halkan 
mondom, ezekre már nem elég sorosozni, gyurcsányozni, 
vizitdíjazni. 

Helló, magyarok, ránk köszönt a rezsivalóság. A valóság 
az, hogy a kormány elvesztette a rezsiháborút. A magán-
tulajdonú lakóingatlanok szigetelésére és energetikai kor-
szerűsítésére használható uniós pénzt másra költötték az 
elmúlt tíz évben. Az is a valóság, hogy azt hitték, nem kell 
foglalkozni a 99 százalékos orosz gázfüggőséggel, hiszen 
széles nyelvcsapásokkal bizto-
sítják az olcsó orosz gázt, 
így lesz rezsicsökken-
tés, ami a rendszer 
támogatottságának 
egyik alappillére. 
Hazudtak a piaci 
árnál jóval olcsóbb 
gázról, mivel már 
a választások előtt 
tudták, ami febru-
ár 1-jén olcsó volt, az 
márciusban megdrágult. 
A kormány összevissza be-
szél: július 13-án még érdemesnek 
tartották bevezetni a gázt, ahol nincs, július 30-án viszont 
azt mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter: „A gáz-
tól menekülni érdemes.” Stratégiai a zűrzavar, ez a rezsi-
igazság. Közben fával fűtenék az iskolákat, középületeket, 
kazánprogramról beszélnek, miközben a kazánpiac legha-
marabb márciusra tud érdemi mennyiséget szállítani.

Háborogni már nincs értelme, legfeljebb kínunkban mo-
solyogni. Ám ekkor azt hallom – ezredjére –, hogy az elhibá-
zott uniós szankciós politika tehet mindenről. Ekkor felvillan 
előttem a tábla: Állj! Mégiscsak háborogni fogok.

A hét- meg a nyolcszázát, az a politikai közösség, amelyik 
éveken át arról beszélt, hogy nemzetünk mennyire fontos 
szimbólumai 1848, 1956 és 1989, ha kellett, kokárdát és 
nemzeti színeket sajátított ki, az a politikai közösség most 
azt kiabálja: a Nyugat meghosszabbítja a háborút avval, 
hogy segít Ukrajnának. A kutya mindenit, hányszor hallgat-
tuk: 1956-ban nem segített a Nyugat! Hányszor jutottunk 
oda a Nyugat-ellenesség megérvelésekor: ’56-ban sem jöt-
tek! Ezerszer. Most, amikor a Nyugat, még ha máshol is, de 
segít, fegyvert küld, szankcionál, mindent megpróbál, amit 
csak lehet – kivéve a nyílt háborút –, akkor ez a politikai 
közösség lényegében azt várja, hogy a szétbombázott, meg-
erőszakolt, megalázott Ukrajna hagyja magát, a Nyugat meg 
nézzen félre, csukja be a szemét, és tegye azt, amit ’56-ban 
tett? Ezt várja el a kormányoldal, hogy folytathassa az el-
vesztett rezsiháborúját, és továbbra is biztosítsa a hatalmát. 
Lelkük rajta.

Európa legnagyobb geotermikus
távfűtőrendszere épül Szegeden

A
z épülő rendszer-
nél az AFP ma-
gyarországi csapa-
ta forgatott. Nekik 

mutatta meg az egyik első 
kutat Medgyes Tamás, a 
Szegedi Távfűtő Kft. opera-
tív igazgatója, egy panelház 
előtt. „Ez a panelház a nyolc-
vanas években épült. Azóta 
több millió köbmé-
ter orosz gázt 
tüzeltünk el, 
hogy fel-
fűtsük a 
b e n n e 
lévő laká-
sokat. Ta-
valy azon-
ban fúrtunk 
egy kutat, ami 

egyike a kilenc szegedinek. 
Most már tiszta, független, 
helyi és megújuló energiá-
hoz jutunk, a talpunk alól” – 
mondta Medgyes Tamás.

Visszasajtolják a vizet

A rendszer lényege, hogy 
a majdnem kétezer méter 

mélyről érkező, 
több mint ki-

lencvenfo-
kos víz 
nem ke-
rül be 
a laká-
s o k b a , 

csak fel-
melegíti a 

fű tőcsöve -

ket, majd visszatér a felszín 
alá.

„Annak érdekében, hogy 
a geotermikus energia való-
ban megújuló energiaforrás 
legyen, nemcsak egy ter-
melő-, de két visszasajtoló 
kutat is kell fúrnunk. Mind 
a három kút talpmélysége 
nagyjából kétezer méter, és 
a termálvizet 1500 és 1900 
méter mélységből, az ott el-
helyezkedő földtani közeg-
ből termeljük ki, és oda is 
sajtoljuk vissza” – magya-
rázta Bencsik Attila mérnök.

28 ezer lakás fűtését 
biztosítják

Ha a rendszer elkészül, 28 
ezer lakás és 500 intézmény 
fűtését tudja majd biztosíta-
ni, és kevesebb mint a felé-
re csökkenti a város földgáz-
szükségletét. Ez lesz Európa 
legnagyobb geotermikus táv-
fűtőrendszere Izlandon kívül.

Magyarország adottságai 
különösen jók a geotermikus 
energiát illetően, de egyelő-
re kevés projekt indult en-
nek kiaknázására. Az uniós 
helyreállítási alapból azon-
ban várhatóan sok forrás jut 
majd az orosz energiafüggő-
ség csökkentésére, ami az 
Európai Bizottság egyik fon-
tos javaslata volt a magyar 
kormánynak.

Szeged példát mutat 

A szegedi átállás követendő 
példa lehet olyan francia, né-

met, olasz vagy éppen szlo-
vák városok számára, ame-
lyek szintén rendelkeznek 

termálvízforrásokkal. Kóbor 
Balázs, a Szetáv Kft. ügyve-
zető igazgatója már koráb-
ban elmondta: a város maga 
az egyik legnagyobb környe-
zetszennyező. „Évente mint-
egy 30 millió köbméter föld-
gázt égettünk el a város fű-
tésére, ezzel 55 ezer tonna 
szén-dioxidot juttattunk a le-
vegőbe” – mondta az ügyve-
zető igazgató. Hangsúlyozta: 
ha átáll a város a földgáza-
lapú fűtésről geotermikusra, 
akkor azzal 60 százalékkal – 
35 ezer tonnára – csökken-
het a károsanyag-kibocsá-
tás.

A geotermikus energiára építve próbálják csökkente-
ni az orosz gázfüggőséget és a károsanyag-kibocsátást 
Szegeden. Egy 9 milliárd forintos, 60 százalékban az EU 
által finanszírozott beruházás célja, hogy az eddig telje-
sen az orosz gázra épülő távfűtési rendszert jórészt át-
állítsák a geotermikus energia használatára – írta az  
Euronews.

Kétezer méter mélyről hozzák fel a több mint kilencvenfo-
kos termálvizet.

Kóbor Balázs: Ha átáll 
Szeged a földgázalapú 
fűtésről a geotermikusra, 
akkor azzal 60 százalékkal 
csökkenhet a károsanyag-ki-
bocsátás. 

Ha a rend-
szer elkészül, 

28 ezer lakás és 500 
intézmény fűtését tudja 

majd biztosítani, és 
kevesebb mint a felé-
re csökkenti a város 

földgázszükségle-
tét. 

Rókusi hőközpont. Rókuson 3,5 kilométer vezetéket fektettek le, mely a termelőkutaktól a hőközponthoz szállítja a ter-
málvizet. Fotók: Iványi Aurél 

Azt hitték, 
nem kell foglal-

kozni a 99 százalékos 
orosz gázfüg- 

gőséggel, hiszen széles 
nyelvcsapásokkal 

biztosítják az olcsó orosz 
gázt, így lesz rezsicsökken-
tés, ami a rendszer támo-

gatottságának egyik 
alappillére.
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Szegeden próbál tovább a Chicago

M
egérkezett Sze-
gedre a Chica-
go musical al-
ko tó g á rd á j a , 

mely a nagyszínház után ha-
marosan a Dóm téri színpa-
dot is birtokba veszi. Barnák 
László főigazgató elmondta: 
a produkció résztvevői több 
hete dolgoznak azon, hogy a 
világ kőszínházaiban évtize-
dek óta sikerrel játszott előa-
dás méltó otthonra találjon a 
Dóm téren is. Béres Attila el-
mondta: sokat alakultak az 

eredeti rendezői elképzelé-
sek a színművészek meglá-
tásai, művészi intuíciója sze-
rint, így valódi csapatmunka 
eredményeként születik meg 
a Szabadtéri Játékok első 
Chicagója.

