2019. július 6., szombat

2.
Irigylik
a szegedieket
Makón és
Kecskeméten is
jól jönne a hasonló
támogatás.

Két francia kicsit szegedi lett
Sylvain Fonteni, Komáromi Annamária és
Bastien Moreau.

Újra hungarikum lehet
a szőregi rózsatő
Egyszer már csatlakozott a
többek között a szegedi papucsot, a Pick szalámit, a
szegedi paprikát és a makói
hagymát magába foglaló,
úgynevezett hungarikumok
táborához a szőregi rózsatő
– tudtuk meg Avramov Andrástól (képünkön), a Szőregi
Rózsaünnep főszervezőjétől.
2004-ben, kétéves előkészítő munka után megkapta
a magyarországi eredetmegjelölési oltalmat, majd 2012ben bekerült az oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és
földrajzi jelzések európai
uniós nyilvántartásába. Ez

10.

6.
Szegedi
ezüst kajakkenuban
Birkás Balázs
az Európa
Játékokon lett
eredményes.

11.

Nálunk a legnagyobb a bringások aránya a nagyvárosok között

Tovább bővült a szegedi kerékpárút-hálózat

utóbbi elismerést azóta is
őrzi.
A 2012-ben megalkotott hungarikumtörvényben
azonban a jogalkotók nem
gondoskodtak arról, hogy
a korábban már magyarországi eredetmegjelölési oltalmat kapott termékek automatikusan bekerüljenek
a Hungarikumok gyűjteményébe. Emiatt elölről kellett
kezdeni az eljárást, hogy a
szegedi, majd a Csongrád
megyei értéktárba bekerüljön a szőregi rózsatő, utána
válhat hungarikummá.
Írásunk a 3. oldalon

Az egész fejlesztés talán leglátványosabb és legdrágább része az új kerékpárút Tarján és Baktó között,
a körtöltésen átvezető része. Fotó: Iványi Aurél
A szegedi önkormányzat
226 millió forint önrésze
mellé 655 millió forint uniós
támogatást nyert a város kerékpárútjainak fejlesztésére.
Ebből készült el a Szegedet
Sándorfalvával és a Szege-

Botka László: Ami történt,
soha többé nem történhet meg

Botka László polgármester koszorút helyezett el
az új zsinagógában a mártírok falánál.
Fotó: Iványi Aurél

– Közös felelősségünk, hogy
ami történt, soha többé ne történhessen meg. De nem elég
a felelősség hangoztatása, közös tettekre is szükség van. Az
a feladatunk, hogy megálljt parancsoljunk a kirekesztésnek,
a gyűlölet- és félelemkeltésnek.
Meg kell erősítenünk városunk
sokszínűségét, a toleráns, befogadó Szegedet – mondta Botka
László polgármester az új zsinagógában, ahol a holokauszt
szegedi áldozataira emlékeztek.
1944. június 25-én a rókusi pályaudvarról indult el az első vonat Szegedről Auschwitzba.
Cikkünk a 4. oldalon

det Algyővel összekötő kerékpárút. A projekt az utóbbi
átadásával zárult a napokban.
A Budapesti körút és a
József Attila sugárút forgalmas csomópontjában sze-

relték fel a városi kerékpárút-hálózat első kerékpáros szervizpontját, amely
máris igen népszerű.
A bicikliutak is bővülnek a közeljövőben: közvetlen összeköttetés létesül a

szegedi lézerközponttal, a
logisztikai központtal, és rövidesen Bordány felé is tekerhetünk.
Tudósításunk a 4., kerékpáros túraajánlatok a 7. oldalon

A szív napját ünnepelték Petőfitelepen

Kicsik és nagyok együtt ünnepelték sok-sok programmal Petőfitelepen a szív napját, amelyen
idén Bánfiné Szekfű Magdolna óvónő, Tóth Lászlóné dajka és Debreczeniné Kőházi Edina,
a helyi művelődési ház munkatársa kapta a Petőfitelepért díjat. A legvirágosabb helyi porta
díját Csanádi Tibor és Ördög Lászlóné kapta. Bővebben a 4. oldalon
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●

ERŐS MONDATOK. „Az állandó harckészültségbe belefáradtak az emberek, és fásultságukban nem tudnak mást tenni, mint fejet hajtani egy
olyan kormányzatnak, amely feudális társadalmat épít, korrupt, a szegényeket elnyomja, a gazdagokat még gazdagabbá teszi, és a pillanatnyi
előnyszerzésért és áljólétért bármit képes feláldozni.” Szabó Brigitta (168ora.hu)
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A szegedi hivatalból nemrég 62 tisztviselő távozott

Makóiak, kecskemétiek és pécsiek a szegediek 10-10 ezer forintjáról

Örülnének az iskolások és a nyugdíjasok támogatásának

Óriási a létszámhiány
a kormányablakoknál,
a Miniszterelnökség válságtanácskozást hívott össze
Válságtanácskozást hívott össze a hvg.hu információi szerint
a Miniszterelnökség közszolgáltatásokért felelős államtitkára, hogy kitalálják, hogyan lehetne orvosolni a (főként a fővárosi) kormányablakoknál előállt durva létszámhiányt.

– Jó ötlet, igencsak nagy segítség a tízezer forint egy gyereket
nevelő családnak – mondta egy kecskeméti anyuka.
Makóra, Kecskemétre és
Pécsre is elment a szeged.hu megkérdezni, hallottak-e arról, hogy a szegedi önkormányzat ez évtől
minden nyugdíjas lakost és
minden általános iskolás
gyereket nevelő családot
tíz-tízezer forinttal támogat.
Nagyon drága az iskoláztatás, a tanszer, és még ott az
étkeztetés is, tízezer forint is
nagy segítség ezek mellett
a fizetések mellett. Ha meg
első osztályos a gyerek, akkor mindent meg kell venni – mondta a szeged.hu
kérdésére egy fiatal anyuka
Kecskemét belvárosában,
amikor a szegedi családok

beiskoláztatási támogatásáról kérdezték. Egy másik
családanya azt mondta, jó
ötletnek tartja az intézkedést, igencsak nagy segítség
a tízezer forint egy gyereket nevelő családnak, mert
most semmit sem kapnak
a kecskeméti szülők. A minden nyugdíjasnak járó tízezer forintról megjegyezte, nekik is fontos lenne, a város
ki is tudná gazdálkodni, de
náluk úgysem vezetik be ezt
a juttatást. Egy ottani nyugdíjas is azt nyilatkozta, nem
hallott még a támogatásról,
és bizony neki is jól jönne.
Úgy gondolja, mindenkinek
alanyi jogon járjon, de a milliós nyugdíjjal rendelkezőknek ne folyósítsák.

– 81 éves vagyok, negyven éven át dolgoztam,
mégsem kapok még százezer forintot sem
– mondta a makói nyugdíjas.

Makón sem találtak olyan
lakost, aki ne azt mondta
volna, hogy bőven van helye
a szegedi önkormányzat legújabb támogatásának.

Pécsett is kitartóan kérdezősködtek, de a fideszes
vezetésű városban nem találtunk senkit, aki azt mondaná, hogy ne jönne jól a tíz-

Az interjúalanyok leginkább az alacsony nyugdíjak,
a magas árak és a drága tanszerek miatt gondolták
úgy, hogy mindenhol lesz helye a szegedi önkormányzat által biztosított támogatásnak.
– Nagyon szükség van
rá, még ha tízezer forintról
is van szó. Sok segítséget
jelent – mondta például az
egyik anyuka. Egy 81 éves
hölgy is örülne a segítségnek, ő negyven átdolgozott
év után még százezer forint
nyugdíjat sem kap.

