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Újabb rangos díjat nyert az Antavo.
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Megszaporodtak a szúnyogok 
Megkezdte a légi irtást a Katasztrófavé-
delem.

Remekel-
tek a me-
dencében
Taroltak 
a szegedi
úszók Ka-
posváron.
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Online is benyújthatják a szülők az igénylésüket a beiskolázási támogatásra

10 000 forint minden szegedi általános iskolásnak

Botka László polgármester május elsején jelentette be a fel-
újított újszegedi ligetben, hogy a szolidaritás jegyében min-
den szegedi általános iskolás és nyugdíjas 10 ezer forintot
kap 2019-től. Az intézkedéseket a város dinamikusan fejlődő

gazdasága tette lehetővé. A szülők ügyfélkapu-regisztrációval
online is benyújthatják az igénylésüket a beiskolázási támo-
gatásra a www.szegedvaros.hu honlapon keresztül. Részle-
tek a 4. oldalon

Közel 6000 cég alakult
Szegeden 2010 óta

A cégalapítások száma mutathatja a vállalkozási kedvet egy
településen – mondta Pertics Richárd, az Opten céginformá-
ciós adatbázis vezetője. Szeged az Opten és az Igazságügyi
Minisztérium adatai szerint is az élen áll, pozitív szaldót mutat
a magyar nagyvárosok között a cégalapítások és cégmegszű-
nések tekintetében. Cikkünk a 2. oldalon

Valahol Európában és Tóték,
nőtt a nézőszám a színházban

A Valahol Európában volt a
szegedi színházi évad legsi-
keresebb produkciója. Nép-
szerű volt még a Tóték és
a Szaffi is. Barnák László
főigazgató (képünkön) el-
mondta, az előző évad-
hoz képest 30 ezer-
rel többen, összesen
124 ezren
nézték
meg az elő-
adásokat. A kor-

mány megszüntette a színhá-
zak TAO-támogatását.

Hogy mennyire lett
volna jogosult, és
mennyit kaphat a
szegedi színház,

megtalálja
c ikkünk-
ben.
B ő v e b -
ben a 6.
oldalon 

Félmilliárd forintból
újulnak meg 

Szeged útjai a nyáron
Jelentős útfelújítások kezdőd-
tek – több városrészben is
dolgozik a kivitelező Colas
Zrt., amelynek nyár végéig be
kell fejeznie a munkát. A ter-
vek szerint idén még sor kerül
egy hasonló mértékű útfelújí-
tásra.

– Több városrészben – Tá-
pén, Baktóban, Petőfitelepen,
Felsővároson, Alsóvároson,
Móravároson és Újszegeden
– összesen tizenöt helyszínen
kezdte, illetve kezdi el hama-
rosan a munkát a közbeszer-
zésen nyertes kivitelező, a
Colas Zrt. – nyilatkozta a sze-
ged.hu-nak Szentgyörgyi Pál
alpolgármester. A beruházás
teljes költsége 523 millió fo-
rint. A munkálatok során ki-
cserélik az aszfalt kopóré-
teget, beállítják az aknafedla-

pokat és víznyelőrácsokat, és
ahol szükséges, kijavítják a
pályaszerkezeti hibákat. A ki-
vitelező vállalta az útburkolati
jelek felfestését is.

Arról, hogy melyik útszaka-
szokat újítják fel, minden
esetben az önkormányzat vá-
rosüzemeltetési irodája és –
mint az utak fenntartója – a
Szegedi Környezetgazdálko-
dási NKft., valamint külsős
szakemberek döntenek, a lis-
tát pedig mindig a közgyűlés
városüzemeltetési, fejlesztési
és környezetvédelmi bizott-
sága hagyja jóvá.

A megállapodás szerint a
vállalkozónak előzetes kivitele-
zési ütemtervet kellett készíte-
nie, melyből kiderül, melyik
helyszínen milyen munkákat
kell elvégeznie.

Folytatás az 5. oldalon Útfelújítás a móravárosi Gép utcában. Fotó: Iványi Aurél 
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A cégalapítások száma mutathatja a vállalkozási kedvet egy településen – Szeged az élen a minisz-
tériumi adatok szerint

közel 6000 cég alakult szegeden 2010 óta

a fideszes pártsajtó (felet-
tébb izzadságszagúan) egy-
fajta gazdasági probléma-
ként igyekszik beállítani azt,
hogy mintegy kilenc és fél év
alatt Szegeden 5350 cég
szűnt meg. 

azt viszont még egy felső-
fokú közgazdaság-tudományi
végzettséggel nem rendel-
kező is tudja, hogy a cégmeg-
szűnés csak egy dolog,
vizsgálni kellene a cégalapí-
tásokat, valamint a kettő kü-
lönbözetét és arányát is. de
még ezekből sem lehetne
konkrét következtetést le-
vonni egy város gazdasági ál-
lapotára vonatkozóan.

a cégek megszűnését
ugyanis (többek között) okoz-
hatják a piaci igények válto-
zása, profilváltás, projektle-
zárás, valamint egyéni élet-
helyzetek is – amellett hogy
a megszűnés oka természe-
tesen lehet a rossz gazda-
sági környezet is, de nem
csupán városi viszonylatban.

Beszédes adatok 
a minisztériumtól

a szeged.hu is kikérte az
adatokat az ellenzékiséggel
nem vádolható Igazságügyi

Minisztériumtól. ebből kide-
rül, hogy Budapesten gazda-
sági apokalipszis van 2010
óta, mivel 159 ezer 669 cég
szűnt meg és csak 134 ezer
356 alakult, a különbség –
25 ezer 313 cég.

a vidéki nagyvárosok ada-
taiból kiderül, hogy kecske-
méten 3814 cég alakult
2010 óta, viszont megszűnt
4682, úgyhogy valami na-
gyon rosszul megy arrafelé,
hiszen a különbség –868.
Pécsett, amely egyébként
technikailag becsődölt, hála
a fideszes gazdasági szakér-
telemnek, 4845 cég alakult,
viszont megszűnt 6269 
(–1924). debrecenben 2010
óta 7972 cégmegszűnésre
7038 cégalakulás jutott 

(–934); győrben, amely Bu-
dapest után a második leg-
gazdagabb régió, szintén
hatalmas bajok vannak,
mert hiába alakult 4676 cég, 
megszűnt 5407, ami –732.
és ott van még Miskolc, ahol
4616 alakulásra 6550 meg-
szűnés jut, ez pedig –1934
céget jelent.

Szegeden 5679 cégmeg-
szűnésre 5803 alakulás ju-
tott, a mérleg tehát pozitív:
124 cég – az Igazságügyi 
Minisztérium Céginformá-
ciós fő-
o s z t á -
l y á n a k
a d a t a i
szerint.

V a n
tehát ér-
telme ön-
magában

a cégmegszűnésekből bármi-
lyen következtetést levonni?
nincs. az elemzéseknek van
értelmük, de nem úgy, aho-
gyan azt a szegedma teszi.

A szakértő elmondja

az opten céginformációs
adatbázisa szerint is Szege-
den a legjobb a helyzet, ha a
megszűnések mellett meg-
nézzük a cégalapításokat is. 

Megkérdeztük Pertics ri-
chárdot, az opten céginfor-

mációs adatbázis vezetőjét.
Szerinte csak a cégek meg-
szűnését vizsgálva semmi-
lyen hiteles végkövetkeztetés
nem vonható le. azt is kije-
lentette, hogy több értelme
van a cégalapítások számát
vizsgálni, mert az a lakosság
számához mérve mutathatja
például a vállalkozási kedvet
egy adott településen.

– a megszűnés nehéz
dió, mert sokféleképpen szűn-
hetnek meg cégek. Lehet
végelszámolással, felszámo-
lással és kényszertörléssel.
az elmúlt 4-5 évben zajlik egy
folyamat – konszolidációs
időszaknak hívjuk –, amikor
a hatóságok igyekeznek ki-
pucolni az inaktív vállalkozá-
sokat. a cégtörlések több
mint fele a régóta magára
hagyott vagy alvó vállalkozá-

sok körében zajlik – mondta
Pertics richárd, aki szerint
ezek a cégtörlések kevéssé
befolyásolják az adott térsé-
get.

a szakértő hangsúlyozta:
a felszámolások és a végel-
számolások száma, illetve fő-
ként ezek megnövekedése
sokkal inkább alkalmas arra,
hogy következtessünk egy-
egy város gazdasági környe-
zetére.

Pertics richárd arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a
nagyvárosokban bejegyzett
cégek nem feltétlenül ott
végzik a valós tevékenységü-
ket, ahová be vannak jegy-
ezve. ezért nem mindig lehet
megállapítani, hogy egy-egy
cég kudarca vagy sikere való-
ban az adott nagyváros gaz-
dasági környezetét tükrözi-e.

arról nem is beszélve,
hogy egy-egy nagyvárost sem
lehet önmagában elemezni,
hiszen térségi, régiós, orszá-
gos és nemzetközi tényezők
tömkelege hat a gazdasá-
gára.

Cs. Z.

A cégek megszűnését vizs-
gálva semmilyen hiteles vég-
következtetés nem vonha-
tó le.
Pertics Richárd, az opten céginformációs
adatbázis vezetője

Szegeden 5679
cégmegszűnésre
5803 alakulás ju-
tott, a mérleg
tehát pozitív: 124
cég – az Igazság-
ügyi Minisztérium
Céginformációs
Főosztályának
adatai szerint.

A cégek megszű-
nését többek kö-
zött okozhatja 
a piaci igények
változása, profil-
váltás, projektle-
zárás, valamint
egyéni élethely-
zetek is.
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Cégalapítások és Cégmegszűnések a vidéki nagyvárosokban (2010–2019, darab)

InfografIka: SzegedI Tükör, forráS: IgazSágügyI MInISzTérIuM

Megszűnések Alakulások Különbség

Szeged évek óta a saját lábán áll: egyre több iparűzési adót fizetnek 
az itt működő vállalkozások. 

„Több mint 5000 (ötezer) cég szűnt meg Szegeden!” cím-
mel dobta le a fakenews-bombát a Szegedma, amelynek
Pécsről érkezett főszerkesztőjét nemrég két ügyben is el-
ítélte a bíróság. A fideszes propagandalap elhallgatja, hogy
ötezernél jóval több cég alakult Szegeden, és arról sem
számol be, hogy a cégmegszűnések száma önmagában
semmit sem mond egy nagyváros gazdasági erejéről. A sze-
ged.hu magyarázta el cikkében, hogy miért.
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VÉLEMÉNY

Ostromlott lelkek
Negyvenkilenc év – ennyit élt Térey János író, költő, műfor-
dító, aki alig két hete hunyt el. Különösen megviselt a gyász
híre. Persze, mert én is mostanában töltöttem be ezt az élet-
kort, a férjemnek meg még ennyi sem jutott, úgy hagyott itt.
Naná, hogy érzékenyen érint, és ezzel akár abba is hagyhat-
nám a kesergést. 