A próbafolyamat korábbi 
szakaszaiban már kiderült: 
kiváló az összhang az alko-
tógárdában. A főbb szere-
pekben Ónodi Esztert, Czakó 
Juliannát, Nagy Ervint, Janza 
Katát, Lakatos Márkot és 
Mészáros Mátét láthatják. Chicago-próba a nagyszínházban. Fotó: Éder Vera 

J
únius végén nyílt meg a Móra Ferenc Múzeumban A 
legendás vadnyugat – Cowboyok és indiánok című ki-
állítás, melynek tízezredik látogatóját köszöntötte Bár-
kányi Ildikó igazgatóhelyettes. Svercsok Beáta és pár-

ja, Medve Gábor Mezőkövesdről érkeztek a tárlatra. A fiatal 
pár egy szegedi ismerősüktől értesült előzetesen a kiállítás-
ról, és úgy döntöttek, hogy megnézik. Elmondták: nem csa-
lódtak, remek élménnyel lettek gazdagabbak. Beátának leg-
inkább az indiánok ruhái és gyöngydíszítései tetszettek. Gá-
bor ezt azzal egészítette ki, hogy hűséges nézői a vadnyugat 
tematikát feldolgozó Westworld televíziós sorozatnak. A fia-
talok elmondták, hogy kétnapos kirándulásra érkeztek Sze-
gedre, ahol utoljára gyerekkorukban jártak. És hogy mi volt 
a program? Nagyot sétáltak a belvárosban, jártak a dóm-
ban, megnézték az egyetemi épületeket. Szegedet élhető, 
hangulatos városnak tartják. „Arról beszélgettünk séta köz-
ben, hogy milyen jó lett volna Szegeden felnőni vagy legalább 
egyetemre itt járni” – mondta Gábor, akitől megtudtuk, hogy 
ők a miskolci egyetemen végeztek.

Köszöntötték
a tízezredik látogatót

Vakáció a napközis és szaktáborokban
Óriási túljelentkezés mellett 
220-230 gyereket fogadtak 
június végétől mostanáig 
az önkormányzat napközis 
táboraiban. Mellette 12–15 
szaktábor is indult hetente. 
Az előbbiekben csak az étke-
zésért kellett fizetni, az utób-
biban a foglalkozásokért is.

– A napközis táborokra ápri-
listól lehetett jelentkezni. Az 
igények rendre felülmúlják a 
lehetőségeket, annak ellené-
re, hogy ezekben a táborok-
ban hetente 220-230 gye-
reket tudtak fogadni a Tarjá-
ni, illetve a Tabán iskolában, 

ahonnan gyakran látogattak 
el a gyerekek az Agóra prog-
ramjaira. Itt többek között 
színházi előadás, kézmű-
ves-foglalkozás és játszóház 
is várta a gyerekeket – mond-

ta Orbán Hédi, a Szent-Györ-
gyi Albert Agóra vezetője. 
Ezt az önkormányzati felada-
tot korábban a Százszorszép 
Gyermekház, majd 2013 óta 
az Agóra végzi.

– Nagy könnyebbséget 
jelentett a szülőknek, hogy a 
napközis táborokban csak az 
étkezés díját kellett fizetni-
ük, amelynek költsége nem 
érte el az ötezer forintot. Az 
önkormányzat állta a tábo-
rok költségének másik felét 
– mondta az intézményve-
zető. A szaktáborok önkölt-
ségesek, ezekből hetente az 
érdeklődési körökre alapozva 
tizenkettő–tizenöt különböző 
indul. Idén Szeged kárpátal-
jai testvérvárosából, Rahóról 
is érkeztek gyerekek, akik a 
szaktáborok foglalkozásain 
vettek részt. 

A legzöldebb város címet
szeretné elhódítani Szeged

megvalósultak – mondta 
Bíró Borbála, a Virágos Ma-
gyarország Mozgalom zsű-
rijének tagja. Az ítészek a 
szemle során nemcsak a 
város tereit nézték meg, de 
ellátogattak a felújított Os-
kola utcába és több város-

részbe is. Sőt nemcsak a 
zöldterületeket, de például a 
játszóterek állapotát is vizs- 
gálták.

Idén rekordszámú neve-
zés érkezett a Virágos Ma-
gyarország környezetszépítő 
versenyre, összesen 349 

település nevezett, amelye-
ket öt kategóriába osztot-
tak. Szeged 2019-ben már 
megkapta a Virágos Önkor-
mányzatért különdíjat, idén 
a legzöldebb város cím elhó-
dítása a cél. Az eredményre 
ezért őszig várni kell.

SZ
e g e d e n 
sok olyan 
fejlesztés 
zajlott az 

elmúlt években, amit a Vi-
rágos Magyarország verseny 
zsűrije általában keresni, 
kedvelni szokott. Ez nem vé-
letlen, hiszen egy város jólé-
tének, sőt idővel akár túlélé-
sének is a záloga lehet az, 
hogy mennyire zöld, mennyi-
re környezettudatos megol-
dásokkal válaszol a klímaki-
hívásokra.

– Az önkormányzati 
képviselők a lakossággal 
együttműködve mindent 
megtesznek annak érdeké-

ben, hogy minden közterü-
leten legyenek virágok. Erről 
szól a virágosztási program. 
Minden önkormányzati kép-
viselőt meg lehet keresni, ha 
valakinek a kertjében, amit 
gondoz, komposztra lenne 
szüksége. Ezt a képviselők 
támogatják, és mivel jó 
együttműködésről van szó, 
folytatják a jövőben – mond-
ta Mihálik Edvin Zöld város 
programért felelős tanács-
nok.

– A zöldítés elsősorban 
a klímaváltozás miatt fontos 
– mondta Makrai László. A 
Szegedi Környezetgazdál-
kodási Nkft. ügyvezetője 

hangsúlyozta: a zsűritagok 
érzékenyek azokra a meg-
oldásokra, amikkel vála-
szolnak a települések a 
klímaváltozás adta kihívá-
sokra: az energiaválságra, 
az alapanyagválságra, a víz-
használati nehézségekre, a 
burkolatokra és a forgalom 
csökkentésére. De azt is 
nézik, hol és mennyi nape-
lemet használnak, és a táv-
hő kérdése sem közömbös 
számukra. Szegeden sok 
fejlesztés, beruházás volt és 
zajlik jelenleg is a fenti té-
mákban.

– Nagyon jók a benyo-
másaink. Azt látom, hogy 
nagyon komplexen és gon-
doskodón gondolkodnak 
a városvezetők Szegeden. 
Jó látni azt, hogy vannak 
tervek, és vannak olyan 
projektek, amelyek mára 

A legzöldebb város címet szeretné elhódítani Szeged a Vi-
rágos Magyarország környezetszépítő versenyen, amelyre 
rekordszámú nevezés érkezett ebben az évben. Pár napja 
járt Szegeden a zsűri, mely – állítása szerint – nagyon jó 
benyomásokat szerzett a városról.

Szeged is benevezett a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre. Fotó: Szabó Luca 

Színházi előadás az Agórában. Fotó: Iványi Aurél 

A mezőkövesdi Svercsok Beáta és párja, Medve Gábor 
utoljára gyerekkorában járt Szegeden. Egy szegedi is-
merősük ajánlotta a cowboyok és indiánok kiállítást. Fotó: 
Iványi Aurél 
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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 értelmé-
ben a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezé-
si kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád-Csanád Me-
gyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közér-
dekű 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
 Földhivatali Osztály 1.
 e-mail: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu

 Dr. Martonosi Éva
 Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Felújítja a város
a gazdasági utakat
Harmadik üteméhez érke-
zett a belterületi gazdasági 
utak korszerűsítését célzó 
fejlesztés. Jelenleg a Város-
gazda utcát újítják fel a Ba-
jai úttól a Kereskedő közig.

H
árom ütemben kö-
zel másfél milliárd 
forintot költ az ön-
kormányzat a gaz-

dasági utak felújítására, kor-
szerűsítésére. Eddig két fej-
lesztési ütem valósult meg. 
A Kollégiumi út, valamint a 
Házgyári út és környékének 
felújítása után bebizonyoso-
dott: jó döntés volt az önkor-
mányzat részéről a beruhá-
zás, mivel több tucat új vállal-
kozás települt az érintett te-
rületeken lévő telephelyekre.

A beruházás harmadik 
ütemének munkálatairól 
Nagy Sándor városfejleszté-
sért felelős alpolgármester 
elmondta: a Városgazda ut-
cát 376 méter hosszan és 

7 méter szélesen újraasz-
faltozza a közbeszerzési el-
járásban nyertes kivitelező, 
a Colas Út Építőipari Zrt. A 
Kereskedő köz felőli, meg-
lévő útszakaszt 153 méter 
hosszan szélesítik, a földu-
tas szakaszt átépítik 6 méter 
szélesen és 181 méter hosz-
szan.

Átépül körforgalommá 
a Kereskedő köz csatlako-
zásánál lévő buszforduló – 
tájékoztatott Nagy Sándor 
alpolgármester. A hiányzó 
szakaszon kiépül a közvilágí-
tás, és kerékpártámaszokat 
is telepítenek. A hiányzó jár-
dák is elkészülnek 677 mé-
ter hosszan és másfél méter 
szélesen. A kétszer egy sávos 
Városgazda utca buszközle-
kedésre is alkalmas lesz. 

A tervek szerint 2022 ne-
gyedik negyedévének végére 
készülnek el a munkálatok-
kal. A beruházás összesen 
228 millió forintba kerül.