– Ez a 22. megnyert perem
az elmúlt három évben! –
írta Facebook-oldalán Botka
László polgármester Szabó
Bálintról és a fideszes hazugsággyárakról. – Hazudnak,
rágalmaznak, hamisítanak,
majd egy év múlva egymillió forintra ítéli őket a bíróság, amit röhögve kifizetnek
a magyaroktól lopott vagy
kicsalt pénzből. A pénzt természetesen hátrányos helyzetű szegedieknek fogom
felajánlani.
A szeged.hu megírta,
Szabó Bálintot most egy
tavaly novemberi sajtótájékoztatóján elhangzottak
miatt marasztalta el a bíróság, amikor azt állította,
a Szeviép-ügy főszereplője
voltaképpen Botka László.
Ezt mondta akkor: „2008ban vezető szocialista politikusok a Szeviép-vezérekkel

megfizetésére kötelezte, és
Lázár emberének kell fizetnie a perköltséget is. Az ítélet nem jogerős.
Ez már a második per,
amelyet Szabó Bálint Botka

Szabó Bálintot megint elmarasztalta a bíróság.
Archív fotó: Iványi Aurél
közösen elhatározták, hogy
a Szeviépen keresztül közpénzmilliókat, de inkább milliárdokat tüntetnek el szegedi nagyberuházások során,
majd az esetleg ezekből eredő botrányt és büntetőügyeket befolyásukkal visszaélve, helyi rendőri és ügyészi
vezetőket felhasználva próbálják majd elsimítani.”
Szabó azt is állította, a

polgármesternek büntetőjogi felelőssége is felmerül,
mert még akkor is milliárdos kifizetésekről döntött
a cég javára, amikor a Szeviép már csődben volt. A
törvényszék megállapította,
Szabó Bálint ezzel megsértette Botka László jó hírnévhez fűződő jogát, és eltiltotta a további jogsértéstől:
egymillió forint sérelemdíj

tizenkilenc főt elbocsátottak.
Egy állam jó működéséhez
pedig elengedhetetlen, hogy
az államigazgatásban dolgozók elégedettek legyenek
helyzetükkel. Lojalitásuk így
biztosítható a legkönnyebben.
Az elégedettség nem egyetlen
fokmérője a jövedelem, de
hogy megkerülhetetlenül fontos, az bizonyos.
Ezzel együtt példátlan,
hogy több mint tíz éve nem
emelték a köztisztviselők illetményalapját. Vagyis a köz- és

ezer forint az időseknek és a
családoknak. Az interjúalanyok leginkább az alacsony
nyugdíjak, a magas árak és
a drága tanszerek miatt gondolták úgy, hogy mindenhol
lesz helye a szegedi önkormányzat által biztosított támogatásnak.

Szabó Bálint hazudott, 1 milliót fizethet,
mert megsértette Botka László jó hírnévhez fűződő jogát
Újabb pert nyert Szeged
polgármestere Lázár János
fizetett provokátora ellen a
Szegedi Törvényszéken.

Ugyanis ha valaki próbált
ügyet intézni az utóbbi hónapokban, ismeri a problémát:
ingerült tömegek, lestrapált
dolgozók, többórás várakozás
– már ha egyáltalán akad aznapra sorszám.
Bár a kormányhivatalok hivatalosan tagadják, hogy munkaerőhiány lenne, a márciusi
jogviszonyváltás után, amely
március 1-jétől a minisztériumok és háttérintézményeik
dolgozói mellett a kormányhivatalok köztisztviselőit is a

Hazudnak, rágalmaznak, hamisítanak, majd
egy év múlva egymillió
forintra ítéli őket a bíróság, amit röhögve kifizetnek a magyaroktól
lopott vagy kicsalt pénzből. A pénzt természetesen hátrányos helyzetű
szegedieknek fogom
felajánlani.
Botka László polgármester

Lászlóval szemben elvesztett. Áprilisban ugyancsak a
Szegedi Törvényszék szintén
személyiségi jogok megsértése miatt 1-1 millió forint
sérelemdíj
megfizetésére
kötelezte Szabót, valamint
a szegedma portált és a Déli
Szót.

A kirakat mindig szebbnek látszik. Orbán miniszterelnök
meglátogatott egy kormányablakot. Fotó: MTI
megemelt munkaidővel és
munkaterhekkel, de az alapszabadságok csökkenésével
járó kormányzati szolgálati
jogviszonyba sorolta át, trükkösen úgy határozták meg új
létszámkereteiket, hogy az engedélyezett, a szükséges és a
betöltött létszámokra vonatkozó adatok a korábbiakkal gyakorlatilag összevethetetlenek.
A Magyar Köztisztviselők,
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke a
hvg.hu-nak úgy saccolt: csak a
fővárosban 615, országosan
pedig több mint 4000 dolgozó hiányzik a járási és megyei
kormányhivatalokból. Boros
Péterné szerint a központi és
a területi közigazgatásban
már a 2018 nyarán elrendelt
létszámstop miatt több mint
10 százalékos létszámhiány
alakult ki.
A szeged.hu korábban azt
írta, a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője, Juhász
Tünde ugyan bagatellizálja, de
tény, hogy az általa vezetett intézménynél nemrégiben negyvenhárman felmondtak, és

az államigazgatásban dolgozók havi jövedelme ennyi idő
alatt nem emelkedett. Miközben minden más igen. A rendvédelemnél
nagyjából-egészében ugyanez a helyzet. A
magyar rendőr, börtönőr kifejezetten rosszul keres, és már
elvágták előle azokat a lehetőségeket, amelyekkel képes
volt jövedelmét kiegészíteni.
Túlóráit nem fizetik ki, e mellett a példátlan túlóráztatás
mellett másodállást nem tud
vállalni. Nem meglepő, hogy
a rendőrök tömegesen döntenek a pályaelhagyás mellett.
Mindettől korántsem függetlenül a középiskolákban nyolcadára-tizedére esett vissza
a rendvédelmi osztályokba
jelentkezők száma. Nem kell
sok évnek eltelnie ahhoz, hogy
megoldhatatlan létszámgondokkal küzdjön a rendőrség.
Ha a dolgok nem változnak,
ilyen jövő elé néz az államigazgatás is.
Érthetetlen, hogy abban
az országban, ahol mindenre
jut pénz, ott éppen a köztisztviselők és a rendőrök fizetésemelésére nem.
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Aktuális 3
●

Törvénymódosítás miatt kell megismételni a procedúrát

Újra hungarikum lehet a szőregi rózsatő
A szőregi rózsatő 2004ben már magyarországi
eredetmegjelölési oltalmat
kapott, azaz bekerült a hungarikumok közé. Egy törvénymódosítás miatt azonban a procedúrát újra kell
kezdeni. Az első lépéseket
már megtették, de lassan
halad az eljárás.
– Egyszer már csatlakozott
a többek között a szegedi
papucsot, a Pick szalámit, a
szegedi paprikát és a makói
hagymát magába foglaló,
úgynevezett hungarikumok
táborához a szőregi rózsa-

Mi is a hungarikum?
Az előírásoknak megfelelően csak azok a termékek lehetnek hungarikumok, amelyek a
helyi, a megyei, illetve
az országos értéktárba
bekerülnek.