Aztán az is eszembe villan Téreyről, hogy a Kazamaták
című darabját Máté Gábor állította színpadra bő egy éve Sze-
geden. Emlékszem, mennyire feszengtem a székemben, 
még a háttámlát is hátrébb toltam volna, ha lehet, de nem
lehetett. Olyan, szinte tapintható feszültséget teremtettek
a játszók, hogy azt éreztem, az is kihallatszik, ha nyelek
egyet.

Pedig régi budapesti történéseket idéztek fel a színpadon,
mégis dermedten figyeltem. 1956 októberének legvégén a
felkelők megostromolták a Köztársaság téri pártházat, ahová
beszorították a pártbizottsági alkalmazottakat, ávósokat és
katonákat. Az ostromlók között és általában elterjedt a gyanú,
hogy a pártház alatti kazamatákban politikai foglyokat őriz-
nek és kínoznak. Ez egyébként nem volt igaz, és kazamaták
sem léteztek. 

A hitnek és a rettegésnek viszont óriási az ereje. Embert
próbáló időkben általában nagyon kevés olyan embert ta-
lálni, aki a legjobb arcát képes mutatni. Iszonyúan megter-
helő ugyanis folyamatosan pszichés terhelés alatt, nevezzük
nevén, félelemben élni. Ilyen reményvesztett helyzetek –
tudom, mert tapasztaltam – különös éleslátással ajándékoz-
zák meg azt, aki észreveszi. Kitűnik ugyanis, ki az, aki elfor-
dul tőlünk, és ki
mond valami
valóban bizta-
tót, csak ki kell
nyújtani felé a
kezünket. A fé-
lelem viszont el-
homályosítja a
tekintetünket, görcsbe rántja a gyomrunkat, azt sem tudjuk,
merre van előre.

Talán ránk is gondolt II. János Pál pápa, amikor a sokat
emlegetett mondatával vigasztalt: ne féljetek! Pedig hányan
élnek így… És hányan éltek így, amíg be nem telt a pohár, és
már nem féltek kiállni magukért. Például azért, mert elegük
lett abból, hogy nap mint nap megalázzák őket azzal, hogy
hülyeségeket prédikálnak nekik. Utcára mennek és szavazni
is hajlandók még azok a fiatalok is, akikről eddig azt hittük,
jól elvannak a Facebookon, nem érdekli őket semmi más. Hát
bizony érdekli. Még nem tudnak profi módon véleményt nyil-
vánítani, de majd gyakorolják. 

S hogy hogy jön ez most mind ide egy író ürügyén? Fog-
juk rá, hogy a könyvhéten ez magától értetődik. Merthogy
erről egy másik író, a Kossuth-díjas Závada Pál 2010-es
megnyitó gondolatsora cseng a fülembe. A szerző gimná-
ziumi éveinek városában, Szegeden azt mondta, örül a
könyves ünnep létének. És hogy „még mindig nem alakítot-
ták át valami tréfás együnk-igyunk fesztivállá, ahol nép-
szerű műsorokból ismert személyiségek szerepelnek.
Hiszen senki nem tudja, mi lesz a könyv ügyével a nemzeti
együttműködés új korszakában. Egyrészt a szerzőkkel és
kiadókkal. És egyáltalán: mi lesz az olvasókkal és a nem
nagyon olvasókkal, a vevőkkel és könyvkölcsönzőkkel, mi
lesz az olvasáskultúra fejlesztésével, a könyvtárakkal? Mi-
közben a könyvkiadás nagyrészt piaci lábakon áll, ebben a
forradalmi nagytakarítási és karcsúsítási lázban nehogy ál-
dozatul essenek az állam és önkormányzatok olyan támo-
gatási tételei, amelyek a kultúrával kapcsolatosak.
Tagadhatatlan, hogy a könyv nem bólogatni tanít, hanem
gondolkodni, kérdezni, érteni.”

Én még hozzátenném, az olvasás segít élni és túlélni.
2019-ben jelentem: élünk és olvasunk.

Dombai Tünde

A könyv nem bólogatni tanít,
hanem gondolkodni, kérdezni,
érteni. Én még hozzátenném, az
olvasás segít élni és túlélni.
2019-ben jelentem: élünk és ol-
vasunk.

A sok eső és a Tisza áradása miatt megszaporodtak a szúnyogok

Megkezdte a légi irtást a Katasztrófavédelem
Öt éve már nem a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nkft.,
hanem a Belügyminiszté-
rium alá tartozó Katasztró-
favédelem irtja a szúnyo-
gokat.

A sok eső és a Tisza áradása
miatt néhány nap alatt meg-
szaporodtak a szúnyogok
Szegeden. A hatékony ké-
miai gyérítésre várni kellett,
de a héten már elkezdte a
légi irtást a Katasztrófavéde-
lem.

Makrai László, a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nkft.
ügyvezető igazgatója a Sze-
ged Televíziónak elmondta,
az önkormányzati cég csak

A levegőből irtja a szúnyogokat a Katasztrófavédelem. 
Forrás: Szeged TV 

biológiai gyérítést és csípés-
számmérést végez.

A tetőzöttség több tízes

óránkénti csípésszámot mu-
tat a tápéi városrészben –
közölte Makrai László. Az

Az Antavóban a korábbi amerikai nagykövet, Colleen Bell is befektető

Újabb rangos díjat nyert a szegedi cég
A szegedi székhelyű nem-
zetközi marketing-tech csa-
pat nyerte el a Drapers
Digital fődíját a Legkiemel-
kedőbb online ügyfélszer-
zési stratégia kategóriában.
Az elismerést az olasz lu-
xusdivat-óriással, a LuisaVi-
aRomával együtt szerezte
meg az Antavo.

– Élmény együtt dolgozni az
olaszokkal, mert nyitottak az
ötleteinkre, és bátran bele-
vágnak abba, amit javaslunk.
Az is pozitívum, hogy beha-
tóan segíteni tudjuk a szerve-
zetet: a kapcsolattartónk
még kampánymenedzser-
ként kezdte, és most ő vezeti
a digitális divíziót – mondta
Kecsmár Attila, az Antavo
egyik társalapítója és ügyve-
zetője.

A Drapers 1887 óta tudó-
sít a divatszektorról, ma már

A divat bibliájaként emlegetett Drapers magazin londoni díjkiosztóján. 
Rohini Contractor, az Antavo tanácsadója (sötétkék blúzban és szoknyában) 

és Jess Mizerak, a cég nemzetközi üzletkötője (piros ruhában) a díjjal. 
Az Antavo kultúrájában nagy szerepet játszik a nemzetköziség.

kereskedelmi részlegének
vezetője.

Az esettanulmány, amely-
nek köszönhetően az Antavo
színpadra állhatott London-
ban, a LuisaViaRoma hűség-
programjának eredményeit
részletezte. A sikerek között
szerepel, hogy az olasz divat-
cég a program elindításának
első évében több mint 10
millió eurós bevételnöveke-
dést könyvelhetett el, míg az
oldallátogatások száma 1
millióval nőtt.

A Drapers Digital Awards
nem az első gála, ahol sikert
ért el az Antavo. 2018 szep-
temberében átvehették az
online üzleti világ Oscar-díjá-
nak számító eCommerce
Awards for Excellence-t, míg
idén januárban ők vihették
haza a magyarországi Év Iro-
dája díjat a kisvállalati kate-
góriában.

Húzóerő Szegeden
Három szegedi fiatal és egy barátjuk alapí-
totta 2012-ben az Antavót, Londonban. A
cég az elmúlt években komoly szakmai si-
kereket könyvelhetett el, megháromszoro-
zódott a bevétele, továbbá a londoni és
budapesti irodája mellett Szegeden, a Ke-
lemen utcai Mayer-ház emeletén is kiala-
kított egy 400 négyzetméteres irodát,
amelyet tavaly ősszel avattak fel. A három
irodában hat különböző nemzetiségű mun-
katársuk dolgozik. Az Antavo kultúrájában
nagy szerepet játszik a nemzetköziség.
Nagy Sándor alpolgármester szerint Sze-
geden jelenleg háromezer informatikus
dolgozhat. Általában csak a nagyobb cége-
ket ismerik az emberek, pedig sok kisebb

és nagyon sikeres vállalkozás is működik
a városban. – Számomra az Antavo a jó
példa arra, hogy túllépve az informatikán,
a globális piacon is sikeres tud lenni a sze-
gedi tudás. Abban bízom, hogy ez jó húzó-
erő lesz, és új munkakultúrát honosíthat
meg a városban – mondta az irodaavatón
az alpolgármester. A cégben többek között
olyan befektetők vannak, mint a Microsoft
Magyarország vezetője, Chris Mattheisen
vagy a korábbi amerikai nagykövet, Col-
leen Bell. Az Antavo a divatiparból számta-
lan céget szolgál ki – köztük a Jimmy Jazzt,
az amerikai cipőboltláncot, amely 130 üz-
lettel rendelkezik. A divat vonzáskörzetén
kívülről is vannak ügyfeleik, mint például a
Toys”R”Us, a Pepsi vagy az Elefant.

a divat bibliájaként emlege-
tik. A Drapers Digital Festivalt
pedig kifejezetten azzal a cél-
lal hozták létre, hogy az ipar-
ágat megújító technológiá-
kat a figyelem középpont-

jába helyezzék. Idén össze-
sen tizennégy kategóriában
indulhattak a vállalatok, a
zsűriben pedig olyan elismert
szakértők ültek, mint Mau-
reen McDonagh, a Facebook

ügyvezető igazgató hozzá-
tette, hogy Újszegeden és Pe-
tőfitelepen is egyre több a
szúnyog.

Az elöntött területeken
már nem tudnak biológiai ir-
tást végezni, s ezt a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nkft.
jelezte a Katasztrófavéde-
lemnek. Csongrád megyében
május utolsó hétvégéjén 350
hektáron végeztek kémiai,
légi és biológiai irtást.

A szakemberek azt kérik,
senki ne tartson vizet a kert-
jében, s ügyeljen arra is, hogy
sehol ne álljon meg víz a tel-
kén, mert egy hordónyi víz
több tízezer szúnyog kikelé-
sét is segítheti.
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A nyarat köszöntötték a makkosháziak

– Az a legfontosabb, hogl
illenkor eglütt vaglunk, és
külön öröm számunkra, hogl
végre süt a nap – mondta
Kozma József, a városrész
önkormánlzati képviselője.
Illenkor a szervezők legin-
kább a kicsiknek kedvesked-
nek, akikkel természetesen
jönnek a szülők és naglszü-
lők is. Volt itt sportvetélkedő,
házi kedvencek szépségver-
senle és arcfestés is.