Jelenleg a Városgazda utcát újítják fel a Bajai úttól a Ke-
reskedő közig. Járdát is építenek. Fotó: Iványi Aurél 

– Nagyon sokat jelent a fej-
lesztés az itt élőknek és a 
környék oktatási intézmé-
nyeibe járó diákoknak, pe-
dagógusoknak, szülőknek, 
valamint a villamosmegálló-
ban közlekedő, sokszor idős 
embereknek. Rendkívül fon-
tos a balesetmentes közle-
kedés, és az, hogy esztéti-
kailag is megújul a József At-
tila sugárút – mondta Tóth 
Károly, a terület egyik ön-
kormányzati képviselője. Az 

Osztrovszky utcánál négy is-
kola működik: a Kiss Ferenc 
technikum, a Dózsa-iskola, a 
Wesley János Óvoda, Általá-
nos Iskola és Középiskola és 
a Szent Benedek Szakkép-
zési Centrum. Éppen ezért 
ezen az oldalon a járdát, a 
szemközti oldalon pedig a 
gyalogút mellett a kerékpár-
sávot is felújítják, és tovább 
zöldítenek.

A József Attila sugárút 
nagykörút és Szent György 

tér közötti szakaszán két 
ütemben végzi a munkát a 
kivitelező Vízép Holding Kft.: 
először a nagykörút és a 
Szent Miklós utca között. Itt 
már fel is szedték a járdát. 
A burkolatfelújítás mellett 
száz méter hosszan és két 
méter szélességben zöldfe-
lületet is kialakítanak, gye-
pesítenek a platánok között. 
A tervek szerint ez a munka 
befejeződik iskolakezdésre.

– Ez a terület jelenleg 
kihasználatlan, ezért zöldte-
rületként hasznosítjuk. Fon-
tos, hogy környezettudatos 
szempontból és esztétikai-
lag is javuljon ez a környék –

hangsúlyozta a terület másik 
önkormányzati képviselője, 
Nagy Sándor városfejleszté-
si alpolgármester.

A második ütemben a 
Szent Miklós utca és a Szent 
György tér közötti szakasz 
újul meg várhatóan október 
közepére, ugyanis itt még 
egy közműszolgáltató is fej-
lesztést végez, és a burko-
latot csak ennek elkészülte 
után lehet helyreállítani.

A sugárút túloldalán, a 
Lengyel és az Osztrovszky 
utca között a tervek szerint 
megújul a járda iskolakez-
désre. Itt felbontják és újra-
aszfaltozzák a kopóréteget.

Felújítják a József Attila sugárúti járdát és kerékpárutat, 
valamint gyepesítenek is a zöldítés jegyében. A 18 millió 
forintos beruházást teljes egészében önkormányzati for-
rásból finanszírozzák.

Megújul a járda, a kerékpárút,
és tovább zöldül a József Attila sugárút

Elkezdték a felújítási munkát a József Attila sugárúton. Első lépésként felbontották a járdát a körút és a Szent Miklós utca 
között. Fotó: Szabó Luca
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Stahl Judit: Nem szeretek
híres ember lenni, engem az nem boldogít

Valaha egy ország rajon-
gott érte, ma már csak 
akkor ismerik fel az utcán, 
ha ő is úgy akarja. Stahl Ju-
ditnak nem hiányzik a tévé-
zés, most könyveket ad ki, 
spanyolul tanul és beszél-
getéseket vezet Szegeden, 
a Szabadtéri Szalonban.

– Ha Stahl Judit, akkor té-
vézés; ez tette ismertté. 
Most, hogy visszajött Sze-
gedre a Szabadtéri Szalon-
ba műsort vezetni, gondol-
kodik azon, hogy visszatér 
a képernyőre?

– Nem.
– Miért nem?
– Úgy érzem, nagyon sze-

rencsés ember vagyok, mert 
megadatott nekem, hogy 
mindig azt csináljam, ami ér-
dekel. Rendező-szerkesztő 
szakon végeztem a Színház- 
és Filmművészeti Főiskolán. 
A kamera mögül kerültem 
a kamera elé. Számomra a 
televízió nem feltétlenül je-
lenti azt, hogy mindig látha-
tó vagyok. A lényeg, hogy a 
részese lehessek valamilyen 
alkotásnak. Kipróbálhat-
tam magam a hírműfajban, 
majdnem 18 éven keresz-
tül készítettem főzőműsort. 
Voltam japán álriporter is, a 
Micukóban, ahol nyolcvanöt 
interjút vettünk fel magyar 
celebekkel. Ezek mind-mind 
fantasztikus kihívások vol-
tak, most viszont nem látom 
a helyem a televíziózásban.

– A rendszerváltás utáni 
években volt a televíziózás 
élvonalában, 1997 és 2002 
között volt az akkor induló 
TV2 Tények szerkesztő-mű-
sorvezetője, mégis otthagyta.

– Fantasztikus lehetőség-
ként éltem meg én is. Sokan 
mondják, hogy a Tények volt 
a csúcs. Kinek? Nekem nem, 
én nem éreztem úgy. Azért 
álltam fel, mert engem min-
dig az hajtott, hogy az ötlete-
imet valósítsam meg. Öt év 
után hagytam ott a Ténye-
ket, fél évtizeden keresztül 
minden hétfőtől péntekig a 
képernyőn voltam. Ez nagyon 
monotonná vált egy idő után.

– Nem csábítja a hírnév?
– Nem szeretek híres 

ember lenni, engem az nem 
boldogít. 

– Ma még megismerik 
az utcán?

– Ha akarom, akkor igen, 

ha akarom, akkor nem. Ezt 
úgy értem, ha nem veszem 
fel a szemüvegemet, leen-
gedem a hajamat, akkor azt 
a típust hozom, ami annak 
idején voltam, de elég jelleg-
zetes a hangom is, igaz a Mi-
cuko óta azt is megtanultam 
elváltoztatni.

– Amikor a diákok el-
foglalták a színművészetit, 
ahol ön is végzett, sok köz-
életi ember megszólalt. Ön 
nem, miközben a Forbes 
Magazin szerint a nyolca-
dik legbefolyásosabb ma-
gyar nő. Miért hallgatott?

– Számomra az a kér-
dés, hogy azzal használok, 
ha megszólalok, vagy azzal, 
ha hallgatok, de megtaláltam 
a módját, hogy csendben, a 
háttérből segítsek egy kicsit 
a FreeSZFE-seknek. Én nem 
az vagyok, aki ezt az egész 
celebesdit szereti, aki mindig, 
mindenről meg akar szólalni, 
mert úgy érzi, mindig, minden-
ről hangoztatnia kell a véle-
ményét. Szerintem az ember, 
ha odafigyel, akkor megma-
radhat magánember is. És 
lehet, hogy magánemberként 
olykor sokkal többet tud tenni.

– Egyetértett a volt 
egyeteme átalakításával?

– Nem, egyáltalán nem 
értettem egyet azzal, ami 
történt, de tudtam, bármit 
is csinálok, akkor is meg fog 
történni. Egy pillanatra sem 
voltak kétségeim. 

– Ha már színművészeti, 
igaz, hogy úgy engedték el 
a főiskolai tanárai a szak-
munkásképzőbe cukrász-
kodni, ha visz nekik süte-
ményt?

– Ennek a történetnek 
szegedi vonatkozása is van. 
Tizenkét éves koromtól fog-
va érdekelt a biológia, és 
viszonylag gyorsan kiderült 
számomra, hogy engem a 
sejtek, a molekuláris bioló-
gia érdekel. Az országban 
akkor egy helyen indult ilyen 
szak, Szegeden. Azért jártam 
az Apáczay-gimnáziumba 
biológia–kémia szakra, hogy 
ide, Szegedre felvételizhes-
sek. Rengeteget tanultam, 
és az érettségi évében kide-
rült, ha a tudományegyetem 
mellett jelentkezem egy mű-
vészeti főiskolára is, akkor 
kapok két szabadnapot az 
iskolában. Nekem a gimi-
ben két szabadnap nagyon 

sokat ért, képzőművészetire 
nem jelentkezhettem, mert 
nem volt kézügyességem, 
zeneművészetire sem, mert 
nem volt jó hallásom, de 
arra, hogy beírjam a színmű-
vészeti szerkesztő-rendező 
szakát, nem mondhattak 
semmit az iskolában. Ki is 
adták a két szabadnapot a 
felkészülésre. Nagyon meg-
lepődtem, hogy felvettek a 
színművészetire. Úgy döntöt-
tem, inkább oda megyek, és 
ha még később is akarom, 
jövök Szegedre. Erre a szü-
leim azt mondták, rendben, 
csináljak, amit akarok, de 
szerezzek egy szakmát, mert 
a színművészeti minden, 
csak nem életbiztosítás. 
Édesapám matematikapro-
fesszor volt, anyukám ügy-
véd. Sütni mindig szerettem, 
így mentem el az Ecseri útra 
szakmunkásképzőbe. A szín-
művészetis osztály még nem 
indult el rögtön, mert a fiúkat 
elvitték egy évre katonának. 
Elkezdtem a másfél éves 
szakmunkásképzőt. Amikor 

elindult a főiskola, még volt 
fél évem a szakmunkáskép-
zőben. Megkérdeztem, mit 
csináljak. Azt mondák a főis-
kolán, nyugodtan menjek el 
az órákról, csak hozzak süte-
ményt. És vittem.

– A televíziózás után 
a gasztronómia határozta 
meg az életét. 