tő – kezdte a beszélgetést
Avramov András, a Szőregi
Rózsaünnep főszervezője.
2004-ben, kétéves előkészítő munka után – Ujhelyi
Istvánnak köszönhetően –
megkapta a magyarországi
eredetmegjelölési oltalmat,
majd 2012-ben bekerült az
oltalom alatt álló eredetmeg-

125 éve termesztenek rózsatöveket Szőregen. Ha hungarikum lesz, az hosszabb távon
gazdasági előnyt jelent a rózsásoknak – mondta a szeged.hu-nak Avramov András.
Fotó: Iványi Aurél
jelölések és földrajzi jelzések európai uniós nyilvántartásába. Ez utóbbi elismerést
azóta is őrzi. Avramov hangsúlyozta, nem maga a rózsa,
hanem a rózsatő – fajtától
függetlenül –, illetve a termesztési technológia került
védelem alá.
A 2012-ben megalkotott hungarikumtörvényben
azonban a jogalkotók nem
gondoskodtak arról, hogy a
korábban már magyarországi
eredetmegjelölési oltalmat
kapott termékek automatiku-

san bekerüljenek a Hungarikumok gyűjteményébe.
Avramov András elmondta, kezdeményezésére
2015-ben a szőregi rózsatő
bekerült a szegedi értéktárba, valamint ezt követően a
Csongrád megyei értéktárba
is. A következő lépcsőfok
lesz a hungarikummá válás,
erre már több éve várnak a
szőregiek. 2018-ban a helyi
rózsatermesztők minden dokumentációt átadtak Farkas
Sándornak, az Agrárminisztérium miniszterhelyettesé-

nek, tulajdonképpen már
csak a hungarikumbizottság
döntésén múlik, mikor is
kapja meg az elismerést a
szőregi rózsatő.
– Szőregen 125 éve termesztenek
rózsatöveket,
meghatározott termesztési
rend szerint. Amennyiben a
szőregi rózsatő újra hungarikummá válik, az presztízs,
elismerés, marketingérték
lesz az itteni rózsásoknak,
hosszabb távon pedig gazdasági előnyt is jelenthet –
tette hozzá Avramov András.

Ujhelyi kezdeményezte a magyar korrupciós
jelentés nyilvánosságra hozatalát
A szocialisták szegedi
EP-képviselője a napokban azt kérte az Európa
Tanácstól, hogy mutassák
be a Magyarországról készült korrupciós jelentést,
ha már a kormány erre nem
hajlandó.
A szegedi, szocialista európai parlamenti képviselő,
Ujhelyi István arról számolt
be, hogy levelet küldött a
szervezet korrupcióellenes
testületét (GRECO) vezető
Marin Mrcelának, s ebben
azt kérte, hogy hozzák nyilvánosságra a magyarországi korrupcióról szóló vizsgálati jelentést, vagy legalább
biztosítsanak számára betekintést a dokumentumba.
Hangsúlyozta: a magyar
embereknek joguk van meg-

ismerni a hazájuk állapotáról
készült vizsgálati anyagot.
„Mint ismert, az Orbán
Viktor vezette kormány ebben az évben is megakadályozta, hogy a GRECO elérhetővé tegye a Magyarországot

érintő éves korrupciós jelentését. A Fidesz nem először
tiltja meg, hogy az objektív
tények alapján vizsgálódó
szakértői szervezet publikálja az Orbán-kormány maffiaszerű működése miatt

– Az Orbán-kormány maffiaszerű működése miatt
hazánkra nézve nyilvánvalóan szégyenteljes a vizsgálati
eredmény – jelentette ki Ujhelyi István.

hazánkra nézve nyilvánvalóan szégyenteljes vizsgálati
eredményét” – írta közleményében Ujhelyi István.
A kormány a tavalyi évhez hasonlóan idén is blokkolja az Európa Tanács korrupciós helyzetet vizsgáló
jelentését, a kabinet nem járult hozzá a Magyarországról
szóló részletek kiadásához.
Erre a kormánynak lehetősége van, mert a GRECO saját szabályai között
ott van, hogy a jelentést az
adott ország letilthatja. Más
kérdés, hogy ez általában a
kormányok és nem a választópolgárok érdeke.
Sokatmondó, hogy a
GRECO által készített jelentést Magyarországon kívül
mindössze egy ország kormánya blokkolta: Fehéroroszországé.

Vélemény
Virágok a Tiszán
Akkoriban a német márka 50 forint körül mozgott, az utakon
okkersárga Zsigulik gurultak. A rakparton ingyenes volt az
Ifjúsági Napok rockkoncertje, a Stefánián meg félrészeg vagányoktól kellett megvásárolnod a falevelet. A Klauzál téren
macskakő volt, és persze a Virágban mérték a legjobb fagylaltot Szegeden. Este meg a színessé változott tévéképernyőkön a Skála Kópé énekelt. Változás kezdődött észrevétlen.
Késő délután érkeztem a Roosevelt térre. Vasárnap volt,
és kánikula. Szegeden gyakori a hőség júniusban, légy sem
moccan, az öreg harcsák mélyebbre fúrják magukat a mederben, a magasban némán ülnek a vadgalambok pókhálós templomtornyokban. Egy hangosabb köhintés is zajt üt
ilyenkor, pláne az izgatott hangok, amelyekre feleszméltem.
Hamar a rakpart felé vettem az irányt, a bitumenes járda megsüppedt
a talpam alatt,
Ki tudja, honnan, milyen ősi
égetett a Nap.
ösztönöktől hajtva kel szárnyA vízparton
ra évezredek óta mintegy vakét megszállott
horgász
üldörázsütésre egy egész regigélt bot fölé görment ezekből a titokzatos,
nyedve,
egyik
arasznyi rovarokból?
bóbiskolva feküdt kempingszékében, társa az alsó lépcsőről ugrott talpra az imént.
Izgatottan hadonásztak. Gondoltam, ismerősük tán az a
kuttyogatós harcsahorgász, kinek ladikja lefelé csordogált a
folyón. Parti embereink és a kuttyogatós halász, mindannyian ugyanabba az irányba néztek, észrevették a felröppenő
előőrsöt.
A horgászok tudták, hogy a folyómeder iszapfogságából
hamarosan ismét feltámad az évezredes zsongás, és varázsütésre kirajzanak a Tisza tükrére nagyra nőtt, vízi szitakötőink. Mégis letaglózta vagy inkább felpaprikázta őket
a látvány: a narancsvörös napkorong hátterében aranyhíd
támadt, aprócska pontok táncikáltak szerteszét. Napnyugta előtt elkezdődött végre a kérészek életsokszorozó haláltánca.
Kora esti fényeken át csillogott a hangtalan folyó, sima
tükre felett ciripelő hártyás szárnyak, arasznyi kérészek ezrei cikázták bonyolult tánclépésekkel röpke nászukat. Juhász Gyula bronzalakja idén is megcsodálta odafentről a
különleges eseményt.
Ki tudja, honnan, milyen ősi ösztönöktől hajtva kel
szárnyra évezredek óta mintegy varázsütésre egy egész regiment ezekből a titokzatos, arasznyi rovarokból? „Kivirágzik
a Tisza” – mondják ilyenkor egymásnak a szögediek, a tudomány emberei kérészrajzásnak hívják a páratlan eseményt.
Örök rejtelem, milyen szépen elrendelődött ez a nagy
egész is, kérészeink lárvái évekig várakoznak rövid nászukra, odalenn. A zöldár utáni hetekben a Tisza vízszintje komótosan visszahúzódik iszap csigaházába, legbelső, legmélyebb medrébe, és ekkor érzik meg tiszavirágaink imágói az
örök életjelet, egy szempillantás alatt a víz fölé emelkednek,
megkezdik tébolyult keringőjüket.
Cikáznak, illegetik-billegetik magukat, kacérkodnak és
hitegetnek, akár a ragyogó szépségű kisasszonyok. Bonyolult röptüket nézve könnyen beleszeret a kora esti képbe az
ember. Zsongás ilyenkor a víz, a villámnász aranysárga varázslat, utolérhetetlen színfoltja az éjszakába barnuló Tisza
rezzenéstelen tükrének. Kérészéletű, óriás tömeghipnózis.
Jó pár évvel később, az érettségire készülődve üldögéltem könyvemmel a parton, mikor vállamra röppent egy tiszavirág. Kiesett kezemből a kötelező olvasmány, éreztem,
meg kell érintenem a szivárványszárnyakat. Milyen csúnya
közelről a fekete szeme – ha szem ez egyáltalán –, és milyen
hosszúra nyúlik vékony ízekből szerkesztett teste. Furcsa
szerzet ez testközelből, gondoltam.
Ideje felébrednem, holnap szóbelizek, aludnék előtte eleget. Egyszer úgyis megfestem majd a kérészek táncát. Vagy
leírom, mielőtt elengedem.
Tóth A. Péter
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Hetvenezer LED-lámpa fényében
a világhírű Máté Bence fotói