A piknikhangulatról Kan-
csár József színész gondos-
kodott, aki amellett, hogl
felüglelte a kondérokban ro-
tlogó gulláslevest, felkonfe-
rálta az éppen induló prog-
ramokat. A Napos Oldal Ala-
pítvánl érzékenlítő foglalko-
zást tartott. Takács Kata ala-
pítvánli vezető bemutatta a
kiadásukban megjelent me-
sekönlvet, amellben a főhő-
sök mind foglatékkal élők.

A családi napra kilátogató
Botka László polgármester gra-
tulált a makkosháziaknak az
elmúlt időszak közös sikerei-
hez. Elmondta, hogl a város-
részben többek között meg-
újult a bölcsőde, az óvoda és
az általános iskola épülete.
Külön köszönetet mondott a
makkosházi kertbarátoknak,
akik közösségi kertjükkel szá-
mos országos elismerés nler-
tek. Kinló Pál közösségi koor-
dinátor meg is mutatta a pol-
gármesternek a közösségi ker-
tet. A 28 parcellában különféle
növénleket termesztenek, de
közösségi eseménleknek is
teret ad a panelek tőszom-
szédságában lévő kert.

Szeged 300 felirat a Széchenyi téren. A nlár végéig glönlörködhetünk a begóniákban.
Fotó: Ivánli Aurél

Botka László polgármester gratulált a makkosháziaknak az elmúlt időszak 
közös sikereihez. Mellette Kozma József, a városrész önkormánlzati képviselője. 

Fotó: Szincsok Glörgl

Szeged 300 – kétezer virágból
Idén összesen 65 ezer egy-
nyári virágot ültetnek ki a
közterületekre, melyből 39
ezer a Széchenyi térre
kerül. 

A Szegedi Körnlezetgazdál-
kodási Nkft. húsz munka-
társa ülteti ki az eglnlári
virágokat Tarjánban, Kiskun-
dorozsmán, az Aradi vérta-
núk terén, valamint a Rá-
kóczi, a Szent István és Szé-
chenli téren – mondta Mak-
rai László, a cég üglve-
zetője. Idén összesen 65
ezer eglnlári virágot ültet-
nek ki, mellből 39 ezer a
Széchenli térre kerül. Sok-
féle virág – többek között ró-
zsás meténg, bojtocska,
begónia, díszcsalán, kokár-
davirág, nebáncsvirág, haj-
nalka, pellvavirág, tollborz-
fű, kúpvirág, zsálla, rézvi-

rág, bársonlvirág, vaníliavi-
rág és verbéna – kerül az
áglásokba. 

Az üglvezető elmondta,
a mostani virágültetés költ-
sége 5,3 millió forint. Makrai

kiemelte, szerencsére a sze-
gediek vigláznak a virá-
gokra, a lopási kár elenlé-
sző. Azonban egl-egl na-
globb rendezvénl idején az
emberek nem naglon figlel-

nek, hová is lépnek, ígl sok
virágot kitaposnak. Ezért is
időzítették a Széchenli té-
ren a virágültetést a borfesz-
tivál utánra.

Idén újabb látvánlosság-
ban is glönlörködhetünk: a
Szeged 300 programsoro-
zathoz kapcsolódva virágok-
ból rakták ki a Szeged 300
feliratot a Széchenli téren.
Makrai elmondta, már ta-
vasszal megtervezték a fel-
iratot, és ennek megfelelően
rendelték meg a virágokat.
Az 50 néglzetméteres fel-
iratba 2000 tő piros és fehér
begónia, valamint batáta ke-
rült. Azért ezekre a növé-
nlekre esett a választás,
mert jól bírják a körnlezeti
hatásokat, illetve a begó-
niák naglon sokáig virágoz-
nak, ígl a nlár végéig
glönlörködhetünk bennük.

Komoly hagyománya van a makkosháziak nyárindító csa-
ládi napjának, hiszen 1994 óta minden évben megrende-
zik. A múlt hét végén a Lomnici utcánál lévő játszótéren
gyűltek össze kicsik és nagyok, hogy vetélkedőkkel, sza-
badidős programokkal és finom falatokkal ünnepeljék,
hogy végre itt a nyár.

2000 tő piros és
fehér begónia, vala-
mint batáta került a
Szeged 300 fel-
iratba. Azért ezekre
a növényekre esett
a választás, mert jól
bírják a környezeti
hatásokat.

Online is benyújthatják a szülők az igénylésüket a beiskolázási támogatásra

10 000 forint minden szegedi általános iskolás gyereknek
Botka László polgármester
május elsején jelentette be
az újszegedi ligetben, hogy
a szolidaritás jegyében min-
den szegedi nyugdíjas és ál-
talános iskolás gyermek
fejenként 10 000 forint extra
támogatást kap az önkor-
mányzattól 2019-ben. Az új
jóléti intézkedések annak
köszönhetők, hogy Szeged
város gazdasága várakozá-
son felül teljesít.

A szegedi nlugdíjasok kére-
lem benlújtása nélkül kapják
meg a 10 000 forintos támo-
gatást szeptember 1-jétől ok-
tóber 15-éig, az idősek világ-
napja alkalmából.

A családokat segítő beis-
kolázási támogatást – amell-
nek összege glermekenként
10 000 forint – a 2019–2020-
as tanévben nappali tagoza-
ton 1–8. évfollamon tanuló
glermekekre tekintettel kap-

hatják meg a szegedi lakóhell-
llel rendelkező szülők, törvé-
nles képviselők. Több gler-
mek esetén többszörös támo-

gatás jár. A szülőknek igénl-
lést kell benlújtaniuk a beisko-
lázási támogatásra. Ahhoz,
hogl ezt megkaphassák, visz-

sza kell juttatniuk kitöltve és
aláírva a tájékoztató levélben
kipostázott nlomtatvánlt a
Polgármesteri Hivatal üglfél-

szolgálataira, de üglfélkapu-
regisztrációval az igénllés on-
line is benlújtható a www.sze-
gedvaros.hu honlapon keresz-

tül. Online itt tölthető ki és
küldhető be a legglorsabban
az űrlap: https://elugl.hu/
szeged 

A város honlapján – www.szegedvaros.hu – online is benyújtható az igénylés a beiskolázási támogatásra.  
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Útfelújítás a Farkas utcában. Fotó: Iványi Aurél 

Szegeden az elmúlt évek-
ben a folyamatosan bővülő
kerékpáros-infrastruktúrá-
nak köszönhetően 5-ről 20
százalékra nőtt a kerékpáros
forgalom aránya, amivel

egyedülálló a magyar nagyvá-
rosok között. Ma már minden
ötödik szegedi a környezet-
barát bringás közlekedést
preferálja.

Szeged önkormányzata
összesen 1,3 milliárd forin-
tot költ a kerékpárút-hálózat
bővítésére. A napokban ad-
ták át a várost Sándorfalvá-
val és Ópusztaszerrel ösz-
szekötő bicikliút közel 6 és
fél kilométeres szegedi sza-
kaszát. A nagyrészt európai
uniós forrásból megvalósuló
beruházás teljes költsége
több mint 880 millió forint
volt. A közeljövő terveiben
szerepel a lézerközponthoz
vezető és a városból Bor-
dány irányába kivezető út
megépítése is.

Kerékpározásban vetélkedhettek májusban a magyar vá-
rosok. Szeged toronymagasan verte a vidéki mezőnyt: két
és félszer tekertük le az utánunk következő Debrecent.

A május 6-án indult Bringázz a
munkába! tavaszi kampányban
összesen 5294-en vettek részt,
és több mint 483 ezer kilomé-
tert tekertek le, amivel 214-szer
lehetne körbejárni Magyaror-
szágot a határok mentén.

A május 31-ig tartó, három
és fél hetes kampány során
majdnem 70 millió forintnyi
benzint spóroltak meg a kere-
kezők, miközben több mint 76
tonnával kevesebb szén-dioxid
került a légkörbe.

A játékban külön kategóriá-
ban mérték a vállalatok, illetve
a városok kerékpáros teljesít-
ményét.

A vidéki városok között Sze-
ged lett a legbringásabb, ahol a
májusi verseny során 2521
napot tekertek munkába az ak-
cióhoz csatlakozók, a második
Debrecen 1101 nappal, a har-
madik Székesfehérvár 892
bringázós nappal, Győr pedig
671 nappal zárja az élmezőnyt.
A megtett kilométerek száma
alapján pedig Szeged, Székes-
fehérvár, Debrecen és Győr a
sorrend

A kampányban megtett
kilométerek száma: 483 ezer
944. Részvevők: 1708 válla-
lat, 1778 csapat és 5294 ke-
rékpáros.

Bicajosok az Oskola utcában a tavalyi Critical Masson. 

Szeged a legbringásabb vidéki város:
letekertük Debrecent és Győrt is

Félmilliárd forintból újulnak meg
Szeged útjai a nyáron

Folytatás az 1. oldalról
A kivitelezési ütemtervet kö-
vetően ideiglenes forgalom-
technikai tervet is össze
kellett állítania a kivitelező-
nek, amely alapján biztosít-
ható a zavartalan tömegköz-
lekedés.

Szentgyörgyi Pál közölte
azt is, hogy a Colas Zrt.-nek
összesen 90 napja van a
munkák elvégzésére. A szer-
ződésben külön kikötés volt,
hogy azokon a szakaszokon,
ahol megtörtént az útburko-
lat felmarása, nyolc napon
belül el kell végezni az aszfal-
tozást – tette hozzá az alpol-
gármester.

Egy útfelújítás átmeneti
kellemetlenségekkel, por-
ral és zajjal jár, de utána
sokkal jobb utakat kapnak
vissza a szegediek, ame-
lyeken kényelmesebb és
biztonságosabb lesz a köz-
lekedés. 

Az alpolgármester megér-
tést és türelmet kért az érin-
tett utcák lakóitól.

A felújításban érintett
utcák:

Bencfahát utca (a Besz-
terce utca és a Dobi István
utca között)

Beszterce utca (a Besz-
terce utca 42. melletti út és
a Rába utca között)

Babér utca (a Lidicei tér
és a Gyémánt utca között)

Gyémánt utca (a Bánk Bán
utca és a Göndör sor között)

Máramarosi utca
Pihenő utca (a Hosszútöl-

tés utca és a Nagy-Baktói út
között) 

Must utca 11–13. szám
előtt

Egressy utca (a Marostői
utca és a Közép fasor között)

Kertész utca (az Alsó-ki-
kötő sor és a focipálya között)

Szentháromság utca
Bécsi körúti körforgalom
Vitéz utca (a Szenthárom-

ság utca és a Petőfi Sándor
sugárút között)

Farkas utca
Gép utca
Hernyó utca

76 tonna
Ennyivel kevesebb
szén-dioxid került a
légkörbe azoknak a
kerékpárosoknak
köszönhetően, akik
részt vettek a Brin-
gázz a munkába!
egyhónapos kam-
pányban. Ez 12 afri-
kai elefántbika sú-
lyának felel meg.
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A Valahol Európában lett a legsikeresebb produkció – 37 teltházas előadással

Tizenhárom százalékkal nőtt a nézőszám a szegedi színházban

Az előző évadhoz képest 29
ezer 276-tal többen, összesen
124 ezer 375-en voltak kíván-
csiak a Szegedi Nemzeti Szín-
ház előadásaira. Ez azt jelenti,
hogy egy év alatt 13 százalék-
kal nőtt a nézőszám, a színház
pedig kiemelkedően jó, átlago-
san 80 százalékos kihasznált-
sággal működött. A prózai ta-
gozat 157 előadására 48 699,
az operatagozat 25 előadá-
sára 9 307, a Szegedi Kortárs
Balett 27 produkciójára pedig
8 863-an váltottak jegyet.