– Így van, de ezt akkor 
még nem tudhattam. A Té-
nyeknél sokszor kértem, 
hadd csináljak főzőműsort. 
Nem engedték, azt mond-
ták, aki a Tényeket csinálja, 
annak nem lehet hagyma-
szagú a keze, döntsek. Négy 
év után döntöttem, de nem 
engedtek el azonnal, még 
egy évet rá kellett húznom. 
Utána a saját pénzemből 
elkészítettem egy demómű-
sort, amire azt mondták, 
rendben, innentől kezdve a 
saját pénzemből csinálhatok 
főzőműsorokat. Ez évekig 
így ment, összeszedtük rá a 
pénzt, legyártottuk, befizet-
tük a sugárzási díjat, ha ma-
radt rajta, maradt, ha nem 

maradt, nem maradt. Négy 
évvel ezelőtt egyszer csak 
azt mondták, mostantól 
négyszeres díjat fizessünk 
be. Úgy döntöttem, inkább 
abbahagyom. 

– Közben pedig egy 
egész birodalom épült a mű-
sor köré: többek között ma-
gazint és könyveket adott 
ki, kiépült a Stahl brand.

– Sok-sok véletlenen 
múlt minden. A legelején 
megkérdeztem, ki lesz a pro-
ducere a főzőműsoromnak, 
mire a csatorna akkori igaz-
gatója azt mondta, minden 
hülye tud producer lenni, mi-
ért nem leszel te a saját pro-
ducered. Úgy voltam vele, ha 
tényleg minden hülye tud, 
akkor megpróbálom. Így let-
tem producer.

– Hogy lett ebből ké-
sőbb magazinkiadó?

– Úgy, hogy a kiadóval 
másfél évig ment a tár-
gyalás, hogy legyen Stahl 
Magazin. Lerajzoltam, el-
meséltem, de azt mondták, 
nem lenne sikere. Szomo-

rú voltam, de két nap után 
összekaptam magam, és 
elkezdtem megszerkeszteni 
az oldalakat, s mivel akkor 
már volt könyvkiadónk, azt 
gondoltuk, próbáljunk meg 
újságot csinálni. Gőzöm sem 
volt, hogyan kell, de úgy vol-
tam vele, mit veszíthetek. 
Mindig szorongtam az új 
dolgok miatt, de végül mégis 
mindenbe belevágtam. Nem 
szeretek a fenekemen ülni. 
Jobban frusztrál, ha nem 
próbálok meg valamit, mint 
az, hogy mi lesz, ha nem si-
kerül. 

– Női témájú könyveket, 
krimiket és thrillereket ad-
nak ki. 

– Nagy rajongója vagyok 
a krimik koronázatlan király-
nőjének. Adtunk is ki vele 
kapcsolatos könyveket. A 
legemlékezetesebb a Miss 
Marple-ről meg Poirot-ról 
kiadott fikciós életrajz. Egy 
kanadai nő, aki mániákusan 
imádta Agatha Christie-t, 
elolvasott és összeszedett 
mindent Miss Marple-ről 
meg Poirot-ról, és megírta 
mindkettő fikciós életrajzát 
a hetvenes években. Olyan 
jó írások voltak, amire az 
Agatha Christie Alapítvány is 
áldását adta. Másfél évig ku-
tattam a kiadás jogáért. Köz-
ben a nő meghalt, de nem 
adtam fel, végül elértem a 
lányát, aki egy kormányhiva-
talban dolgozott British Co-
lumbiában. Így tudtam meg-
szerezni a kiadói jogokat. Az 
egészben az volt a legszebb, 
hogy a hölgy végül azt mond-
ta, ne neki utaljuk át a jog-
díjat, hanem egy Kanadá-
ban letelepedő, külföldieket 
támogató alapítványnak, 
hiszen Poirot is migráns volt.

– Most mit tervez?
– Szeretném jól érezni ma-

gamat. Az elmúlt két évben 
megtanultam spanyolul. Egy 
hónapig Spanyolországban 
is voltam két rokonomnál.  
Mindennap iskolába jártam, 
nyelvet tanultam, én voltam 
az osztály nagymamája. Cso-
dálatos egy hónap volt.  

– És Szeged?
– Éppen erről beszéltem! 

Itt jól érzem magam. Mindig 
boldogan jövök ide. Mondja, 
olyan nagy dolog, ha valaki öt-
vennégy évesen olyan dolgot 
akar csinálni, amit szeret?

Rafai Gábor

Stahl Judit: Mondja, olyan nagy dolog, ha valaki ötvennégy évesen olyan dolgot akar csi-
nálni, amit szeret? Fotó: Szabó Luca
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Pedagógus életműdíjjal ismerte el a város
Megyeri Ildikó, Kissné Szamosközi Brigitta

és Kissné Gera Ágnes munkáját

M
egyeri Ildikó, 
Szeged Megyei 
Jogú Város Ön-
ko rmányza t a 

Óvodák Igazgatósága nyu-
galmazott óvodapedagó-
gusa 1978-ban kapta meg 
óvónői diplomáját a Szarva-
si Felsőfokú Óvónőképző In-
tézetben.

Mindenbe beépítette  
a zenét és a táncot

Megyeri Ildikó (jobbra) a sze-
gedi Negyvennyolcas Utcai 
Óvodában kezdte a pályafu-
tását, majd az Oroszlán Ut-
cai Óvodában folytatta, ahol 
mint tagóvoda-vezető is irá-
nyította a szakmai munkát. 
1998 júliusától az Újvi-
déki Utcai Óvodában 
dolgozott. 2006-ban 
megkapta az Óvo-
da Igazgatóság 
által alapított 
ÓVI-díj bronz 
fokozatát.  
É l e t p á -
lyája so-
rán köz-
p o n t i 
h e l y e n 
állt a hát-
rányos hely-
zetű gyere-
kek és családok 
megsegítése, tá-

mogatása. Fontosnak tartot-
ta és hosszú ideig foglalko-
zott a magyar népzenével és 
néptánccal, mint aktív nép-
táncos. A zene és tánc sze-
retetének megismerését, ta-
nítását minden óvodai tevé-
kenységbe beépítette. Kész 
volt az új, innovatív pedagó-
giai elemek megismerésére, 
kipróbálására, aktívan részt 
vállalt az 

Óvodafejlesztés Szeged vá-
ros óvodáiban című pro-
jektben. Pozitív életszem-
léletével, közösségmegtar-
tó erejével a gyerekek, szü-
lők, munkatársak számára a 
nyugalmat, a biztonságot, a 
támaszt jelentette évtizede-
ken keresztül.

Integrálta a hátrányos 
helyzetű diákokat

Kissné Szamoskö-
zi Brigitta (jobbra), 
a Gedói Általános 
Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Isko-
la nyugalmazott 
pedagógusa, cím-
zetes igazgatója 
1982-ben végezte 
el a Juhász Gyula 
Tanárképző Főisko-
la magyar–ének sza-
kát. 1993-tól dolgozott a 
Gedói Általános Iskolában. 
Osztályfőnökként kiemelten 
figyelt a tanulók lelki fejlő-
désére, a tehetséggondozás 

keretében irodalmi, ol-
vasás-népsze-
rűsítő verse-
nyekre készí-
tette fel ta-
nítványait , 
énekkarve-
zetőként 
több ver-
s e n y e n 
is ki-
emelke -
dő ered-

ményt ért 
el a kóru-

sával. A válto-
zatos szabad- 
idő - tevékeny -
ség szerve-

zését is fontosnak tartot-
ta. Felismerte az integráci-
ós program jelentőségét, a 
hátrányos helyzetű és a kü-
lönleges bánásmódot igény-
lő tanulók hátránykompen-
zációját és integrációját. 
2004-től igazgatóhelyettesi, 
2006–2016-ig intézmény-
vezetői feladatokat látott el. 
Vezetése alatt a művészeti 
iskola kiváló minősítésben 
részesült, megújult az isko-
la informatikai infrastruk-
túrája, komfortosabb lett 
a tanulók és pedagógusok 
munkakörnyezete. 2016-
tól az iskolát támogató ala-
pítvány kuratóriumi tagja. 
Sokszínű szakmai hoz-
záértése, innovatív 
tevékenysége hoz-
zájárult a Gedói is-
kola hírnevéhez.

Megújulásra 
sarkallta  

a kollégáit

Kissné Gera 
Ágnes (jobb-
ra), a Szegedi 
Arany János Általá-
nos Iskola nyugalma-
zott intézményvezető-
je kitüntetéssel végezte 

el 1978-ban a Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskola bio-
lógia–földrajz szakát, majd 
biológiából egyetemi diplo-
mát is szerzett. Először Ru-
zsán, később a szőregi Kos-
suth Lajos Általános Iskolá-
ban dolgozott. 1995-től volt 
az Arany János Általános Is-
kola tanára. Először a ter-
mészettudományos mun-

kaközösségnek, majd 
2003-tól az intéz-
ménynek volt a ve-
zetője. Igaz-

g a t ó -
ként is 
t a n í -

tott.
K a p c s o l a -

tokat épített és 
ápolt, fejlesztette az intéz-
mény belső tereit, folya-
matos önfejlesztésre és 
megújulásra sarkallta 
kollégáit a minőségi ok-
tatás-nevelés érdekében. 
A közösség iránt érzett fe-
lelősséggel, igényességgel, 
munkaszeretettel 
és humá-
nummal 
l á t t a 
el min-
d e n -
k o r i 
felada-
tát. Ve-
zetése 

alatt az intézmény korszerű, 
jól felszerelt, Szeged város 
egyik legeredményesebb 
iskolájává vált. A városban 
csak az Arany János iskolá-
nak van PlaySchool akkredi-
tált tanterve, melyre nagyon 
büszke Kissné Gera Ágnes.