Látványosnak ígérkezik Máté Bence szabadtéri tárlata
a belvárosban
A SzegedArt fesztivál szabadtéri kiállításokkal és koncertekkel viszi utcára a kultúrát augusztus végéig. Július 12–14.
között 12 belvárosi helyszínen 44 formációban összesen
130 utcazenész muzsikál, akik közül a közönség szavazata alapján választják ki a győztest. Augusztus elejétől egy
hónapon át láthatják a belvárosban Máté Bence világhírű
természetfotós képeit: 15 paravánon összesen 632 fotót. Az
alkotásokat összesen 70 ezer LED-lámpa világítja meg. Idén
először rendezik meg a MarsArtot, a múzsák piaci randevúját. Augusztus 25-én a Mars téren a különböző művészeti
ágak – képzőművészet, irodalom, bábszínház, tánc – képviselői találkoznak. Részletes program a szeged.hu oldalon.

Cambridge-i kórus Szegeden

Tovább bővült a szegedi kerékpárút-hálózat
Átadták az Algyő felé vezető kerékpárutat Szegeden.
A projekt korábbi felvonásában már átadták a Szeged és Sándorfalva között
kiépített kerékpárutat, a
múlt héten pedig felavatták
a Szeged és Algyő között
kialakított kerékpáros szakaszt. A beruházás részeként egy biciklis szervizpontot is telepítettek, amelyből
még várhatóan két másik is
lesz a városban.
A már meglévő – a város
központjából a József Attila
sugárúton kifelé vezető – kerékpárúthoz a Tarján szélén
csatlakozik az új szakasz,
amely ezúttal nem vezeti át
a biciklist az út túloldalára a
Deák Ferenc Gimnáziumnál,
hanem marad a jobb oldalon,
és a Budapesti körút, Csorba
utca mentén elvezet a körtöltéshez. Itt egy támfallal segítették a kerékpárosok átjutását az új-petőfitelepi részre,
ahol a Bástya sornál csatlakozik az út a korábban elkészült,
Algyőig vezető kerékpárúthoz.
A kétirányú kerékpárút
2,75 m széles és 572 méter hosszú. Nagy Sándor

Átadták az új szakaszt. Balról jobbra: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester,
Mészáros Tamás, Tarján és Szénási Róbert, Új-Petőfitelep önkormányzati képviselője.
Fotó: Iványi Aurél
alpolgármester szerint néhány komoly közlekedési
problémát kellett orvosolni
ezen a szakaszon. Például
a Budapesti körútnál lévő
forgalmas buszmegállónál
úgy kellett átvezetni a kerékpárutat, hogy a biciklisek ne
akadályozzák a gyalogosok
közlekedését. A Budapesti
körút és a József Attila sugárút forgalmas csomópontjában készült el a város első
kerékpáros
szervizpontja,
amely az alpolgármester ígé-

rete szerint további kettővel
fog kiegészülni még az idén.
A korábbival együtt a kerékpárút-hálózat fejlesztése az
Európai Unió 655 millió forintos támogatásával és az önkormányzat 226 millió forintos önrészével valósult meg.
Mészáros Tamás, Tarján
önkormányzati képviselője
elmondta, annak örül, hogy
az új beruházásnak köszönhetően egyértelműen elválasztották a kerékpáros és a
gyalogos közlekedés sávjait,

Soha többé nem történhet meg
Szeged testvérvárosából, Cambridge-ből érkezett a The
Chapel Choir of Downing College. Az angol kórus a szegedi
ARGENTEUS vegyes karral adott nagy sikerű koncertet kedden az új zsinagógában. Fotó: Iványi Aurél

Cserélik a Belvárosi híd
hibás dilatációs elemeit
Július 10-től előreláthatóan augusztus 8-ig cserélik
a Belvárosi híd két végén a
meghibásodott
dilatációs
elemeket. A munkálatok ideje alatt mindennap a 6 és 20
óra közötti időszakban a belvárosból Újszeged irányába
kizárólag tömegközlekedési
járművek és kerékpárosok
hajthatnak fel a hídra. Kerülni a Bertalan híd felé lehet,
ott befejezték a javítási munkákat, így kétszer két sávon
lehet közlekedni. Újszegedről
a belváros irányába változatlan lesz a járművek felhajtása a Belvárosi hídra.
A kivitelezés időtartama
alatt a belvárosi hídfőben
található jelzőlámpás forgalomirányítás estétől hajnalig,
tehát az este 8 óra és reggel

6 óra közötti éjszakai időszakban nem üzemel, sárga villogó
üzemmódban működik.
Az újszegedi hídfőben
található jelzőlámpás forgalomirányítás a kivitelezés időtartama alatt nem üzemel,
sárga villogó üzemmódban
működik. Az építéssel érintett
szakaszon nappal rendőrségi jelzőőrös, míg éjszaka jelzőlámpás forgalomirányítás
mellett egy forgalmi sávban,
két irányban, felváltva történik
majd a közlekedés.
A kivitelezés időtartama
alatt busszal, trolival, biciklivel és gyalog is át lehet menni
majd a Belvárosi hídon mindkét irányban.
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. kéri a közlekedők megértését és türelmét.

Az egykori téglagyári gettónál és az új zsinagógában
emlékeztek a szegedi zsidók a 75 évvel ezelőtt történt borzalmakra.
1944. június 25-én, majd 27én és 28-án három tehervonat
indult el Szegedről. A vonatokra szegedi és Szeged környéki
zsidóknak kellett fölszállniuk.
A szerelvények Auschwitzba
és Strasshofba mentek, a koncentrációs és a munkatáborokba. Az elhurcoltaknak alig
tíz százaléka tért csak vissza.