24 ezren látták

Az évad legnépszerűbb darabja
a Valahol Európában című mu-
sical volt, amelynek 37 előadá-
sát 23 665-en látták, az elő-
adások többségére minden
jegy elfogyott. Sikeres volt a

színház új gyermekdarabja, a
Szaffi is, amelyet 14 248-an
láttak. A kisszínház prózai elő-
adásainak toplistáját a Tóték
vezeti, amelynek előadásai 32

alkalommal mentek, gyakor-
latilag teljesen telt házzal, így 
8 124-en látták Örkény ab-
szurdját a szegedi művészek
előadásában.

Barnák László főigazgató
arról is beszélt, hogy az elmúlt
kilenc hónapban összesen
92 vendégjátékot, köztük a
Rekamié Fesztivál keretében
öt határon túli magyar színház

produkcióját láthatta a sze-
gedi közönség. Ezenkívül öt
saját gálát is rendezett az in-
tézmény, amely három feszti-
válszereplést is vállalt – így
első alkalommal a Városma-
jori Színházi Szemlén is be-
mutatkozik, a nagy sikerű
Tóték című előadásával.

Élet a TAO után

Gazdasági kérdésekről szólva a
főigazgató kiemelte, a régió leg-
nagyobb – háromtagozatú –
színházi intézményeként az
előző évi jegyárbevétel alapján
133 millió forint TAO-támoga-
tásra lett volna jogosult a teát-
rum. A megszűnt támogatási
formát kiváltó többlettámoga-
tás keretében a színház 130
millió forintot igényelt, ebből az
ígéret szerint 95 millió forintot
kaphat három részletben – ám
ebből eddig egyetlen forint sem
érkezett meg, ami likviditási ne-
hézséget okoz az intézmény-
ben, mert a támogatás kiesését
a növekvő jegy- és bérletértéke-

sítési bevételekkel sem sikerül-
het kompenzálni. Pedig jelentő-
sen emelkedett a bérleteladá-
sok száma: a 2018–19-es
évadban az egy évvel korábbi-
hoz képest a két játszóhely elő-
adásaira 3190 bérlettel többet
sikerült értékesíteni.

Lélekerőmű

A fenntartó szegedi önkormány-
zat nevében Kozma József, a
kulturális bizottság elnöke el-
mondta, a színház élt a rábízott
felelősséggel, és bizonyítani tu-
dott az évadban, a produkció-
kat pedig zajos siker kísérte.
Horgas Ádám főrendező egy-
fajta lélekerőműnek nevezte a
színházat, ahol a művészek és
a nézők kölcsönösen energiá-
kat adnak egymásnak, amiből
estére estére megszületik az
előadás, a katarzis.

Gyüdi Sándor zeneigazgató
kitért arra, hogy az országban
Szegeden valósul meg legna-
gyobb mértékben a színművé-
szeti ágak teljessége, ráadásul

műfajok szempontjából a ze-
nés színházon belül nagy szél-
sőségeket is meg tudnak való-
sítani, az autentikus élő zenés
musicalektől egészen a Wag-
ner-operákig. Pataki András, a
Szegedi Kortárs Balett igazga-
tója zavartalannak és stabil-
nak nevezte a színház és a
társulat közötti együttműkö-
dést. Elmondta, a 31 éves tár-
sulat az évadban két bemuta-
tót tartott, összesen 73 előadá-
son léptek színpadra a tánco-
sok, ebből 27-szer Szegeden és
30-szor Budapesten, de több vi-
déki városban volt fellépésük,
sőt határon túli vendégszerep-
lésekre is meghívták őket.

Kállay Ákos, a teátrum szín-
házpedagógusa sikeresnek ér-
tékelte az úgynevezett a Koo-
peráló Színházpedagógiai Alko-
tótér programot, amelybe eddig
háromezer résztvevő kapcsoló-
dott be. A jövő évadban is foly-
tatódik az együttműködés, s az
a cél, hogy az összes csoport
számát megduplázzák.

Rafai Gábor

A kisszínházi toplistát a Tóték vezeti. A főbb szerepekben: Gömöri Krisztián, Szilágyi Annamária,
Borovics Tamás és Sziládi Hajna. Fotó: Szegedi Nemzeti Színház/Kelemen József

A drámai tagozat 157 estén lépett fel. Bánvölgyi Tamás és Csorba Kata színművész 
az évadzárón. Fotó: Szabó Luca

Díjeső
Hagyományosan az évadzárón adták a város és a szín-
ház művészeti elismeréseit.
Vaszy Viktor-díj: Bujtor Krisztián tánckari művész 
Makó Lajos-díj: Czene Zoltán rendezőasszisztens
Imre Zoltán-díj: Szigyártó Szandra balett-táncos
Énekkari nívódíj: Taletovics Milán énekkari művész
Varga Mátyás-díj: Csikós Zoltán kelléktárvezető
Pro Theatro díj: Tóth Ágnes öltöztetőtár-vezető és Szabó
György színpadmester
SZTE-közönségdíj: Szilágyi Annamária, Ágoston Katalin
és Medveczky Balázs.
A Szegedi Operabarátok Egyesületének díjazottjai:
Dobrotka Szilvia, Ferenczy Orsolya, Somogyvári Tímea
Zita és Kovács Kornélia.
Különdíjas: a Szegedi Nemzeti Színház énekkara

A Valahol Európában lett az évad legsikeresebb produkciója. 
Medveczky Balázs (balról) közönségdíjat vehetett át, partnere a jelenetben Szirmai Marcell.

Fotó: Szegedi Nemzeti Színház/Kelemen József
Tóth Ágnes öltöztetőtár-vezető Pro Theatro díjat vett át Barnák László főigazgatótól.

Fotó: Szabó Luca

A Valahol Európában lett a szegedi színházi évad legsike-
resebb produkciója. A musical harminchét előadását közel
24 ezren látták, szinte minden este telt házzal ment a
darab. A Szegedi Nemzeti Színház évadzáróján hagyomá-
nyosan elismeréseket is átadtak.
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Mivel Orbán Viktor szíveseb-
ben vacsorázik Angela Mer-
kellel, mint Matteo Salvinivel,
valószínűleg mindent el fog
követni annak érdekében,
hogy a Fidesz továbbra is az
Európai Néppártban marad-
jon, ám ehhez komoly feltéte-
leket szabnak majd neki –
hangzott el a Transparency In-
ternational Magyarország sze-
gedi vitafórumán. 

Óvatos optimizmussal fogal-
maztak az Európai Unió jövőjé-
vel kapcsolatban a Transpa-
rency International Magyaror-
szág szegedi vitafórumának
résztvevői az uniós választások
eredményének elemzésekor.
Krekó Péter, a Political Capital
ügyvezető igazgatója kifejezet-
ten örömtelinek tartja, hogy az
uniós választást követően to-
vábbra is a centrista pártok al-
kotják az Európai Parlament
kétharmadát, a nagy áttörés-
ben bízó populisták viszont
csak három százalékkal (30-ról
33-ra) tudták növelni képvise-
lőik számát. A centrista erőknél
viszont bizakodásra okot adó
átrendeződés kezdődött, hi-
szen a fiatal szavazóknak kö-
szönhetően megerősödtek a
zöldek és a liberálisok.

Erősebb lehet az új EP

– Az új EP-nek ráadásul nagy le-
gitimitást ad az, hogy soha
ennyi szavazó nem járult az ur-
nákhoz eddig, ami érvényes
Magyarországra is; igaz, mi el-
maradtunk az uniós átlagtól –
mondta Varga András, a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem ok-
tatója. Szerinte azok a pártok
szerepeltek jól idehaza és kül-
földön is, amelyeknek volt vízió-
juk az unió jövőjéről, és a vára-
kozásokkal ellentétben nem a
migráció volt a legfontosabb
kampánytéma a tagországok
többségében. – Magyarország
persze kivétel, itt a kormány hi-
hetetlen elánnal mosta az em-
berek agyát, ami visszafordít-
hatatlannak tűnő folyamatokat
indított el a társadalomban –
vélte Tóth Judit, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtu-
dományi Kara alkotmányjogi
tanszékének vezetője.

Ligeti Miklós, a Transpa-
rency International Magyaror-
szág jogi igazgatója erőt vár az
új összetételű Európai Parla-
menttől és az uniós intézmé-
nyektől. Olyan kormányokkal
szemben ugyanis, amelyek kor-

ruptak, és a jogállam leépítésé-
ben élen járnak, komoly intéz-
kedéseket kell hozni. Jó jel,
hogy a magyar kormány máris
meghátrálásra kényszerült, s
felfüggesztette a közigazgatási
bíróságok létrehozását. A sze-
gedi születésű Tóth Csaba, a
Republikon Intézet stratégiai
igazgatója az egészen elké-
pesztő politikai mozgásokra
hívta fel a figyelmet, hiszen né-
hány hónap alatt felépített pár-
tok szerepeltek nagyszerűen,
miközben tradicionális politikai
formációk csuklottak össze.
Nagy volt a mozgás például
Szlovákiában, Romániában,
Spanyolországban és Francia-
országban is.

Kapunk majd pénzt? 

Tóth Judit emlékeztetett arra is,
hogy bizonyos választási ano-
máliákkal keveset foglalkoz-
tunk eddig. Így a kettős sza-
vazás, a gyanús mozgóurnás
megoldások főleg Magyaror-
szágon arra engednek követ-
keztetni, hogy a kormánypárt
minden eszközt felhasznált
annak érdekében, hogy minél
nagyobb arányban nyerje meg
a választásokat. Ezzel azonban
nem ment sokra Orbán Viktor,
hiszen nem ő, hanem az általa
sokat kritizált francia elnök, Em-
manuel Macron lett a mérleg
nyelve, ugyanis a liberálisok nél-
kül nem lehet megválasztani az
Európai Bizottság elnökét. Való-

színűleg kemény alkuk zajlanak
a háttérben, és Tóth Csaba sze-
rint Orbán most azért küzd,
hogy C kategóriás kormányfő
maradhasson az EU-ban, bár
korábban legalább a B kategó-
riás minősítést tűzte ki célul.