Pályája során a tudás-
megosztó és a fejlesztő 
tevékenység szervesen ösz-
szekapcsolódott. Szakveze-
tőként éveken át vezette a 
hallgatók tanítási gyakorla-
tát. Fáradhatatlan 

energiával 
vállalt szerepet a 

te rmészet tudomá-
nyokhoz kapcsolódó 

publikációk írásában, 
biológia-munkafüzetek szer-

kesztésében, tankönyv- 
írásban. 15 éves tan- 
könyvírói munkássága 
alatt 4 évfolyam bioló-
gia-tankönyvének meg-
írásában vett részt. Az 
SZTE Oktatáselméleti Ku-

tatócsoport projektjeiben 
is kapott feladatot. Vérbeli 

és elhivatott pedagó-
gus. Pályája min-
den területén arra 
törekedett, hogy 
megszerzett tudá-
s á t , t a p a s z t a -

latát a 
l e h e t ő 

legered -
ményeseb-

ben át tudja 
adni a követke-

ző generáció számára.

Kissné Gera Ágnes a Szeged Televízió 
Körút című műsorának volt a vendé-
ge, ahová a másik két életműdíjast is 
meghívták, de kollégái sajnos beteg-
ség miatt nem tudtak elmenni. A Sze-
gedi Arany János Általános Iskola nyu-
galmazott intézményvezetője a műsor-
ban egyebek mellett elmondta, hogy ő 
a finn modellt preferálná a magyar köz-
oktatásban. Elhangzott: Finnországban 
többszörös a túljelentkezés a pedagó-
gusszakokra, melyekre csak a legjob-

bak kerülhetnek be. Szerinte nagyon 
komoly probléma Magyarországon a pe-
dagógusok alacsony fizetése. „Tragikus-
nak tartottam, hogy a hatórás takarító-
nőnek annyi volt a bére, mint az egyete-
met végzett, fiatal gyakornok kollégám-
nak” – mondta Kissné Gera Ágnes, aki 
szerint egy iskolának szakmai önálló-
ság, szabadság kell ahhoz, hogy igazán 
jó iskola legyen. Ezért is lenne szerinte 
nagyon fontos bevonni a pedagóguso-
kat a döntéshozatalba.

Szabadság kell az iskoláknak

Három kiváló szegedi pedagógus – Megyeri Ildikó, Kissné 
Szamosközi Brigitta és Kissné Gera Ágnes – vett át Pe-
dagógus életműdíjat Botka László polgármestertől a jú-
liusi közgyűlésen. A Pedagógus életműdíj azon nyugdíjas 
pedagógusoknak, Szegedhez kötődő személyeknek ado-
mányozható, akik legalább 36 éven keresztül tartósan ki-
emelkedő pedagógiai, oktatói, nevelői munkát végeztek. 
A nyugalmazott pedagógusok vastapsot kaptak a közgyű-
léstől.

Tragikusnak 
tartottam, hogy a 

hatórás takarítónőnek 
annyi volt a bére, mint 
az egyetemet végzett, 
fiatal gyakornok kollé-

gámnak.
Kissné Gera Ágnes



2022. augusztus 6., szombat8 Kultúra

Élményfutás és séta  
a kulisszák mögött

Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv

TIZENKÉT ÓRÁS ÉLMÉNY-
FUTÁS  
Időpont: augusztus 6., szom-
bat, 18 órától hajnali 6-ig
Helyszín: újszegedi Erzsé-
bet-liget
Tizenkét órás Run4Night él-
ményfutás a Szegedi Sport 
és Fürdők Kft. rendezésé-
ben. A szervezők látványos 
fényjátékkal, dekorációval 
és attrakcióval teremtenek 
fesztiválhangulatot a futók-
nak. A rekortánpályán bár-
mikor bekapcsolódhatnak a 
futásba, felkészültségüktől 
függően választhatnak tá-
vot.

ISTVÁN, A KIRÁLY
Időpont: augusztus 6., 
szombat, 20.30 óra
Helyszín: Petőfitelep, Fő tér
Ingyenes szabadtéri filmvetí-
tés Petőfitelepen, a Fő téren, 
ahol az István, a király című 
rockoperát nézhetik meg.

A GYILKOS JÁRAT 
Időpont: augusztus 11-étől
Helyszín: Belvárosi Mozi
Vicces és elképesztő tempót 
diktál Brad Pitt és a Dead-
pool 2. rendezőjének új akci-
óvígjátéka. Aki egyszer a bűn 
útjára lép, az nem szállhat ki 
többet. Ladybug (Brad Pitt) 
megpróbálta letenni a fegy-

vert, de nem sikerült. Újabb 
megbízást kap titokzatos fő-
nökétől (Sandra Bullock), 

és újra munkába kell állnia. 
Ezúttal egy aktatáskát kell 
megszereznie, mely a több 
száz kilométeres sebesség-
gel haladó japán szupervo-
naton utazik.

CHICAGO – BACKSTAGE- 
BEJÁRÁS 
Időpont: augusztus 12., 
péntek, 18 óra
Helyszín: Dóm tér
Mindig is kíváncsi volt rá, 

hogy mi rejtőzik a Szegedi 
Szabadtéri Játékok színfa-
lai mögött? Hogy néz ki há-
tulról a színpad, hol készül-
nek fel a színészek vagy hol 
kapják a mikroportot? Most 
megmutatják! Minden előa-
dásnapon backstage-bejá-
rást tart Maláj György. Leg-
közelebb a Chicago előadá-
sai előtt, 18-tól 19 óráig. A 
bejáráson való részvétel in-
gyenes, de regisztrációhoz 
kötött. A program befoga-
dóképessége maximum 30 
fő. A regisztrációkat a gya-
kornok@szegediszabadteri.

hu e-mail-címre várják. Ké-
rik, tüntessék fel, hogy pon-
tosan melyik sétára és hány 
fővel jelentkeznek. Gyüle-
kező: 17.45-kor a Dóm téri  
jegyértékesítő pavilonnál.

TOALETT-TÖRTÉNELEM
Időpont: jövő márciusig
Helyszín: Fekete ház
A csatornázás, a higiénia és 
a toalett történetét mutat-
ják be a Kanális, kloáka, klo-

zet című kiállításon, amely 
a Kiscelli Múzeum azonos 
című tárlatának szegedi 
adaptációja. A tárlat az ókor-
tól indul. A higiénia kapcsán 
megjelenik a kolera téma-
köre, különböző árnyékszé-
keket, ágytálakat, fürdőszo-
ba-rekonstrukciókat is be-
mutatnak, de láthatók a XX. 
század második felének für-
dőszobatrendjei is.

BELVÁROSI SÉTA
Időpont: augusztus 13., 
szombat, 10 óra
Találkozó: Tourinform-iroda

A sétán arra is fény derül, mi-
ért áll a szegedi vár maradvá-
nya az utca szintjénél két mé-
terrel mélyebben, illetve mió-
ta nézi merengve Erzsébet ki-
rályné a színházat, és mi az a 
fogadalom, amelyből a dóm 
megszületett. A kétórás séta 
regisztrációhoz kötött, és rész-
vételi díjas. Tourinform-iro-
da, Széchenyi tér 12.; telefon 
+36-62/488-690, 488-699;  
e-mail: szeged@tourinform.hu.

KIS SZEGEDI SZÍNHÁZ-
TÖRTÉNET
Időpont: augusztus 13., 
szombat, 17 óra
Találkozó: Tourinform-iroda
A sétán megismerhetik a 
szegedi színjátszás 300 
éves történetét, hallhatnak 
legendás színészekről és di-
rektorokról. A kétórás séta a 
Dóm téren fejeződik be,  re-
gisztrációhoz kötött, és rész-
vételi díjas. Tourinform-iro-
da, Széchenyi tér 12.; te-
lefon +36-62/488-690, 
488-699; e-mail: szeged@
tourinform.hu.

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Trogmayer 
Éva író, újságíró Neil Gaiman Amerikai istenek című köny-
vét ajánlja.

H
a valaki megkérdezi tőlem, hogy szeretek-e olvasni, 
a mai napig elgondolkodom a válaszon. Általában 
persze egy egyszerű igennel felelek, ám ez valójában 
meg sem közelíti az igazságot. Én nemcsak szeretek 

olvasni, de együtt is lélegzem a történetekkel. A könyvek egy-
szerre segítenek álmodni, dönteni és élni. El sem tudok képzelni 
olyan világot, amiben nem várnak rám könyvek. Így nőttem fel, 
körülöttem min-
dig mindenki ol-
vasott, jó ideig 
nem is jártam 
olyan lakásban, 
ahol ne roskadá-
sig pakolt köny-
vespolcok foglal-
ták volna el a fa-
lak nagy részét. 
Könyvet tarta-
ni a kezemben 
olyan természe-
tes volt, mint le-
vegőt venni. Ez 
persze nem je-
lenti azt, hogy 
k a m a s z k é n t 
ne lettek volna 
„csak azért sem 
olvasok” idősza-
kaim, de végül mindig győzött a mindent megváltoztató törté-
netek iránti éhségem. Így került a kezembe először a Száz év 
magány, és lettem azonnal elkötelezett Márquez-rajongó, majd 
a Firenzei varázslónő, ami kinyitotta a kaput Rushdie varázs-
latos világára. De az igazán nagy, és ma már biztosan tudom, 
hogy örökké tartó „szerelem” csak utánuk következett.