Ezekre a soha el nem feledhető második világháborús borzalmakra emlékezett a Szegedi Zsidó Hitközség, amely
vendégeivel együtt előbb az
egykori téglagyári gettónál,
majd az új zsinagógában hajtott fejet a soa áldozatai előtt.
A téglagyári gettónál Lednitzky András, Izrael tiszteletbeli konzulja elmondta, az
1920-as években már nyolcezer zsidó lakott Szegeden,
építették a várost, kereskedtek, tanítottak. Szeged az első
magyar városok egyike volt,

amely befogadta a zsidókat.
Akik cserébe sokat tettek a
városért. Lednitzky emlékeztetett mindenkit, a szegedi zsidók elhurcolásához a magyar
hatóságok is hozzájárultak, a
csendőrség segédkezett benne.
Az új zsinagógában emlékező mártír-istentiszteletet
tartottak.
– Azért gyűltünk össze,
hogy megemlékezzünk a 75
éve haláltáborokba hurcolt
honfitársainkról, az egykor
virágzó szegedi zsidó közös-

A szív napja Petőfitelepen
Tizenhetedik
alkalommal
rendezték meg Petőfitelepen a szív napját, a helyi
közösség egyik legnagyobb
ünnepét a Fő téren.
Az óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenki színpadra lépett
a szív napján. A kicsik játszhattak, az idősebbek megmérethették a koleszterinszintjüket vagy a vérnyomásukat. A
meleg ellenére senkinek sem
esett nehezére a mozgás, hiszen a szív napja az egészségről és a közösség összetartó

Tóth Lászlóné dajkának gratulál Szénási Róbert
önkormányzati képviselő és Botka László polgármester.
Fotó: Iványi Aurél
erejéről szól. Botka László
polgármester köszöntőjében
felidézte az első alkalommal

megrendezett szív napját,
amikor azt kívánta a helyieknek, hogy teremtsenek ha-

így biztonságosabban közlekedhetnek a helyiek.
Szénási Róbert, Új-Petőfitelep önkormányzati képviselője pedig arra emlékeztetett, hogy Szeged ambiciózus, ám megvalósítható
célja az, hogy a legzöldebb
magyar nagyváros legyen.
Ennek szerves része a kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése,
valamint a környezetbarát
közösségi közlekedés támogatása.

ségről, kultúráról és az ennek teljes elpusztítására tett
ördögi kísérletről – mondta
Botka László. A polgármester hangsúlyozta, a második
világháború előtt Szeged volt
a legnyitottabb és legbefogadóbb közösség. Szeged volt
az a város is, amely elsőként
támogatta a zsidó iparosok céhekbe tömörülését, itt szavazták meg elsőként a hitközségi
iskola támogatását. – Mi ezt a
Szegedet érezzük magunkénak, ezt a Szegedet akarjuk a
jövőben is. Közösen, egymással összefogva, jóban és rosszban – mondta Botka László.

gyományt ebből a nagyszerű
kezdeményezésből. Elmondta, a városrész fejlődését jelzi,
hogy jelenleg is két utcában
újítják fel a járdákat, valamint
zajlik egy másfél kilométeres
csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása is.
– A szív napja nagyon jó
lehetőség a kikapcsolódásra
a közösségünknek. Kicsik és
nagyok együtt vagyunk, együtt
tölthetjük az időt, mert ezen a
napon a család minden tagja
találhat magának programot
– mondta Szénási Róbert, Petőfitelep önkormányzati képviselője.
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Többlettámogatás a szabadtérinek és a színháznak

A város segített a kormány helyett
Megszüntette a kormány
a színházak társaságiadó-támogatását. Ez nehéz
helyzetbe hozta a Szegedi Nemzeti Színházat és a
Szegedi Szabadtéri Játékokat is, amelyeket az önkormányzatnak kellett kisegítenie ahhoz, hogy működni
tudjanak.
– Hideg zuhany, amikor a korábbi támogatásoknak megfelelően megigényli például
a Szegedi Szabadtéri Játékok 300 millió forintos nagyságrendben a támogatást,
és beígérnek neki 200 millió
forintot a kieső tao helyére.
Már itt van egy hatalmas különbség. Ráadásul erre még
várni is kell, éppen ezért az
önkormányzat nem tehetett
és nem is akart mást tenni,
mint hogy megelőlegezi a
szabadtérinek az összeget a
működéséhez – nyilatkozta
a Szeged Televíziónak Kozma József, a közgyűlés kulturális bizottságának elnöke.
A kormánypárti önkor-

mányzati képviselő, Póda
Jenő szerint a kulturális
tao-támogatások megszüntetése csak ideiglenesen
okoz problémát. A jobbikos
Tóth Péter ezt másképpen
látja. Elmondta, rendkívül
hátrányosan érintette a nagy
múltú színházakat, így a szegedit is a kormány döntése.
Szerinte a korrupciót kellene
megszüntetni, és nem a törvényeket megváltoztatni.
A Szegedi Szabadtéri
Játékoknak 200 millió forintos tagi kölcsönt, a Szegedi Nemzeti Színháznak
pedig 35 millió forintos önkormányzati
támogatást
szavazott meg a közgyűlés a
legutóbbi ülésén.
Botka László polgármester a Szeged Televízió
Szemközt című műsorában
elmondta, mindezt azért
tudják megtenni, mert a város gazdasága kiváló teljesítményt nyújt. A helyi iparűzési
adóból származó bevételből
biztosítható a színházak működésére szánt összeg.

A Szegedi Szabadtéri Játékok
200 millió forintos tagi kölcsönt kapott. Fotó: Dusha Béla

●

Orbán többször megígérte a déli Tisza-hidat
Amikor Orbán Viktor Szegeden jár, mindig megígéri a
harmadik hidat. 2017-ben
kézjegyével is ellátta azt a
várossal kötött megállapodást, amelyben első helyen
szerepel a déli Tisza-híd
megépítése. Azóta mélyen
hallgat a kormány az állami
beruházásról.
2017. január 30-án tizenkilenc fejlesztésről állapodott
meg Szegeden Orbán Vik-

Orbán már 1998-ban
megígérte a harmadik
hidat, amellyel a fideszes Bartha László is
kampányolt. 2010-ben
azt ígérte Orbán, még
ebben a ciklusban (tehát 2014-ig) megkezdik
a harmadik szegedi Tisza-híd építését. 2017ben ismét megígérte
Orbán Szegednek az új
Tisza-hidat.
tor miniszterelnök és Botka
László polgármester. Botka
a kormányfővel folytatott
zárt körű tárgyaláson, majd
az azt követő sajtótájékoztatón is a déli Tisza-híd állami
beruházásban történő megépítését tartotta a legfontosabb szegedi fejlesztésnek.
Ez az első pontja a Modern
városok program szegedi fejlesztéseit tartalmazó együttműködési megállapodásnak
is, amelyet kézjegyével lá-

A piaci ár ötödéért lakhatnak önkormányzati garzonban
– Nem is számítottunk rá,
hogy az első pályázatunkkal
nyerni fogunk – mondta boldogan az IKV székházában
az eredményhirdetés után
Püski Lívia és Koncz Roland,
akik a munka mellett tanulnak, így van rendszeres jövedelmük, ami alapfeltétele
volt az érvényes pályázatnak,
amit 35. év alatti, házastársi
vagy élettársi kapcsolatban
élő, fiatal párok számára írtak ki. Öt fiatal pár szerzett
öt évre bérleti jogot a Tápai
utcai fecskeházban, illetve a
Cserzy Mihály utcában.
A 2003-ban kifejezetten fiatalok számára épült
Tápai utcai fecskeházban
egyszoba-összkomfortos
lakásokra lehetett pályázni. Az alapterület 27 és 41
négyzetméter között váltakozik. A legkisebb lakások
esetében 10 ezer forint,

Boldog lakástulajdonosok: Püski Lívia és Koncz Roland
míg a legnagyobbaknál 15
ezer forint bérleti díjat kell
havonta fizetni. Ezen felül a külön szolgáltatások
díja 5–7 ezer forint között
mozog. Kardos Kálmán,
az ingatlankezelő cég elnök-vezérigazgatója szerint
azok, akik most elnyerték
az IKV valamelyik lakásának bérleti jogát, a piaci ár
ötödéért lakhatnak modern
körülmények között.