A beszélgetésen felmerült
az a kérdés is, hogy kell-e az
uniós pénzcsapok elzárásától
tartania a magyar kormánynak.
Krekó Péter szerint ez nem fel-
tétlenül lenne jó megoldás,
ugyanis főleg a legkiszolgálta-
tottabb társadalmi rétegek jár-
nának rosszul, a NER-oligar-
chák pedig a már jól működő
vállalkozásaikból tovább gazda-
godnának. Egészen elképesztő
adat is elhangzott: a leggazda-

gabb magyarrá avanzsált Mé-
száros Lőrinc hatalmas vagyo-
nának kétharmadát uniós for-
rásokból szerezte.

Amennyiben Magyarország
csatlakozna az európai ügyész-
séghez, akkor is csak utólagos
nyomozások folynának, ezért a
korrupcióból származó pénz
már nehezen lenne visszasze-
rezhető. Ahogy Ligeti Miklós fo-
galmazott: amíg van ellopható
pénz, addig el is fogják azt lopni.

Orbán mindent megtesz

Varga András azonban fontos-
nak tartaná az európai ügyész-
séghez történő csatlakozást,
mivel az erősítené a társadalom

igazságérzetét. Krekó Péter
ehhez hozzátette: a magyar tár-
sadalom azokat fogadja el tel-
jesen bűnösnek, akik ellen
eljárás indul, ám a magyar
ügyészség folyamatosan blok-
kolja ezeket a kezdeményezé-
seket, ha a kormányhoz közel
álló oligarchákról van szó. Nem
csoda, ha Orbán Viktor minden
esetben, amikor az Országgyű-
lésben az ellenzék a korrupciót
kéri rajta számon, azt mondja:
nyugodtan tegyenek feljelen-
tést. Jól tudja, hogy Polt Péter
ügyészsége megálljt parancsol
minden olyan ügynek, amely
kínos helyzetbe hozná a minisz-
terelnök párttársait, barátait
vagy családtagjait. Magyaror-

szágon a korrupciót politikai bé-
lyegként kezelik, holott már 
Romániában is létezik olyan
független korrupcióellenes hiva-
tal, amely párthovatartozástól
függetlenül vizsgálja a gyanús
ügyeket, és juttat börtönbe po-
litikusokat, mégpedig minden
oldalról.

Krekó Péter szerint Orbán
Viktor mindent el fog követni
annak érdekében, hogy a kor-
mányzó párthoz közel álló sze-
mélyek ellen ne indulhassa-
nak büntetőeljárások, ugyanis
ez a NER végét jelentené. Eu-
rópában azért figyelik és kriti-
zálják egyre erősebben a
Fideszt, mert hazánkban nem
csupán ellopják az uniós forrá-
sok jelentős részét, de ebből a
pénzből tartják fenn a jogálla-
miságot leépítő struktúrákat,
ami az EU minden alapelvét
sérti. A keleti nyitás Krekó sze-
rint azért fontos Orbánnak,
mert számol az uniós források
részleges vagy teljes megvo-
násával, ezért főként kínai és
orosz támogatásra építené a
magyar politikát, ha ez bekö-
vetkezne. Orbán viszont tudja,
hogy számára sokkal több ha-
szonnal jár, ha Angela Merkel-
lel vacsorázik Brüsszelben,
mint ha Matteo Salvini olasz
populista politikussal. Előbbi-
től ugyanis befolyást és pénzt
kaphat, utóbbitól viszont csak
hangzatos ígéreteket.

Szincsok György

Másutt Európában nem a migráció volt a központi kampánytéma 

Uniós választás után: elmaradt a populista forradalom

– Európában azért kritizálják egyre erősebben a Fideszt, mert hazánk-
ban nem csupán ellopják az uniós pénzeket, de ebből a pénzből tartják

fenn a jogállamiságot leépítő politikát – mondta Krekó Péter.
Ligeti Miklós úgy fogalmazott: amíg van ellopható pénz, 

addig el is fogják azt lopni. Fotók: Szabó Luca

Tóth Csaba szerint Orbán most
azért küzd, hogy C kategóriás kor-
mányfő maradhasson az EU-ban.
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A török hódoltság után a város hosszú alkudozás árán szerezte vissza korábbi kiváltságait 

Egy évszázad, amely szinte mindent 
megváltoztatott Szegeden

Szeged városa 1719-ben
kapta vissza szabad királyi
városi státuszát. Az évfor-
duló lehetőséget ad a Sze-
ged múltjával foglalkozó
kutatóknak, hogy számot
vessenek az elmúlt három-
száz esztendőről. Marjanucz
László tanszékvezető egye-
temi tanár Szeged hosszú
XVIII. százada címmel tar-
tott előadást a Szeged 300
konferencián.

– A török hódoltság százötven
éve szinte mindenben új vi-
szonyokat teremtett az Alföl-
dön, így a megszállás után
hosszú ideig tartott a korábbi
feudális állapotok újrafogal-
mazása, a király és a városi
polgárság között pedig hosszú
alkudozás kezdődött a ko-
rábbi kiváltságok visszaállítá-
sáról – mondta többek között
Marjanucz László, a Szegedi
Tudományegyetem Modern-
kori Magyar Történeti Tanszé-
kének oktatója a Szeged 300
konferencián. Ráadásul a
XVIII. század elejéig hadiálla-
potok uralkodtak a déli hatá-
ron. Szeged esetében ez külö-
nösen fontos volt, hiszen a Te-
mesköz továbbra is török fenn-
hatóság alatt maradt, ami azt

jelentette, a Tisza képezte a
határt, és hogy a mai Újsze-
gedről a törökök bármikor tá-
madást intézhettek a vár,
illetve a város ellen.

Előjogok, kiváltságok

A katonák tehát meglehető-
sen fontos szerepet játszot-

tak a város életében, ugyan-
akkor nem volt felhőtlen a vi-
szonyuk a szegedi polgárok-
kal. A hadsereg ugyanis elő-
jogokkal rendelkezett, a vá-
rosi polgárság viszont sze-
rette volna visszaszerezni ko-
rábbi kiváltságait. A török
előtti időkben Szeged királyi
város volt, ami azt jelentette,
hogy közvetlenül az uralkodó
fennhatósága alá tartozott. A
szabad királyi városi státusz
megszerzése ugyanakkor azt
is eredményezhette, hogy a
katonáknak tiszteletben kel-
lett tartaniuk a városi elöljá-
róság döntéseit. A tét tehát
nagy volt, s a városvezetés

minden követ megmozgatott
annak érdekében, hogy a
másfélszáz évvel korábbi ki-
váltságokat okiratokkal bizo-
nyítsák. Közvetlen bizonyíté-
kokat már nem tudtak sze-
rezni, de sikerült olyan okle-
veleket bemutatniuk, ame-
lyek közvetve alátámasztot-
ták Szeged igényeinek jogos-
ságát.

Megszavazták, 
törvénybe iktatták

Már az 1712–15-ös ország-
gyűlés megszavazta, majd
becikkelyezte a szabad kirá-
lyi várossá nyilvánítást, ám

közbejött a háború a török-
kel, így a rendelkezés végre-
hajtása csak a pozsareváci
béke 1718-as aláírása után
kezdődhetett. Hivatalosan
300 éve, 1719. május 21-én
lett Szeged szabad királyi
város. Ekkor kezdődött a Te-
mesköz betelepítése, első-
sorban német ajkú lakosság-
gal, és ekkor érkeztek Sze-
gedre is szerb és német tele-
pesek.

A régi kiváltságok java ré-
szét ekkor visszakapta a
város, ám ezeknek érvényt
kellett szerezni. Fontos volt
például az egykori legelők
visszaszerzése, ugyanis a

szarvasmarha és juh tartása
ekkor a városi lakosság
kulcsfontosságú tevékenysé-
gét jelentette. Hosszas viták
kezdődtek például a csenge-
lei, a dorozsmai és a szaty-
mazi területek hovatartozá-
sáról, és mintegy tízéves pe-
reskedés után a legelők
döntő többsége visszakerült
a szegedi polgárokhoz.

A dinamikus fejlődés
szimbóluma

Ez igen fontos gazdasági kö-
vetkezménye volt a szabad
királyi városi státusz vissza-
szerzésének, ahogy az is
rendkívül lényeges esemény
volt, hogy a határ délebbre
tolásával a katonaság elvesz-
tette korábbi meghatározó
szerepét a városban. Fellen-
dült a kereskedelem, hajók
építésébe kezdtek a város-
ban, így az a vízi közlekedés
és áruszállítás megindulásá-
val fontos gazdaság csomó-
ponttá vált. Szegeden szá-
mos kézműves telepedett le,
ugyanakkor a mezőgazda-
sági jellegű tevékenység –
különösen a paprikatermesz-
tés – az alsóvárosiak köré-
ben egyre jellemzőbbé vált. A
város dinamikus fejlődésnek
szimbólumaként 1799-ben
letették a városháza alapkö-
vét. A XVIII. század tehát Sze-
gednek hatalmas változáso-
kat, nagy gazdasági és társa-
dalmi fejlődést hozott.

Szincsok György

Szeged 300 a Somogyiban
A Somogyi-könyvtár Dóm téri épületének földszinti kiál-
lítóterében június 29-ig látható a Szeged 300 című ösz-
szeállítás. A tárlat térképábrázolások segítségével
mutatja be a szabad királyi városi rangját visszanyert
Szeged történetét, egészen napjainkig.

Marjanucz László arról is beszélt, hogy tízéves pereskedés után kerültek vissza a város polgáraihoz 
csengelei, dorozsmai és szatymazi birtokaik.

Szeged vára és a Palánk így festett egy 1695-ös térképen. A Somogyi-könyvtár gyűjteményéből.
A szegedi városháza tervrajza 1799-ből. 

A Somogyi-könyvtár gyűjteményéből.



Lengyel András szegedi
irodalom- és művelő-
déstörténész Tömör-
kény-tanulmányok cí-
mű kötete a Tiszatáj
Könyvek sorozatban je-
lent meg. Szegedi tár-
gya és szerzője révén
tarthat igényt figye-
lemre. A könyv fülszö-
vege szerint „aki fel-
figyelt már Tömörkény
István írói világára,
nyelvi és stiláris teljesít-
ményére (s ilyenek iro-
dalmunk apálykorsza-
kaiban is mindig vol-
tak), az óhatatlanul ér-
deklődik az író élete,
emberi világa, az életét és al-
kotómunkáját alakító körülmé-
nyek iránt is. A könyv ennek
megismeréséhez ad segítsé-
get. És nemcsak a tárgya adja
ezt a lehetőséget, hanem a
szerző ehhez igazodó tárgyias
megközelítésmódja is. Itt nemi-
gen van helye a szokásos lila-
ságoknak, a könyv ragaszkodik
a tárgyszerű és tárgyias elő-
adáshoz.”