A húszas éveim elején jártam, 
amikor a húgom a kezembe 

adott egy gyűrött könyvet. 
Sosehol volt a címe. A 
borítón London sziluett-
je rajzolódott ki, és egy 
Neil Gaiman nevű ember 
írta, akiről addig egyálta-

lán nem hallottam. Ami-
kor befejeztem a könyvet, 

úgy éreztem, számomra már 
sosem lesz többé ugyanolyan a vi-

lág. Tudtam, hogy egész életemben vártam erre a történetre, 
arról viszont sejtelmem sem volt, hogy mit tartogathat még 
számomra a Gaiman-univerzum. Mert, ha a Sosehol egy vil-
lám, akkor az Amerikai istenek egy meteor erejével csapó-
dott az életembe. 

Nem szeretem azt mondani, hogy van kedvenc könyvem, 
mert úgy gondolom, hogy minden életszakaszban mást kere-
sünk a történetekben, de ha valaki megkérdezi, mit olvasson, az 
Amerikai isteneket biztosan ajánlom. Árnyék története egy igazi 
felszabadulás mese, egy a világ minden táján érvényes, mitikus 
elemekkel átszőtt izgalmas urban fantasy. Különleges, csodák-
kal teli utazás egy földrész talán kiismerhető, és az emberi lélek 
majdnem biztosan kiismerhetetlen tájain. Lebilincselő mese a 
sejtjeinkben hordozott múltról, az emberiség közös gyökereiről 
és arról, hogy mindezeknek hol a helye száguldó világunkban. 
Az Amerikai isteneket már megjelenése pillanatában klasszikus-
ként emlegették, ami nem véletlen. A Hugo-, Nebula-, Locus- és 
Bram Stoker-díjas Gaiman korunk legnagyobb mesélői közé tar-
tozik, az Amerikai istenek pedig életművének egyik legkiemelke-
dőbb és legcsodálatosabb darabja lett. Letehetetlen könyv, ami-
nek szerintem minden könyvespolcon ott volna a helye.

Neil Gaiman Amerikai istenek című műve kölcsönözhető 
a Somogyi-könyvtárból.

Árnyék tör-
ténete egy igazi 

felszabadulás mese, 
egy a világ minden 

táján érvényes, mitikus 
elemekkel átszőtt 

izgalmas urban 
fantasy. 
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Szegediek fedezték fel
és jelölték meg

a Fehér-Tisza forrását

„Most még nem látványos, 
de talán csak idő kérdése, 
hogy kiépített látogatóhely 
legyen belőle. A XX. század 
végéig nem volt megjelölt 
forrása a Fehér-Tiszának. 
Akkoriban keresték és jelöl-
ték meg szegedi földrajzo-
sok azt az állandó forrást, 
ami legtávolabb van a tor-
kolattól” – írják az Országal-
bumban a Fehér-Tisza forrá-
sáról.

1999 nyarán már napok 
óta jártuk a hegyeket, völ-
gyeket a Keleti-Kárpátok-
ban a Szegedi Tudomány-
egyetem földrajz szakos 
hallgatóival, a szege-
di GEO-ENVIRON 
Környezetvédő 
Egyesület tag-
jaival, Buday 
Tamással, Gru-
ber Lászlóval, 
Kanizsai Zsolttal 
és Novák Kovács 
Zsolttal. A Fehér-Ti-
sza forrásának felfe-
dezése volt a célunk. A 
Tisza két ágból ered, ame-
lyek légvonalban 53 kilomé-
terre vannak egymástól.

A Fehér-Tisza forrásának 
megismerése évtizedekig vá-
ratott magára, hiszen a kör-
nyék elzárt terület volt az uk-
rán–román határ közelében. 
Többen próbálkoztak a for-
rás kitűzésével, de nem jár-
tak sikerrel. Évről évre javult 
a helyzet, ezért elhatároztuk: 
mi megpróbáljuk megtalálni, 
így bár engedély nélkül, de 
nekivágtunk. Egy kalyibában 
aludtunk, amit elhagytak a 
pásztorok, az élelmet pedig a 
hátunkon vittük fel a bázisra. 
Rahó 1939 óta Szeged test-
vérvárosa, így reméltük, hogy 

elnézik a határőrizeti szer-
vek a szabálytalanságunkat. 
Többször jártunk Ukrajna 
nagyköveténél Budapesten, 
aki csodálkozva mondta, ért-
hetetlen számára, hogy miért 
éppen a szegedi földrajzosok 
igyekeznek felfedezni a Fe-
hér-Tisza forrását, és miért 
nem foglalkoznak a gondo-
lattal a kijevi, lembergi és be-
regszászi egyetemisták.

Kegyetlen időjárási viszo-
nyok – permetező eső, 10 fok 
körüli hőmérséklet – fogad-
ták kis csapatunkat. Napról 
napra ment el egyre inkább 

a ked-

v ü n k 
a kitűzött céltól. Végül az 
ötödik napon siker követte 
próbálkozásainkat. Több 
forrás megtekintése után fe-
deztük fel és jelöltük meg a 
Fehér-Tisza forrásának azt a 
vízerecskéjét, ami egy szikla-
üregből bukkant elő. Nagyon 
boldogok voltunk. Mindez 
1999. augusztus 4-én tör-
tént. 2000 nyarán visszatér-
tünk, de egy hétig zuhogott 

az eső, meg sem tudtuk kö-
zelíteni a forrásunkat. Majd 
2000 őszén újra elmentünk 
a Fehér-Tisza forrásához 
azért, hogy egy ukrán–ma-
gyar nyelvű táblát helyez-
zünk el a forrásfalra. Ebben 
az Ukrajnában élő Jaczkó 
József és Paulics Tibor segí-
tett, míg egyesületünket Haj-
dú Géza és én képviseltem. 
A következő tavaszon jött a 
szomorú hír, hogy ismeretle-
nek lefeszítették és elvitték 
a táblát. Egy testvérvárosi 
ismerősünk, Popovics Péter 
pótolta a táblát. Ezt követő-
en többször voltunk Rahón 
– „a forrásoktól a torkolatig” 
célkitűzéssel, így több mint 
négyszáz szegedi és kör-

nyékbeli természetbarát 
ismerte meg Kárpátalja e 
kies vidékét.

A Baranyi Béla által 
szerkesztett Kárpátalja 

és az általam írt Kárpát-
alja, a rahói járás honis-

mereti olvasókönyve című 
könyv is térképpel együtt 
tartalmazza a Fehér-Tisza 
vízgyűjtőjét és a forrás he-
lyét. Ezért is olvastam meg-
döbbenéssel a Természet-
járó Turista Magazin áprilisi 
számában, hogy hibásan, az 
általunk térképen is meg-
jelölt ponttól huszonöt kilo-
méterre írták a Fehér-Tisza 
forrását.

Tóth Imre,
a szegedi GEO-ENVIRON 

Környezetvédő Egyesület 
elnöke

Tisztelt Olvasóink! 

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az ész-
revételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett 
formában adja közre.

Elhunyt Lukácsházi Győző

J
úlius 26-án, 68 éves 
korában, hosszan tar-
tó betegség követ-
keztében elhunyt Lu-

kácsházi Győző tubaművész, 
népszerű zenei műsorveze-
tő, aki 2013 és 2018 között 
a Szegedi Szimfonikus Ze-
nekar igazgatójaként elévül-
hetetlen érdemeket szerzett 
a város zenei életében. Dip-
lomáját a Zeneakadémián 
szerezte, pályáját zenekari 
művészként kezdte. 1983-
ban előadóművészi működé-
se a könnyűzene irányában 
bővült, amikor a Budapest 
Ragtime Band vezetője lett. 
Az együttessel bejárta Euró-
pát, közben a zenélésen túl 
a koncertek műsorvezető-
jeként megtalálta azt a te-
vékenységi formát, amely-
ben tehetsége, műveltsége, 
humora, nyelvi igényessé-
ge révén műfajt teremtett. 
A Magyar Rádió műsorai-
ban országosan ismertté és 
népszerűvé vált: vezette a 
Bartók rádió Muzsikáló reg-
gel adásait, majd megterem-
tette a gyermekeknek szánt, 
rendkívül hangulatos műso-
rait, a Tóbiás matinét és a 
Partitúrát. Mikrofonnal a ke-
zében kialakította azt a játé-
kos stílust, amellyel sok ezer 
gyereket sikerült bevonza-

nia a zenehallgatás élmé-
nyébe. A Magyar Rádióban 
szerkesztő-műsorvezetői te-
vékenysége mellett vezette 
a Könnyűzenei Szerkesztő-
séget is. Munkáját számos 
szakmai elismerés kísérte: a 
három rádiós Nívó-díj, Artis-
jus-díj, eMeRTon-díj mellett 
nemzetközi műsorversenyek 
díját nyerte (Monte-Carlo, 
Sanghaj, Brno, Olaszország). 
1997 és 2007 között zenei 
vezetője volt az IBS színpad-
nak, itt indította el 1998-ban 
a Bonbon Matiné című mű-
sorsorozatát. Mára a Bon-
bon Matiné műsorai évente 
mintegy másfél száz előa-
dásban több mint harmince-
zer gyermekhez jutnak el az 
egész országban és a hatá-
ron túli magyar területeken. 