Kardos Kálmán hangsúlyozta, folytatódik a bérlakásprogram, hiszen a mostani pályázat is bizonyítja, hogy
még mindig sokan szeretnének önkormányzati tulajdonú lakásban lakni. A most
lezárult pályázatban ugyanis
a hat lakás bérleti jogára ös�szesen 16 pár jelentkezett.
Akik most nem nyertek, a
következő alkalommal ismét
próbálkozhatnak.

Orbán Viktor 2017 januárjában újfent megígérte, és kezet is adott rá, hogy állami
beruházásban megépül a déli Tisza-híd
tott el Orbán Viktor és Botka
László.
A sajtótájékoztatón elhangzott, a vegyes forgalmú
déli Tisza-híd 40 milliárd
forintba kerül, 15 milliárdról már korábban döntött a
kormány, majd további 25
milliárd forintra tett ígéretet.
Orbán arra a kérdésre, garanciát jelent-e a Szegeddel
kötött megállapodás a fejlesztések megvalósítására,
hiszen több hasonló korábbi
ígéretet kormányhatározatban vontak vissza, azt felelte: „nem mondható el a
kormányról, ha kezet ráznak
valakivel, akkor ne tartanák

be az ígéretüket. Olyan fejlesztésekről egyeztek meg,
amik kiállják az idő próbáját.”
A szegedi fejlesztésekről 2017 márciusában
jelent meg a kormányhatározat. Ez rögzítette a felelősöket és a határidőket.
A déli Tisza-híd előkészítő
munkálataira 2019. március 31-ig, a megvalósítására
2022. augusztus 31-ig adtak határidőt. A száz százalékban állami tulajdonú
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. egymilliárd
forintot kapott a híd terveinek elkészítésére.

Botka László többször
nyilatkozta, hogy Szeged
a 34 milliárd forintnyi címzett uniós támogatásából
megépített volna egy közúti
Tisza-hidat, de a többszörösébe kerülő vegyes forgalmú
– vasúti és közúti – hidat
nem építhet, valamint a Makóig tartó vasúti pálya korszerűsítését sem végezheti
el az uniós szabályok, előírások szerint az önkormányzat. Ez állami feladat.
A kormány mélyen hallgat a déli Tisza-hídról. Úgy
tudni, titokban törölte az
állami beruházást, amelyre
nincs se terv, se pénz.
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Közel húszéves a Krúdy francia kapcsolata – jönnek-mennek a séfek és a diákok

Két francia fiatal, aki kicsit szegedi lett
Közel húsz éve partneriskola a Szegedi SZC Krúdy Gyula
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája és a francia CFA Saint Michel Mont Mercure. Az együttműködésnek köszönhetően
tizenhárom magyar diák szerezhetett szakmai végzettséget Vendée megyében, illetve évente négy diák utazhat ki
Franciaországba 32 napos szakmai gyakorlatra az Erasmus+ program keretében. Franciaországból is rendszeresen érkeznek fiatalok Szegedre, hogy megismerjék a magyar konyha, vendéglátás és borkultúra specialitásait.
Idén tíz francia diákot látott
vendégül a Krúdy, közülük
ketten az egész tanévet
Szegeden töltötték. Bastien Moreau 17 éves, szakácsnak tanul, és szakmai
gyakorlatát az Art Hotelban
végezte, a 22 éves Sylvain
Fontenit pedig posztgraduális képzésre érkezett
Szegedre. Ő kereskedő szeretne lenni, specialitása a
borforgalmazás, ezért az
Ezerjó Borkereskedésben
volt gyakorlaton. Sylvain
egészen jól megtanult magyarul az utóbbi kilenc hónapban, Bastien pedig szinte minden konyhában használatos eszköz, alapanyag,
gyümölcs, zöldség magyar
megfelelőjét elsajátította,

A gougère. Habkönnyű
sajtfánk, amelyet aperitif
mellé fogyasztanak
a franciák. Forrás:
thatskinnychickcanbake.
com

Jérôme Szkuta francia séf bemutató főzést tartott a Krúdyban.
Mellette Komáromi Annamária.

Gyömbér Márta,
a Krúdy igazgatója.
Fotó: Iványi Aurél

egészen különleges, ezért
szívesen ajánlják az otthoniaknak.
Sylvain elmondta, hogy
az ő kisvárosukhoz képest

tanult Szegeden. Azt is elmondta, hogy itt hosszabbak a műszakok, náluk
viszont a két rövidebb periódus között van pihenőidő.

Sylvain Fontenit, Komáromi Annamária, a Krúdy franciatanára és Bastien Moreau. Fotó: Iványi Aurél
és természetesen az ételek
nevét is kívülről fújja nyelvünkön.

Francia rakott
burgonya, gulyásleves,
sajtfánk
Közös albérletben laktak,
és egy iskolába jártak, ahol
magyar diáktársaikhoz hasonló ismereteket sajátítottak el, de a legtöbb időt
természetesen az iskola
franciatanárával, Komáromi Annamáriával töltötték,
aki az oktatáson kívül a hi-

vatalos ügyek intézésében
is segített a két fiatalnak.
Ő ugyanis a szakmai felelőse az ErasmusPro projektnek, amelyben a francia és
magyar fiatalok megismerkedhetnek a másik ország
szakmai és kulturális hagyományaival. A nálunk vendégeskedő francia fiatalokat
az év folyamán meglátogatták a családtagjaik és barátaik, és a fiúk megmutatták
nekik a várost. A vélemény
egyöntetű volt: Szeged kulturális értékekben gazdag
város, építészete pedig

Szeged nagyváros, ám
rendkívül nyugodt itt az
élet, az emberek pedig kedvesek, vendégszeretők, befogadóak és segítőkészek.
Bastien hangsúlyozta, hogy
szakmailag nagyon sokat

Kedvenc magyar étele a
gulyásleves. A kollégáinak
készített francia rakott burgonyát, valamint gougère-t
(sajttal töltött falatkákat),
amelyet aperitif mellé fogyasztanak.

A Szegeden vendégeskedő francia fiatalokat az év
folyamán meglátogatták a családtagjaik és barátaik, és a fiúk megmutatták nekik a várost. A vélemény
egyöntetű volt: Szeged kulturális értékekben gazdag
város, építészete pedig egészen különleges, ezért szívesen ajánlják az otthoniaknak.