A Tömörkény-kutatás kér-
déseit sorra vevő fejezetnél a
szerző így fogalmaz: „Ha őszin-
ték vagyunk, el kell ismernünk,
szervezett s szisztematikus Tö-
mörkény-kutatás ma nem léte-
zik. Egy évszázaddal az író
halála (1917) után ez részben
ijesztő, részben »természetes«.
Természetes, mert az író már
nem az »élő« irodalomnak,
hanem »csak« az irodalomtör-
ténetnek szereplője, s az iroda-
lom múltja, tetszik vagy sem,
mindig csak kevesek ügye. A
kései modernitás viszonyai kö-
zött pedig kivált minden csak a
jelenről szól. A testét, nevét
vagy csak a nevéhez mestersé-
gesen hozzákapcsolt álhíreket
áruba bocsátó »celeb« (mond-
juk »sarkikata«) például mindig
jelen van, szidható és csodál-
ható, tehát érdeklődést kelt,
áruvá (vagyis profittá) változtat-
ható – s használat után eldob-
ható, helyet teremtve az
újabbaknak és (ezért, de csak
ezért!) érdekesebbeknek.” 

A halott, kivált a rég halott
író pedig nincs jelen. Nincs kö-
zöttünk, nem látjuk, nem iga-
zolja vissza érdekeinket s
fontosságunkat, sőt vitáinkba
sem szól bele – nem haszno-
síthatjuk pillanatnyi, efemer
szükségleteink szerint. Művei
ugyan, melyek a hajdani iro-
dalmi toposz szerint „ércnél
maradandóbbak”, ott vannak

a könyvtárak polcain, de ez
ma, az internet korában szinte
automatikusan holt anyaggá
teszi őket. Az írói szó, ha csak-
ugyan az, ma maga is kövület,
mint a tengerfenéki üledékben
föllelhető millió éves csiga vagy
más, csak zárványként fönn-
maradt hajdani lény. Irodalmi
szövegért ma már a kutatók
sem nagyon járnak könyvtárba
– ami nem érhető el az inter-
neten, az számukra vagy nincs,
vagy érdektelen. (A „kanoni-
zált” Nyugat szövegeinek hivat-
kozásain például jól érzékel-
hető, ki az, aki kézbe is vette a
lapot, s ki az, aki csak az inter-
netről leszedve „használja”. A
halmazt persze csaknem telje-
sen az utóbbi csoportba tarto-
zók töltik ki.) Summa sum-
marum: a „régi” irodalom (s az
elmúló nap elmúltával minden
„régi” – szöveg is, ember is)
nem „aktuális”, nincs jelen. 

Ahhoz, hogy valami „régi” a
kulturális piac számára „aktu-
álissá” váljon, botrány vagy
más, szintén jól piacosítható
összefüggés szükséges. S Tö-
mörkény István nem volt bot-
rányos figura. A bort ugyan
kedvelte (a töményt azonban
már nem), s egyébként szinte
semmi extravagancia, semmi,
amiről csámcsogni lehetne.
Sőt, elégé el nem ítélhető
módon, mint már egyik régi
híve, Juhász Gyula észrevette,
rejtőzködő alkat volt, s vele
kapcsolatban a már akkor is
klasszikus, azaz „régi” fölisme-
rést („Aki jól rejtezik, jól él”)
idézte. Ha pedig valaki „rejtőz-
ködő”, azaz visszafogott alkat-
tal bír, csak akkor érdekes, ha
leleplezhető – ha a „közérdek-
lődést” keltő botrány fénykö-
rébe állítható. Ilyen leleplezést
azonban a Tömörkény-életrajz
nem ígér. 
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Könyvajánló

Itt nincs helye a szokásos
lilaságoknak

Orbán Viktor az európai parla-
menti választás estéjén még
pár percig elmélkedett, ho-
gyan is szóljon ünnepelni kí-
vánó híveihez, hiszen ragyogó
nap volt, a szőke Marine Le
Pen és a snájdig Matteo Sal-
vini is legyőzte vetélytársait,
igaz, csak pár százalékkal,
messze elmaradva a Fidesz
győzelmétől. Kilenc év folya-
matos kormányzása alatt
most ért el valóban ötven szá-
zalék feletti szavazati arányt,
azaz valódi többséget. Nála
jobban csak a máltai párt sze-
repelt, amely öt százalékkal
múlta felül a Fidesz szavazati
arányát, de a piciny ország
csupán hat képviselőt küldhet.
Orbán kicsit bosszús volt, ami-
ért a valódi kétharmad nem si-
került, pedig akkor ellenfelei
sem hivatkozhattak volna a
gondosan átszerkesztett vá-
lasztási törvényre.

Orbán magában már gya-

korolni kezdte a beszédét:
„Na, de most emeljük a tétet,
a legközelebbi választáskor
már háromnegyedes győzel-
met akarok, azután meg ötne-
gyedeset. Megtehetem, én
vagyok a stadionok ura, a fur-
fangos önfelfüggesztő, a titkos
euromilliárdos. Akit kellett, le-
fizettünk, kaptunk rá elég
pénzt Brüsszelből, aki nem
akart velünk tartani, leváltot-
tuk. A belső tábor rendbe téve, 
az önjelölt utódaspiránsok
megkeverve. Akinek nem tet-
szik, mehet külföldre. Onnan
hiába küldene borítékban elle-
nemre szavazatot, mi csak er-
délyi holt lelkek leveleit tudjuk
befogadni. Kárpátaljáról szé-
pen jönnek a buszok, lesza-
vaznak, megkapják a borí-
tékjukat, mehetnek haza. Jaj,
vigyázzunk, vagy ötezren a
paksi kivitelezés magyar részt-
vevői, magyar–orosz–ukrán
hármaspolgárok, mikor melyik

kell. Már százezernél is többen
vannak, mivel a ronda ellenzé-
kiek java része végre kitántor-
gott külföldre. Lassan sport-
nemzet leszünk, már csak né-
hány stadion kell, pályázha-
tunk a következő olimpiára,
amit a momentumosok leg-
utóbb tönkretettek. Olimpiai
és világbajnok válogatottunk
lesz, leigazolunk, megvásáro-
lunk mindenkit, Ronaldót,
Messit, az ellenfelek kapusait,
igenis, nyerni fogunk. Mi nye-
résben vagyunk, a gaz Nép-
párt is szívhatja a fogát, lehet,
hogy végleg otthagyom őket.
Méghogy a bölcsek tanácsa itt
vizsgálódjon? Ide csak a pénz
jöhet. Nem érdekel, hogy az
angolok kihátráltak, kevesebb
az osztható pénz, de minket
meg kell becsülni milliárdok-
kal, mi vagyunk az unió vé-
dőbástyája! Megalkottuk a
sziklaszilárdságú alaptörvé-
nyünket, a családsegítő prog-

ramot, amilyet még nem látott
Európa.

Most vajon elmondjam-e a
titkos tervemet? Az Európai
Egyesült Királyság vezetője
akarok lenni a következő vá-
lasztáson. Mert megérdem-
lem! Hazánk lesz a világ köz-
pontja, majd én rendelem ide
Trump uramat, amikor én gon-
dolom. A kínaiakkal új hidat
építtetek a Dunán, hosszában,
mert keresztben már annyi
van. Újra bor fog csobogni a vi-
segrádi kútból.

De most már megyek, zúg
a tömeg. Tehát: győztünk, is-
métlem, győztünk. Ellenfelein-
ket most söprik össze, miénk
a dicsőség és a hatalom. Ha
semmi új nem jut eszembe,
majd bejelentem, hogy hatal-
mas erejű bejelentésem lesz
kedden. Hogyhogy melyik ked-
den? Kiskedden, vagy amikor
eszembe jut valami.”

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Orbán Viktor titkos terve 
POSTABONTÁS

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észre-
vételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formá-
ban adja közre.

Tollforgatók és szélkakasok
Ahogy Paul Lendvai
fogalmaz: Orbán Vik-
tor politikai lépéseit a
rideg, lojalitást mel-
lőző, cinikus raciona-
lizmus, a hatalom-
technika hatja át. Így
talált rá a bevándor-
lók elleni végtelen
harcokra, a keresz-
ténység és a nemzeti
szuverenitás eltúlzá-
sára, magára a túl-
zásba vitt nacionaliz-
musra, az egyoldalú
nemzeti elfogultság-
ra. Miáltal, vagy csak
azért is, mindennek
az ellenkezőjét vallja,
mint 30 évvel koráb-
ban. Természetesen minden
ember változik az idő múlá-
sával, még ideológiája is csi-
szolódhat, de nem úgy,
ahogy Orbánnál és pártjánál,
hogy a korábbi „jót” aztán
sutba vágja, elfelejti. Azaz to-
tálisan megtagadja korábbi
önmagát. Magyarán: köpö-
nyegforgató lett belőle!

Nota bene: elvégezték a
nagy „hacacárét” 30 éve
(közben egyesek milliárdo-
sok lettek, mások nincste-
lenné váltak), azért, hogy
semmi se változzék, minden
maradt a régi. És ez még
nem minden, ami az egyes

polgárok autonómiáját, sza-
badságát korlátozta és csor-
bította. Például köszönhe-
tően Kövér László fideszes
parlamenti elnöknek, súlyo-
san korlátozta egyes újságí-
rók munkavégzését, a lakos-
ság tárgyilagos és pártatlan
tájékoztatását, mely utóbbira
egyébként törvényileg kötele-
zettségük lenne.

Szerencse, hogy Kövér vi-
szonylag ritkán nyilatkozik
vagy szólal meg a nyilvános-
ság előtt, de ha megszólal,
bizony mond hülyeségeket is.
Amit pedig a keresztény és a
nemzeti szuverenitásról állí-

tanak – ömlengés, szócsép-
lés. Inkább adják vissza a
sajtószabadságot, amit több
ok is indokol. Egyrészt az
ember nem írhatja le az igaz-
ságot, mert akkor a cikk a
szemétkosárban landol. Más-
részt a féligazságok vagy  a
hazugságok bomlasztják tár-
sadalmunk egységét, amely
már évek óta kettészakadt.

Jogos Vekerdy
Tamás pszicholó-
gus szentenciája
is: aki hitét és
nemzetét csak a
száján hordja, és
nem a szívében,
annak az ember-
nek sohase higgy!

A Fidesz hozzá-
állása a dolgokhoz
legtöbbször idege-
sítően „nemzeti”,
mármár röhejesen!
Nap mint nap száz-
szor és ezerszer el-
hangzik a bűvös
szó, anélkül hogy
maga a megnyil-
vánuló komolyan

venné saját beszédét. Min-
dennek a tetejében azon
gondolkodik a parlamenti ha-
talmi többség, hogyan regu-
lázza meg a küldöttek házon
kívüli viselkedését (tiltako-
zás, sztrájk stb.).

Komolyan mondom: ez
már vicc a legrosszabbakból.
Ez a diktatúra csúcsa.