Kapcsolata a Szegedi 
Szimfonikus Zenekarral a 
gyermekműsorok, az általa 
megálmodott, zeneszerző 
kollégáival, elsősorban Ba-
logh Sándorral és Meskó 

Ilonával megalkotott zenés 
mesék előadásaival kez-
dődött. 2013-ban pályázat 
útján a zenekar igazgató-
jává nevezték ki. Vezetésé-
vel megújultak a zenekar 
ifjúsági műsorai és egyéb, 
a hangversenyélet kereteit 
tágító programjai. 2017-ben 
sokoldalú tevékenységét 
rangos művészeti kitünte-
téssel, Bánffy Miklós-díjjal 
ismerték el. 2018-ban, nyug-
díjba vonulásával aktivitása 
fokozódott: a Bonbon Mati-
né előadásaival, az általa ki-
talált Csokimatiné bérlet és 
a Délelőtti hangversenyek 
műsorvezetőjeként jelenléte 
Szegeden is folyamatos ma-
radt. 2022 tavaszán néhány 
előadását betegsége miatt 
le kellett mondania. Halasz-
tásnak indult – tragikus, 
hogy örökre szóló búcsú-
vá vált. Gyermekeknek írt 
művei generációk számára 
élményt adnak a népszerű 
CD-ken; az általa teremtett 
műfajok, műsortípusok to-
vább éltetésével próbálkoz-
nak az utódok.

Egyénisége pótolhatat-
lan, de emlékét őrzi egy or-
szág közönsége és egykori 
együttese,

a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar.

„Fölszállott a páva a várme-
gye-házra,
Sok szegény magyarnak nyo-
morúságára.
Büszke új ispánok, Nap-szé-
dítő bérek,
Hírrel hirdetik: lopni ők nem 
félnek.

Másképpen lesz holnap, 
másképpen lesz végre,

Eljutottunk a Karmelita rév-
be.
Onnan nézünk rátok, birka 
béresek,
Kik nem is vagytok valóban 
éhesek.

Szopjátok a mannát, kor-
mányzati blablát,
Nem is tudjátok, mi az igaz-
ság.

Hol a fiatalok, a meg nem 
mérgezettek,
Gyertek, vagy az álmok sem-
mi ködbe vesznek.

Vagy láng csap az ódon, vad 
vármegye-házra,
Vagy marad a lelkünk tovább 
leigázva.
Posványos a fészke most a 
magyar igéknek,
Ezért tért vissza a bús, ma-
gyar élet.”

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Szemfényvesztés
izenkét éve visszatérő probléma, 
hogy baj van Magyarországon a de-
mokráciával. És aki ezt nem hiszi el, 
vagy csak kételkedik benne, az bi-

zony süket és vak. Mindezen túl az Orbán-re-
zsim különutas politikája rombolja az Európai 
Unió egységét, Magyarország renoméját.

A hatalmon lévő politikusok többsége úgy 
gondolkodik, hogy „mindent nekem, semmit 
az ellenzéknek”. Jönnek azzal, amivel Bodó 
Sándor államtitkár is, hogy „…a kormány a 
munkavállalók oldalán áll 2010 óta, nem 
hisz a segélyalapú gazdaságpolitikában, a 
pénz munkából lesz…”. Azok mondják ezt, 
akik életükben nem végeztek még igazi mun-
kát, közben meg dicsekednek, hogy ilyen so-

kan (4,7 millióan) még sohasem dolgoztak 
Magyarországon. Megjegyzem – most sem. 
És hogy semmi se menjen jól ebben az or-
szágban, már több mint öt hónapja dúl az 
orosz–ukrán háború.

A tizenkét éve hatalmon lévőkkel az a leg-
nagyobb baj, hogy közülük sokan osztják az 
észt, így aztán sok bába között elvész a gyerek. 
„Alapelv, hogy ne a magyar emberek fizessék 
meg a háború árát” – mondják a fideszes poli-
tikusok. Miért állítják, hogy csak a magyar em-
berek fizetnék meg a háború okozta károkat? 
A fenét! Már megint ijesztgetik a magyar népet, 
mint tették már nem egyszer. Ezt nemcsak itt-
hon, de már az Európai Unióban is unják.

Kutnyik Pál

T

Összetört rímek, álmok

Végül az 
ötödik napon si-

ker követte próbálkozá-
sainkat. Több forrás meg-

tekintése után fedeztük fel 
és jelöltük meg a Fehér-Tisza 

forrásának azt a vízerecskéjét, 
ami egy sziklaüregből buk-
kant elő. Nagyon boldogok 

voltunk. Mindez 1999. 
augusztus 4-én tör-

tént.

A Fehér-Tisza forrása az emléktáblával. Fotó: orszagalbum.hu/Rácz Miklós
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F R A N C I AO R S Z Á G B A N 
FOLYTATJA. Az előző idény-
ben a Naturtex-SZTE-Szede-
ák élvonalbeli férfi kosárlab-
dacsapatában játszó Keand-
re Cook a francia ADA Blois 
együttesénél folytatja pálya-
futását. Az amerikai légiós 
a szegedieknél az alapsza-
kaszban 26 mérkőzésen lé-
pett pályára, ezeken 16 pon-
tot, 4,6 lepattanót és 1,2 
gólpasszt átlagolt.

IRÁNY AZ EB! Négy szege-
di vehet részt az augusztus 
11-én rajtoló római úszó-Eu-
rópa-bajnokságon. A magyar 
szövetség közleményéből 
kiderült, az utazó csapatot 
14-14 férfi és női medencés 
úszó alkotja, míg nyílt vízen 
öt férfi és négy nő ugorhat 
vízbe. A medencés számok-
ban a Haász SZUE tehetsé-
ge, Pádár Nikolett 200 mé-
ter gyorson biztosan rajthoz 
áll, ami pedig a váltóverse-
nyeket illeti, a staféták ösz-
szetételét a helyszínen je-
löli ki Sós Csaba szövetsé-
gi kapitány. A szintén sze-
gedi, de az FTC-t képviselő 
Fábián Bettina 400, 800 és 
1500 méter gyorson verse-
nyez. A nyílt vízi utazó együt-
tesben ott lesz többek kö-
zött Rasovszky Kristóf, Betle-
hem Dávid, a szegedi Olasz 
Anna, valamint Rohács Réka 
is, akik így négyen nyertek 
világbajnoki ezüstérmet jú-
nius végén a Lupa-tavon. 
Olasz 10 kilométeren és a 
váltóban lesz érdekelt. Itt a 
SZUE-t még Vas Luca képvi-
seli, aki 25 kilométeren ver-
senyez.

BALATONI BAJNOK. Két 
válogatott úszó, a szegedi 
Vas Luca (a képen) és Bara-
bás Imre volt a leggyorsabb 

a 40. Balaton-átúszáson. A 
Révfülöp és Balatonboglár 
közötti 5,2 kilométeres tá-
vot Vas 1:06:19 óra, míg Ba-
rabás 1:02:46 óra alatt tet-
te meg. A megméretésre 12 
ezren jelentkeztek, ez volt a 
maximális létszám, amelyet 
a rendezők engedélyeztek. 
Magyarország 1073 telepü-
léséről érkeztek résztvevők, 
külföldről 43 ország közel öt-
száz úszója indult.

Szerződést hosszabbított Juan Carlos Pastor 
A Pick Szeged vezetőedzője és segítője, Marko Krivokapics 2024 nyaráig írt alá

Juan Carlos Pastor, a bajno-
ki címvédő Pick Szeged férfi 
kézilabdacsapatának veze-
tőedzője egy évvel meghosz-
szabbította a szerződését, 
ami így 2024 nyaráig érvé-
nyes.

Fontos a stabilitás

A spanyol tréner megálla-
podása eredetileg még egy 
plusz egy évre szólt, most a 
hosszabbítási opciót léptették 
életbe. Pastor segítője, Mar-
ko Krivokapics szerződését 
ugyancsak meghosszabbítot-
ták egy esztendővel. Pastor ki-
lenc éve irányítja a szegediek 
szakmai munkáját, a csapat 
azóta háromszor lett bajnok, 
egyszer Magyar Kupa-győz-
tes, egyszer pedig EHF-ku-
pa-győztes.

– Klubunk életében a 
stabilitás mindig fontos, elé-
gedettek vagyunk a trénerek 
munkájával, ezért éltünk az 
opciós lehetőséggel – nyilat-
kozta Kiss Bence cégvezető.

– Amikor kilenc éve Sze-
gedre érkeztem, nem gon-
doltam, hogy ilyen sokáig 
maradok. De az építkezés, 
amelybe belekezdtünk, évről 
évre magasabb szintre jutta-
tott bennünket. Örülök, hogy 
a vezetőség továbbra is bí-

zik bennünk. A körülmények 
fantasztikusak, ahogyan a 
szurkolóink is. Boldog vagyok, 
hogy meghosszabbítottuk a 
szerződést – nyilatkozta Pas-
tor.