Sylvainnak
és Bastiennek ízlett
a szegedi halászlé
Mindkét francia fiú megkóstolta a szegedi halászlét,
amely nagyon ízlett nekik.
Sylvain legszívesebben a
borokról beszélt, hiszen a
szaküzletben töltött idő alatt
volt módja megkóstolni a
legkiválóbb magyar borokat. A villányi borokat különösen kedveli, ezért el is
utazott oda, hogy közvetlen
tapasztalatokat szerezzen.
A Vylyan pincészetben töltött
idő emlékezetes maradt a
számára, megkóstolta azt a
2006-os évjáratú Duennium
cuvée-t, amely a legnagyobb
borászati élménye volt Magyarországon. Mivel egy ilyen
különleges bor ára közel 20
ezer forint, nagyon örült annak, hogy a 2011-es évjáratból kapott egy palackot ajándékba a születésnapjára az
Ezerjó Borkereskedésben.
A két francia fiatal példája is jól mutatja, hogy a
Krúdy élen jár a nemzetközi
kapcsolatok minél sokrétűbb kihasználásában. Ezért
is kapta meg néhány hete az
Erasmus+ Nívódíjat, amelyet
a legkiemelkedőbb színvonalon megvalósított Erasmus+ pályázatoknak adnak.
Az indoklás szerint hat különböző országba utazhatott
ki az iskola 45 tanulója és 8
dolgozója külföldi tapasztalatszerzésre a program keretében. A diákok szakmai gya-

korlatát, illetve az oktatók
továbbképzését és szakmai
látogatásait az intézmény
valós igényeihez és a piaci
elvárásokhoz igazították. A
megszerzett tapasztalatokat
beépítették az oktatásba,
hogy minél korszerűbb képzéseket kínálhassanak.

Bármikor szívesen
visszatérnek Szegedre
Mint Gyömbér Márta, a Krúdy
igazgatója elmondta, ez csak
a kezdet, hiszen a nemzetközi
együttműködésekben új szintre kívánnak lépni. Jól látszik
ugyanis, hogy mind szakmai,
mind pedig általános kulturális téren a külföldön töltött
időszak a legintenzívebb. Komáromi Annamária szerint a
diákoknak hatalmas élmény
a külföldi út, amelyen más
munkakultúrákkal ismerkedhetnek meg, és új barátságok
is születhetnek. Komáromi
Annamária bízik abban, hogy
jövőre újabb diákok érkeznek
a Krúdyba Vendeé megyéből.
Sylvain és Bastien június végéig voltak Szegeden, s azt
mondták, bármikor szívesen
visszatérnek ide.
A francia kapcsolatok
építésében és ápolásában
fontos szerepet játszik a
szakmai és kulturális szervezetekkel való együttműködés: kapcsolatban állnak a
Szegedi Alliance Française
Kulturális Egyesülettel, valamint Eric Blin tiszteletbeli
konzullal, aki abban is közreműködött, hogy a francia
nagykövetség séfje, Jérôme
Szkuta bemutató főzést tartson az iskola tanulóinak és
oktatóinak a Vendégséfek a
Krúdyban elnevezésű programsorozatban.
Szincsok György

Turizmus
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Szívesen adnak másoknak is bemutatkozási lehetőséget a Szegedi Amatőr Alkotók Körében

Ki akarják írni, rajzolni, festeni magukból a rosszat
Jól megfér egymás mellett a Szegedi Amatőr Alkotók Körében a kétkezi munkás, a munkanélküli, a tanár és az
orvos. A bohém társaságból van, aki verseket ír, más a
bábokkal bánik mesterien, megint másnak pedig az a specialitása, hogy bármilyen szöveget el tud mondani ö-zve.
A Szegedi Amatőr Alkotók
Körét Sántáné Kurunczi Mária álmodta meg, és több
mint húsz évig vezette a
társaságot. Amikor 1997ben 13 taggal megalakult a
civilszervezet, a csuhéfonástól a filmkészítésig minden
alkotótevékenység belefért a
profiljukba. Alakulóülésük a
Bibliotéka Egyesület könyvtárépületében volt, azóta is
ezt tekintik az otthonuknak.
Amikor összegyűlt néhány
alaptag a könyvtár patinás
nagytermében,
mindenki
egy frappáns idézettel próbálta érzékeltetni, mi a legfontosabb számára az egyesületi életben.
– A szépben és jóban elmerülni olyan, mint egyszerre ébren lenni és álmodni
– mondta Sántáné Kurunczi
Mária. Nagyné Kása Edit

pedig állítja, idősödve már
megengedhetik maguknak
azt, amit szeretnek. Az ő gyerekei egyébként azt is megengedhetik maguknak, hogy
szponzorálják a csapatot,
hiszen legutoljára ők vettek
nyomtatót az alkotókörnek.
– Tizenhat éves koromban írtam egy szerelmes verset, de annál jobbra azóta
sem futotta, mert az annyira tökéletes volt – mondta
nevetve Németh János, aki
azóta is rendszeresen ír. A
művészcsapatot
jelenleg
Szalay László (Netala) vezeti, aki szerint annál jobb az
ilyen közösségeknek, minél
nagyobb szabadságot élveznek az alkotók. Pappné Mészáros Ágnes például kiváló
előadó. Specialitása, hogy
ö-ző nyelvjárásban is el tud
mondani bármilyen szöve-

Mutasson rá! Sántáné Kurunczi Mária büszke az unokája,
Papdi Boglárka rajzára, amelyet más alkotásokkal együtt
állítottak ki a Bibliotéka Egyesület könyvtárában.

A Szegedi Amatőr Alkotók Körének tagjai (balról jobbra): Szalay László (Netala), Pappné Mészáros Ágnes,
Nagyné Kása Edit, Dékány Márta, Sántáné Kurunczi Mária és Németh János. Fotó: Szabó Luca
get. A kissé bohém társaságról a bábokkal mesterien
bánó Dékány Márta mondta
a legszellemesebbet: a mi
családunkban mindenki fordítva van bekötve.
– Amikor megálmodtam
a kört, az a cél vezérelt, hogy
igazságos legyek, ne zárjak
ki senkit, nem kötöttem se
korhoz, se foglalkozáshoz
a tagságot. Így jól megfér
itt egymás mellett a kétkezi
munkás, a munkanélküli, a
tanár, az orvos és mindaz,
akinek a kezében jól áll az
ecset, aki leírja, megszemélyesíti a mondandóját a világnak. Sokan kedvtelésből,

időtöltésből jöttek közénk,
de a mosolygós arcokat látva most már tudom, akarat-

Sokan kedvtelésből, időtöltésből jöttek közénk,
de a mosolygós arcokat
látva most már tudom,
akaratlanul is mindenkit
egyfajta tenni akarás hozott a közösségbe.
Sántáné Kurunczi Mária, a
Szegedi Amatőr Alkotók
Körének alapítója

lanul is mindenkit egyfajta
tenni akarás hozott a közösségbe. Ki akarták írni, rajzol-

ni, festeni magukból a ros�szat, és megmutatni a jót, a
szépet – vallotta az alapító,
Sántáné Kurunczi Mária.
Sajnos sokan meghaltak
már az alapítók közül, de a
nevüket megőrzi az a kulturális és képzőművészeti
magazin, amelyet tizenhét
éve megjelentetnek. A Bibliotéka Egyesület könyvtárában rendeznek kiállításokat.
Eddig 444 alkotó közel hétezer munkáját mutatták be.
Ez is jelzi, hogy nem csupán
önmaguk
menedzselése
köti le az idejüket, hanem
szívesen adnak másoknak is
bemutatkozási lehetőséget.