Kutnyik Pál

drMáriás 2016-os képének címe: Orbán Viktor megtekinti a róla mintázott
Társadalmi Igazságosság és Egyenlőség szobrát a Városligetben
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MEGKAPTÁK AZ ÉRMEKET.
A Szegedi Röplabda Sport-
egyesület férficsapata hivata-
los évzáróján vehette át az NB
II. megnyeréséért járó aranyér-
meket, valamint a kupát. A tró-
feát a Magyar Röplabda
Szövetség főtitkára, Ludvig
Zsolt adta át, aki elmondta, na-
gyon örül annak, hogy a szege-
diek vállalták az első osztályú
megmérettetést, hiszen szük-
ség volt arra, hogy bővüljön az
NB I.-es férfimezőny, és annak
is, hogy ez éppen Szegednek,
egy nagy röplabdás hagyomá-
nyokkal rendelkező városnak
sikerült. 
CSÓKÁSI-EZÜST. A Vidux
Tisza Squash SE versenyzője,
a címvédő Csókási Gabriella
ezüstérmet szerzett az Éltex
31. országos egyéni squash
bajnokságon, Győrben. A sze-
gedi fallabdázó a döntőig me-
netelt, ahol aztán 3 : 1-re
alulmaradt az első aranyérmét
begyűjtő Chukwu Hannah
ellen. Csókási Gabriella koráb-
ban kétszer szerezte meg a
magyar bajnoki címet, 2015-
ben és 2018-ban. A férfiaknál
a két szegedi, Sebők Benedek
és Hoffmann Péter a nyolcad-
döntőben maradt alul a két ké-
sőbbi döntős, a második
Krajcsák Márk és a bajnok Far-
kas Balázs ellen. Sebők végül
az ötödik, Hoffmann pedig a
nyolcadik helyen zárt.
TOVÁBBRA IS JÓ FORMÁ-
BAN. Major Endre, az ATSK
Szeged para-asztaliteniszezője
ismét remekül szerepelt a leg-
utóbbi nemzetközi tornán, hi-
szen veretlenül nyerte meg
kategóriájában a lengyel nem-
zetközi versenyt, Władysławo-
wóban. A riói paralimpia ne-
gyedik helyezettje továbbra is 
a 4. helyen áll a világranglis-
tán. Ami a versenyeket illeti,
most egy kis nyári szünet kö-
vetkezik, de Endre nyáron is fo-
lyamatosan készülni fog a
szeptemberi Európa-bajnok-
ságra.
KAPUSHÁBORÚ. Vége a lab-
darúgószezonnak, de a portá-
sok még összecsapnak a nyári
szünet előtt. A SZEOL-pályán
idén is megrendezik, immár
nyolcadik alkalommal, a Ka-
pusháborút, ahol a hálóőrök
kispályán, de nagykapu előtt
tesztelik egymást. Több tucat
portás húz kesztyűt, látványos
védésekben, vetődésekben és
nagy gólokban garantáltan
nem lesz hiány június 16-án,
vasárnap, a Felső Tisza parti
stadionban. Kezdés reggel
nyolc órától. 

Hazai színtérről a nemzetközi mezőnybe!

Szegedi tájfutósikerek
A tájfutó országos bajnokságon szerepeltek az SZVSE ver-
senyzői. Izgalmas terepen és versenyen szereztek bajnoki
címeket a szegediek!

A SZVSE Tájfutó Szakosztály ifjúsági bajnokcsapata. 
Balról jobbra: Damiano Bettega, Jónás Ferenc, Szabó Marcell

Június 1-jén és 2-án rendez-
ték a tájfutók 2019-es nyílt
középtávú országos egyéni
és nyílt országos váltóbajnok-
ságát a Veszprémhez közeli
Öskü ligetes dombjain. Az
egykori szovjet katonai gya-
korlótér igen komoly feladat
elé állította a versenyzőket. A
Szegedi Vasutas SE verseny-
zői remekül helytálltak az
1000 fős mezőnyben. Kie-
melkedik Szerencsi Ildikó és
Jónás Ferenc – ők mindkét
napon bajnokok lettek! Előbb
a selejtezőket, majd délután
a 24 fős döntőket bonyolítot-
ták le a napsütéses időben.
A fináléban a selejtező ered-
ményétől függően utolsónak
indultak a délelőtti első he-
lyezettek, így igen izgalmas
versenyek alakultak ki az
egyes kategóriákban. A sze-
gediek több dobogós helye-

zést is elértek a két bajnoki
cím mellett. 

Szombaton a háromfős
váltóversenyre került a sor,
amelynek látványos tömeg-
rajttal indultak neki a ver-
senyzők. A szegedi váltók
igen jól szerepeltek itt is, hi-
szen a felnőtt női és az ifjú-
sági fiú kategóriában baj-
nokok lettek, magabiztos
előnnyel. A serdülő fiúk igen
szoros versenyben a máso-
dik helyen végeztek. Ezzel le-
zárult a junior VB- és az ifi
EB-válogatók sora. A junior
VB-n Jónás Ferenc, az ifi EB-
n Jónás Ferenc és Szabó
Marcell képviseli majd Ma-
gyarországot és Szegedet. A
több mint 80 szakosztály
közül a két nap alapján az
SZVSE tájfutói a második he-
lyen végeztek a bajnoki pont-
versenyben! 

Fitneszsikerek a fővárosban

Szépen csillogó 13
A Fiona Fitness SE versenyzői remekeltek az országos baj-
nokságon: Károlyi Viktória tanítványai 4 arany-, 7 ezüst- és
2 bronzéremmel tértek haza Budapestről!

A Fiona Fitness lelkes, érmes csapata

Vajda Virág, manó korcso-
port, színpadi látványtánc ka-
tegória: IV. helyezés
Vastag Flóra, mini korcso-
port, open kategória: VI. he-
lyezés
Ördögh Zoé, mini korcsoport,
open kategória: VII. helyezés
Rajki Regina, mini korcso-
port, show tánc kategória: IX.
helyezés
Duók/triók:
Király Borbála, Rajki Regina,
Farkas Petra, mini korcso-
port, show tánc kategória: I.
helyezés 
Rajki Regina, Farkas Petra,
manó korcsoport, show tánc
kategória: II. helyezés 
Farkas Petra, Ördögh Zoé,
mini korcsoport, street jazz
kategória: II. helyezés 
Nagy Liliána, Vastag Flóra,
mini korcsoport, színpadi lát-
ványtánc kategória: II. helye-
zés 

A ritmuscsapatok modern
táncok országos bajnoksága
egyben az októberi buda-
pesti nemzetközi bajnokság
kvalifikációja is volt.Itt lépett
színpadra a Fiona Fitness SE
csapata. A lányoknál nem áll
meg a munka nyáron, edző-
táborban készülnek a követ-
kező versenyeikre, melyek
októberben és novemberben
lesznek. 

Íme, a legfrissebb ered-
mények:
Egyénik:
Gritta Lola, manó korcsoport,
fusion dance kategória: I. he-
lyezés 

Farkas Petra, mini korcso-
port, street jazz kategória: I.
helyezés
Király Borbála, gyerek kor-
csoport, fusion dance kate-
gória: I. helyezés
Rajki Regina, mini korcso-
port, fusion dance kategória:
II. helyezés 
Devecseri Enikő, manó kor-
csoport, fusion dance kate-
gória: II. helyezés
Nagy Liliána, manó korcso-
port, színpadi látványtánc ka-
tegória: III. helyezés
Vastag Flóra, mini korcso-
port, fusion dance kategória:
III. helyezés 

Devecseri Enikő, Vajda Virág,
manó korcsoport, színpadi
látványtánc kategória: II. he-
lyezés 
Kozma Szimonetta, Leh-

mann Anna, Lőrincz Ádám,
manó korcsoport, open kate-
gória: IV. helyezés
Csapatban és formációban:
II. és IV. helyezés

Remekeltek a medencében

A szegediek voltak a legeredményesebbek
Kaposváron ugrottak medencébe a Haász SZUE versenyzői.
A teljes mezőnyt figyelembe véve a szegediek produkálták
a legjobb eredményeket. 

Haász SZUE (Ulrich Botond,
Fábián Milán, Sliz Bálint,
Szabó Bálint) 
Fiú 4 x 200 m gyors: 2.
Haász SZUE (Ulrich Botond,
Sliz Bálint, Szabó Bálint, Fá-
bián Milán) 
Fiú 800 m gyors: 2. Fábián
Milán 
Fiú 400 m gyors: 2. Fábián
Milán 
Fiú 200 m gyors: 2. Fábián
Milán 
Fiú 200 m mell: 2. Sliz Bálint 
Leány 400 m vegyes: 2. Fá-
bián Fanni 
Fiú 4 x 100 m mix gyors: 2.
Haász SZUE (Ulrich Botond,
Fábián Milán, Fábián Bet-
tina, Fábián Fanni) 
Fiú 4 x 100 m vegyes: 3.
Haász SZUE (Ulrich Botond,
Sliz Bálint, Szabó Bálint, Fá-
bián Milán) 

25 A döntő, 7 B döntő, 4
arany-, 8 ezüst- és 4 bronz-
érem, valamint 1 trófea,
amely a legeredményesebb
csapatnak járt – számokkal
így lehet leginkább leírni azt,
hogyan sikerült a Haász
SZUE versenyzőinek az ifjú-
sági országos bajnokság.
Összesen nyolcan ugrottak
medencébe, közülük töb-
beknek ez volt az utolsó ver-
senye ebben a korosztály-
ban. Fábián Fanni, Fábián
Milán és Ulrich Botond re-
mek szereplésüknek kö-
szönhetően jó eséllyel ké-
szülhetnek a kazáni ifjúsági
Európa-bajnokságra, mely
július elején lesz.

Íme a dobogós helyezések:
Fiú 50 m gyors: 3. Ulrich Bo-
tond 
Leány 200 m pillangó: 3. Fá-
bián Fanni 
Fiú 1500 m gyors: 3. Fábián
Milán 
Leány 4 x 100 m gyors: 1.
Haász SZUE (Fábián Bettina,
Pádár Nikolett, Balla Rebeka,
Fábián Fanni) 
Leány 4 x 200 m gyors: 1.
Haász SZUE (Fábián Fanni,
Fábián Bettina, Pádár Niko-
lett, Balla Rebeka) 
Leány 200 m gyors: 1. Fá-
bián Fanni 
Leány 400 m gyors: 1. Fá-
bián Fanni
Fiú 4 x 100 m gyors: 2.

Álló sor: Táczi Zsolt, Fábián Milán, Sliz Bálint, Szabó Bálint, Ulrich Botond, Balla Péter;
alsó sor: Balla Rebeka, Fábián Fanni, Fábián Bettina, Pádár Nikolett



MESEÍRÓK TALÁLKOZÓJA –
HOZZ EGY MESÉT!