Az előrelépés a cél

Pastor reméli, hogy a Pick 
minden hazai csoportmecs-
csét megnyeri a Bajnokok 
Ligájában. A szakember le-
szögezte, az NB I.-ben a cím-
védés, a BL-ben az előrelépés 
a cél. A szegediek történetük 
során idén védték meg elő-
ször bajnoki elsőségüket, a 
BL négyes döntőjébe viszont 
még soha nem tudtak be-
kerülni. A felkészü-
lési időszak első 
napján Pastor 
elmondta, ke-
mény munka 
és sok edzés 
vár a csapat-
ra, majd hozzá-
tette, örülne, ha a 
következő idényben 
nem lenne olyan sok sérülés 
és betegség a keretben, mint 
az elmúlt két szezonban.

– Jól fel kell készülnünk, 
mert a BL-ben mi kerültünk 
az erősebb csoportba, rá-
adásul a címvédő Barcelona 
otthonában kezdünk. Egye-

lőre nem kell azon gondol-
kodnunk, hányadik helyen 
fejezzük be a csoportkört, 
meccsről meccsre készülünk. 
A legjobb teljesítményt a nyol-
caddöntőben és a negyed-
döntőben kell nyújtanunk – 
magyarázta.

Stepancic: újabb műtét

A csapatból Luka Stepan-
cic idén nyáron újabb Achil-
les-ín-tisztító műtéten esett 
át, jelenleg a rehabilitációját 
végzi.

– Elég speciális sérülése 
van, több szakember próbálta 
már kezelni a világ több pont-

ján, de eddig nem sikerült 
végérvényesen el-

mulasztani. Re-
méljük, minél 
h a m a r a b b 
be tud kap-
csolódni a 
labdás edzé-

sekbe, van rá 
esély, hogy ősszel 

a pályán láthatjuk – 
nyilatkozta a horvát jobbát-
lövőről a cég vezetője, Kiss 
Bence. Stepancic 2019 nya-
rán érkezett Szegedre, de a 
sérülése miatt nagyon kevés 
mérkőzésen tudott pályára 
lépni – a szerződése még két 
évre szól.

Pastor: A körülmények fantasztikusak, ahogyan a szurko-
lóink is. Fotó: Pick Szeged

Edzői karrier New Yorkban
Csókási Gabriella az Egyesült Államokban vállalt munkát

A BEAC 
élén folytatja

T
izenegy és fél év után 
távozott a klubtól Mé-
szárosné Kovács And-
rea, a Szegedi Kosár-

labda Egylet szakmai koordi-
nátora. A sikeres szakember 
az élvonalbeli BEAC női csa-
patának vezetőedzője lesz.

– Hosszú éveken át azt 
mondtam, hogy soha nem jövök 
Budapestre, ám olyan lehetősé-
get kaptam a BEAC-tól, amivel 
szeretnék élni. Meghatározó volt 
a döntésemben, hogy egy hagyo-
mányosan magyar játékosokra 
épülő klubról beszélünk, én pe-
dig építkezni szeretek, látni azt, 
hogy egy utánpótláskorú játékos 
hova tud eljutni az évek során. 
Aki egy kicsit is ismer, tudja, hogy 
a munkában hiszek, ez itt sem 
lesz másként. Tiszta lappal és fi-
atal csapattal vágunk neki a sze-
zonnak, és azt ígérhetem, hogy a 
küzdés, az akarás, a kitartás ve-
zérfonala lesz az együttesnek – 
nyilatkozta új csapata honlapján 
Mészárosné.

A szegedi fallabdázó, Csó-
kási Gabriella az Egyesült 
Államokban folytatja edzői 
karrierét. A többszörös ma-
gyar bajnokot a szövetség 
honlapja kérdezte a lehető-
ségről.

– Mi vitt rá, hogy az Egyesült 
Államok felé vedd az irányt?

– Épp akkor fejeztem be a 
mesterképzést Budapesten, 
amikor egy egyiptomi bará-
tom felkeresett, hogy a bátyja 
női fallabdaoktatót keres az 
egyesületéhez. Tudta, hogy 
régóta foglalkozom gyerekek-
kel, és álmom, hogy egy aka-
démián dolgozhassak. Nem 
feltétlenül Amerika volt a cél, 
inkább a közeg és az, hogy 
kitől tanulhatok, ami igazán 
megmozgatott. Az akadé-
miánk igazgatója, főedzője 
Mostafa Essam, aki Egyiptom 
válogatott játékosa volt, most 

pedig Amerika egyik legneve-
sebb oktatója. 

– Milyen játékosokkal 
dolgozol?

– Az akadémián csak gye-
rekekkel foglalkozunk, óvo-
dásoktól egészen egyetem 
előtt álló fiatalokig. Rengeteg 
egyéni óránk, illetve csopor-
tos edzésünk van. Legfőképp 
iskola után tudnak jönni a 
gyerekek, így délután 3-kor 
kezdünk, és este 8-ig csinál-
juk. Fél napokat dolgozunk, 
mindenki heti hat napot van 
pályán. A versenyzőknek két 
csoportos edzése van, heti 
három fitneszórája és egy-két 
egyéni edzése.

– Milyen a kinti környe-
zet?

– Négy hónapja vagyok itt, 
és már háromszor költöztem, 
nem egyszerű a semmiből el-
helyezkedni, letelepedni New 
Yorkban. Az árak Magyaror-

szághoz képest 8-10-szere-
sek, és az albérletekhez is 
többhavi kauciót, illetve jöve-
delemigazolást kérnek. 

– Van már kedvenc he-
lyed?

– Jelenleg Brooklynban 
lakunk, a klub is itt található 
a Brooklyn Heightson, közvet-
lenül a Hudson folyó mellett, 
így ebédidőben mindig a fo-
lyóparton lazítok.

Pastor reméli, 
hogy a Pick min-

den hazai csoport-
meccsét megnyeri 
a Bajnokok Ligá-

jában.

Hatalmas lehetőséghez jutott Csókási Gabriella (balra). 
Fotó: Magyar Fallabda Szövetség
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Szeretne egy ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a sze-
geditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: augusztus 10. 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 vonatko-
zó adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Mind 
ügyetlen a piszma, gagyula, natrahőrös, háványos. A nyertes: Marsi Sándor Pál. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁ-
ZASSÁGOT július 22-én: Ho-
dászi István és Papp Laura, 
Bartus Ferenc és Debreczeni 
Anikó, Székely Levente és Nagy 
Karolina; július 23-án: Lipták 
Tibor Tamás és Jámbor Ottilia 
Szilvia, Kárpáti Norbert András 
és D. Nagy Ágnes Erika, Kocz-
ka Ferenc András és Móricz Ilo-
na, Ajkay Norbert és Donáth Lil-

la, Bacsa Attila és Gera Tímea, 
Kovács Ákos és Herjeczki Ber-
nadett, Antal Nándor és Elekes 
Vivien, Kovács Péter és Dávid 
Lilla, Carbonell Marcos Ramon 
és Mészáros Vivien Marianna, 
Dombi Bence és Sinkó Tekla, 
Tasi Domonkos Attila és Ko-
vács Nikolett Alexandra.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Uzs-
vár Dánielnek és Pomlényi Ma-

riannának  2022. 07. 22-én 
Ádám Levente, Debera Ben-
cének és Oltványi Angélának 
2022. 07. 22-én Dorka, Kősze-
gi Vendelnek és Ernszt Petrának 
2022. 07. 26-án Vendel, Frányó 
Zoltánnak és Tóth Alexandra 
Emesének 2022. 07. 26-án Oli-
vér Tamás nevű gyermeke szü-
letett.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: 

Szabó C. Szilárd 
Nyomás: Mediaworks Zrt.

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:

www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: 

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

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
marad a kánikula
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Erős szél,
hidegfront

37/19
Berta,

Bettina

Zápor, 
szél

33/21
Ibolya,

Cseperke

Zivatar,
szél

30/19
László, 

Domonkos

Zápor

30/18
Emőd,
Román

Közepesen
felhős

30/18
Lőrinc,
Blanka

Közepesen
felhős

30/17
Zsuzsanna,

Tiborc

Zápor

31/17 
Klára,
Diána

AUGUSZTUS 10., SZERDA 
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett idő-
ponton belül elérhető a  30/963-8137 telefonszámon és 
a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)

Képviselői 
fogadóóra

A helyes megfejtés
Sok fejtörést okozott a múlt heti rejtvényünk 
az olvasóinknak. Volt, aki érthetetlennek 
tartotta a feladványt, más pedig azt írta, 
izgatottan várja a helyes megfejtést. Aho-
gyan a korábbi számunkban, úgy most is 
szegedi tájszavak szerepeltek a feladvány-
ban – Nátly József (1801–1871) első sze-

gedi tájszógyűjteményéből. Ez volt a helyes 
megfejtés: Mind ügyetlen a piszma, gagyula, 
natrahőrös, háványos. Kétszáz évvel ezelőtt 
az ügyetlen, az ügyetlenül bajlódó, bíbelődő 
emberre több jelzőt is használtak a szegedi-
ek. Azt mondták rá: piszma, gagyula, natra-
hőrös, háványos.
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