Időpont: június 17., hétfő, 15.00
óra.
Helyszín: a Bibliotéka Egyesület
könyvtára (Kálvária sgt. 14.)
A Szegedi Alkotók Körének tag-
jai 2014-ben kezdtek mesék írá-
sával és kötetbe gyűjtésével is
foglalkozni. Az alkotómunkában
sokan részt vettek, köztük idő-
sek és diákok is. A kezdetek óta
sok idő eltelt; a körnek tizenhá-
rom mesekönyve született, az
akkori diákírók pedig mostanra
felnőttek. Találkozóra hívják
minden egykori és mai alkotó-
társukat, hogy megtudják, kivel
mi történt azóta, ki maradt hű-
séges a meseírás hagyományá-

hoz, vagy ki váltott át más iro-
dalmi műfajra. Erről beszélget-

nek, tapasztalataikat
megosztva, és me-
séik közül is felolvas-
nak a közönségnek.
Új meseírókat is vár-
nak, hogy velük
együtt folytassák ezt
a szórakoztató ha-
gyományt.

SZEGEDI HORIZONT 2019

Időpont: június 18., kedd, 17
óra.
Helyszín: Tömörkény István Mű-
velődési Ház 
A kötet mintegy húsz magyar
nyelvű lap közlése alapján a
Szegedhez kötődő írók, költők

2018. évi terméséből nyújt válo-
gatást. A könyvet a szerkesztők,
Bene Zoltán és Diószegi Szabó
Pál mutatják be.

VÁROSTÖRTÉNETI MOZAIKOK
Időpont: június 19., szerda, 17
óra.
Helyszín: Tömörkény István Mű-
velődési Ház 
Az Areión Egyesület új kiadvá-
nyai Szegedről. Nagy Miklós
Francia megszállás Szegeden

( 1 9 1 8 –
1920) és
Pet rov ics
István Vá-
rostörténe-
ti mozaikok.
Barangolá-
sok a kö-
zépkori Sze-
geden és

környékén című kötetének be-
mutatója. A szerzőkkel Bene Zol-
tán és Diószegi Szabó Pál
beszélget.
A részletes program a konyvhet-
szeged.sk-szeged.hu oldalon ta-
lálható.
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az IH Rendezvényközpontba Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint június 28-i koncertjére? 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! Be-
küldési határidő: június 19. 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: Odessza városrész Szeged legrégebbi lakótelepe. A nyertes: Pardi Bianka. Gratulálunk!

90. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 18.
GYERMEKKÖNYVNAPOK

SZEGEDI ÍRÓK NAPJA
Időpont: június 15., szombat,
10 óra.
Helyszín: Dugonics tér, színpad
Vendégek: Bátyi Zoltán, Bene
Zoltán, Czilczer Olga írók, vala-
mint Miklós Péter irodalomtörté-
nész. A beszélgetést vezeti:
Veszelka Attila író, a Szegedi

Akadémiai Bizottság Szépírói
Csoportjának elnöke. Közremű-
ködik: Fabulya Andrea.

SPIRÓ GYÖRGY: EGYÉNI JA-
VASLAT
Időpont: június 16., vasárnap,
17.30 óra.
Helyszín: Dugonics tér, színpad
Vendég Spiró György Kossuth-
díjas író. Egyéni javaslat (Mag-
vető) című, humoreszkeket

tartalmazó kötetéről Jászay
Tamás újságíró, egyetemi oktató
beszélget a szerzővel. „Nemrég
egy alföldi kisvárosba hívtak író-
olvasó találkozóra. Összejöttek
vagy negyvenen, felolvastam né-
hány rövid írást, és beszélget-
tünk jó két órát. Két idős hölgy
ült épp velem szemben, mind a
ketten szigorúan néztek. Egyi-

kük azt mondta: – Humorosat
írjon! Azt szeretjük, a humoro-
sat! Maga tud humorosat írni,
azt írjon nekünk! 
Kérésüket komolyan vettem.”
Spiró György
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sZEgEDEn HáZAsságOT kö-
TöTTEk május 31-én: Béres
László Lajos és Gál Katalin. Júnus
1-jén: Katona János és Jakó
Mária, Bárkányi Zsolt és Németh
Adrienn, Cakó Balázs és Nagy Do-
rottya, Varga László Gábor és
Dávid Diána, Kis Zsolt és Horváth
Erika, Juhász Pál és Bozóki Mó-
nika, Dégi László és Lippert Ildikó
Ilona, Makra Szabolcs Sándor és
Ökrös Tímea, Babidorics Márk
János és Vörös Tímea Csilla, Orosz
Dávid és Zaj Réka, Szörényi Martin
Endre és Biró Viktória, Körmendi
Bence és Vajda Patrícia.

Gratulálunk!

KOS (III. 21–Iv.
20.) Rengeteg dolog-
gal akar majd foglal-

kozni egyszerre, és ez
bizony nem könnyű feladat.
Arra azért ügyeljen, hogy
hagyjon időt magának a pi-
henésre is!

BIKa (Iv. 21–v.
20.) Az utóbbi idő-
ben sokszor érezte

úgy, hogy szinte össze-
csapnak a feje fölött a hul-
lámok. Ám a most követ-
kező napok a legtöbb gond-
jára megoldást hoznak majd!

IKreK (v. 21–vI.
21.) Több konfliktusa
is lesz, mivel a vitákból

mindenáron győztes-
ként akar kikerülni. Hogy eze-
ken könnyebben túltehesse
magát, próbáljon meg a
másik fejével gondolkodni!

ráK (vI. 22–vII.
22.) Előfordulhat,
hogy nem lesz képes

a problémáit kellő haté-
konysággal megoldani. Ám
egy-két jó barátja biztosan
nem fogja megtagadni öntől
a segítségét! 

OrOSzLán (vII.
23–vIII. 22.) Na-
gyon szerencsés na-

pok előtt áll! Ez igen-
csak feldobja majd a hangu-
latát, sőt a társas kapcso-
lataira is pozitív hatással
lehet. 

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) Régi, már kissé
kihűlt baráti kapcso-

latai közül több is újra-
éledni látszik majd ezekben
a napokban. Nagyon lénye-
ges, hogy minél intenzíveb-
ben élje át ezt az élményt!

MérLeg (IX. 23–
X. 22.) Hihetetle-
nül sok energiája lesz

ezen a héten! Úgyhogy
bátran vágjon hát bele
azoknak a problémáknak
megoldásába, amelyek nyo-
masztják.

SKOrpIó (X. 23–
XI. 21.) Az érzéki
örömök meghatáro-

zóak lesznek majd ezek-
ben a napokban az életében.
Ne feledje azonban, hogy a
mértéktelenség igen káros
következményekkel járhat!

nyILaS (XI. 22–
XII. 21.) Számos
téren pozitív változá-

sok következnek be az
életében. Ám ez ne tegye
önteltté, mert így esetleg 
elveszítheti ismerősei tiszte-
letét.

BaK (XII. 22–I.
20.) Sokszor érzi
majd úgy, hogy akik a

hibáira figyelmeztetik,
azok rosszat akarnak ön-
nek. Pedig lehet, hogy épp
az ön iránti szeretetük ve-
zérli őket!

vízönTő (I. 21–II.
19.) Rendkívül eltö-
kéltnek érzi majd ma-

gát, s úgy gondolja, min-
dent elérhet, amit csak
akar. Persze nagyon fontos,
hogy közben ne veszítse el
a józan ítélőképességét!

Halak (II. 20–III. 20.)
Most könnyedén legyűr-
heti azokat az akadályo-

kat, amelyektől korábban
visszarettent! Ám előtte hall-
gassa meg mások tanácsait
is, akkor mindez sokkal köny-
nyebben sikerülhet.
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HOrOSzKóp

Június 15.
szombat

Június 16.
vasárnap

Június 17.
hétfő

Június 18.
kedd

Június 19.
szerda

Június 20.
csütörtök

Június 21.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: nyári idő záporral, zivatarral

35/22
Jolán,

vid

31/21
Jusztin

28/19
Laura,
alida

28/17
arnold,
Levente

28/17
gyárfás

28/18
rafael

29/18
alajos,
Leila

FüRDŐZŐk. Itt a nyár, a nyári szünet! Jöhet a napfürdőzés
és az igazi csobbanás természetes vizeinkben és a strando-
kon. Ez a felvétel csaknem száz esztendeje, 1926-ban ké-
szült a Tisza-parton. Vajon mit szóltak volna a láblógatók, ha
megmutatjuk nekik, milyen lesz 2019-ben a Partfürdő? Biz-
tosan csak legyintettek volna rá, hiszen számunkra is alig hi-
hető, hogy kétszázötven méteres parti sétány épül ki, ami

összeköti a – mesebeli szám – hetvenhét méteres sólyapá-
lyát, a horgászpályát és az új úszóházat a mostani sétautak-
kal. A szegedi oldalról is szembetűnő látványosságnak
ígérkezik a háromszáz méteres horgászpálya. Vagyis a retró
strand helyén végre igazi kulturált vízparti fürdőt, kempinget
és horgászlehetőséget találnak a szegediek és vendégeik az
újjászülető szabadidőparkban. Forrás: Fortepan/Fődi Gábor. 

anyaKönyvI HíreK

SzegeD régen
ARÉnA – spORTMAgAZin
Június 17., hétfő, 19.25 
Szeged sportéletének meg-
határozó alakjai, eseményei,
eredményei hétről hétre.

sZEMköZT – HíRHáTTÉR
MAgAZin
Június 19., szerda, 19.25 
Két újságíró, egy eset – a hét
legfontosabb  témájáról.

köRúT – kulTuRális, kö-
ZÉlETi MAgAZin
Június 20., csütörtök, 19.25
Próbálnak a szabadtérin; min-
dennapi maceráinkról Gö-
rög Ibolyát, a humoreszkek-
ről Spiró Györgyöt kérdezzük.
JÁTÉK!

DOkusáv – DOkuMEn-
TuMFilM
Június 23., vasárnap, 20.00
Jelenetek egy operatőr éle-
téből – Hildebrand István le-
gendáriuma. Kocsis Tibor
filmje a 60-70-es évek legen-
dás magyar operatőréről.

FOgaDóóra

Június 17., HÉTFŐ
Ménesi Imre: 15.30
(Kossuth Lajos sgt.-i
idősek klubja, Kossuth
L. sgt. 115.)

Június 19., sZERDA
Dr. Binszki József:
17.00 (Radnóti Miklós
Gimnázium, Tisza L. krt.
6–8.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 15.00 (30/963-8137, Reök-palota kávé-
zója)
Kormos Tibor: 17.00 – 18.00  (Odesszai Fiókkönyvtár, Székely sor 11.)
Dr. Berkesi  Ottó: 15.00 – 18.00 (Polgármesteri Hivatal Szőregi Kiren-
deltség, Szerb u. 21.)

Június 22., sZOMBAT
Kothencz János: 12.00–14.00 (L.É.T. Egyesület, Csongor tér 1.)