Rendszeresen meghívnak
országosan ismert alkotókat, és gyakran dolgozzák
fel egymás műveit is, így
például Sántáné Kurunczi
Mária egyik versét Vidovenyecz János zenésítette meg
és adta elő. Versenyeken is
indulnak. A kardoskúti nyugdíjasok írópályázatán évek
óta ők nyerik a legtöbb díjat.
A kör működését a tagdíjakon felül pályázati források
– nyertek már támogatást
az önkormányzattól –, valamint egy mecénás, a Csomiépszöv biztosítja.
Szincsok György

Szegedről induló és az országhatárokon átnyúló bringatúrák
Nagy Ferenc olvasónk Szegedről induló és az országhatárokon átnyúló bringatúrákat ajánlott a Szegedi Tükörnek.
Továbbra is várjuk túraajánlataikat!
Olvastam a Szegedi Tükörben
a felhívást, és én most több
Szeged környéki túrát is szí-

vesen ajánlok – írta lapunknak Nagy Ferenc. Olvasónk
így folytatta: – Újszegeden la-

kom, és gyakran bicajozok az
újszegedi Alsó kikötő soron,
majd tovább az aszfaltozott
Tisza-töltésen az úgynevezett vedresházi gátőrházig.
Itt lekanyarodok, és a Tiszaszigetre vezető bekötőúton
egészen a faluig tekerek.
Visszafelé a Tiszasziget–Újszentiván–Szőreg–Újszeged
kerékpárúton jövök haza. Távolság: 20,5 kilométer.
Ugyanez a túra valamivel
hosszabb útvonalon: Újszeged, Tisza-töltés – vedreshá-

zi gátőrház – Tiszasziget – a
szerbiai Đala, visszafelé Tiszasziget–Újszentiván–Szőreg–Újszeged. (Közben meg
lehet nézni Tiszasziget mellett az ország mélypontját).
Távolság: 30,5 kilométer.
Újszegedről naponta indul 7.43 órakor a vonat,
amelyre kerékpárt is fel lehet
vinni. Ezzel el lehet menni
Nagylakra (érkezés 8.54 órakor), majd átbicajozni a romániai Nagylakon, ahol meg
lehet tekinteni a látnivalókat,

Van egy jó túraútvonala?

A romániai Nagylak

Ossza meg a SZEGEDI TÜKÖRREL! Írja meg nekünk
a kedvenc szegedi vagy Szeged környéki kerékpáros
túraútvonalát, ajánljon látnivalókat, érdekességeket!
E-mail-címünk: szegeditukor@szegedvaros.hu.

és Nagylakról
14.07 órakor
vonattal vis�sza Újszegedre
(érkezés
15.18 órakor).
Az Újszegedről induló
7.43-as
vonattal Kiszomborig
utazni
(érkezés
8.16 órakor),
majd a határon
átkelve
a
romániai
A nagyszentmiklósi Nákó-kastély
Csanádon keresztül Nagyszentmiklósra lehet bica- megtekintése után visszatejozni. A nevezetességek kerni Kiszomborra, ahonnan
– Nákó-kastély, a nagy- a 14.45 órakor indul vissza
szentmiklósi
aranykincs, a vonat Újszegedre (érkezés
Bartók Béla szülőháza – 15.18 órakor).
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Hol járunk, mit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből

Szeged by night – mennyire más a város éjjel?
A Tisza-part és a hidak
negyven-ötven, sőt kilencven éve is kiváló éjszakai
fotótémát adtak a szegedi
fotográfusoknak. Válogatás a Móra Ferenc Múzeum
fotógyűjteményéből.
Szeged éjjel-nappal gyönyörű látványt nyújt – nemcsak
most, 2019-ben, hanem
évtizedekkel ezelőtt is csodálatos volt a város éjszaka. A Móra Ferenc Múzeum
fotógyűjteményében
igazi
„Szeged by night” fotókkal is
találkozhatunk. Vajon men�nyire más a mai város éjszakai fényekben úszva?

Gondolták volna, hogy
sok-sok évtizeddel ezelőtt is
készültek gyönyörű éjszakai
fotók Szegedről? Bizony, a
szuperokos telefonok és az
óriási objektíves, profi fényképezőgépek világa előtt is
találkozhattunk ilyen fotókkal, csak sokkal nagyobb
körültekintés – és persze
türelem – kellett az elkészítésükhöz. Egy 1933-as fotón például a „friss” klinikai
épületek és a dóm látható,
a hídpillér pedig bizony még
az Eiffel-iroda által tervezett
„régi híd”, amelyet a második világháború során robbantottak fel. A Hungária

Szállót is lencsevégre kapták valamikor a 20. század
első felében.
Úgy tűnik, a hidak kiváló
éjszakai fotótémát adtak,
hiszen találkozhatunk a már
újjáépült, mai Belvárosi híddal és a frissen elkészült,
mai Bertalan híddal is. Éjszaka az egykori Szőke Tiszát is
jól lehetett fotózni, csakúgy,
mint a forgalmas belvárost:
1982-ben ilyen kocsikkal,
buszokkal utazott Szeged
népe a Híd utca és az Anna-kút környékén.
A dóm és a klinikák 1933-ban
Szöveg és fotó:
Móra Ferenc Múzeum

A Hungária Szálló a 20. század első felében

A Tisza-part 1982-ben. Enyedi Zoltán felvétele

Belváros I. 1982-ben. Enyedi Zoltán felvétele

Belváros II. 1982-ben. Enyedi Zoltán felvétele

A Szőke Tisza 1973-ban

A Bertalan híd az 1970-es évek végén.
Enyedi Zoltán felvétele

Belváros III. 1982-ben.
Enyedi Zoltán felvétele
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Néhány szó a kommentekről

Postabontás
A suszter maradjon a kaptafánál!
Itt a vakáció, a nyár, az esők
és a kánikula. De a gyermekek örömét az sem tudja
elrontani, hogy a gondos
törvénykezők az új tanév, új
oktatási törvény jelszavával
már a véleményezési jogot
is törölni kívánják, ne szólhasson bele a kedves szülő,
sem a politikailag alulképzett pedagógus, ki legyen az
iskola vezetője.
Ezzel az oktatással csak
a baj van. A legjobb magyar
egyetemet sikeresen Bécsbe űzték. Ma már a legnagyobb magyar hagyatékát
cincálja szét a legkisebb
magyar utasítására az akadémikus miniszter, hiába a
tiltakozás.
Tényleg, szép hazánkban
érdemes ma bármi ellen tiltakozni? Oké, Kövér László
törölte a felcsúti Orbán-szobor felállítására tett költségvetési javaslatot, de az
értelmiség, a Professzorok
Batthyány Köre és az elsők
között a szegedi egyetem
oktatóinak egy része már
tiltakozott az akadémia államosítása ellen.
Igaz, ezen professzorok
tiltakoztak már a horthysta
álmokkal kacérkodó rektorhelyettes (vagy -felettes?)

korábbi nyilatkozata ellen
is, de az új, alig elkötelezett
rektor szerint bosszankodásuk alaptalan, jogtalan volt.
Mivel szép városomban én
is születni mertem, sőt a
rektor úrhoz hasonlóan itt
tanultam, végeztem (sőt, Verecke híres útján jöttem én,
fülembe még ősmagyar dal

Szeged ebben a mameluk országban a tehetség, a szorgalom és a
haladás példáját mutatja.
rivall), úgy érzem, magam is
rendelkezhetek hasonló véleménynyilvánítási jogokkal.
A suszter maradjon a kaptafánál, orvosbáró a kasszánál
– gondoltam, amikor a legújabb fősámán, Kásler professzor a tízparancsolatot
íratta fel a bajok ellen. Nincs
problémám azzal, ha valaki
értelmes dolgokban nyilatkozik, vagy netán tesz is az
asztalra valamit, de ezt a
hangsúlyozottan magánvéleményt a rektor úrral készített
interjúban enyhén szólva pálpusztai illatúnak érzem.
Az egyetemi autonómia sorozatos csorbítása,

kívülről jogszabályok, gazdasági kancellár, adott
karok megszüntetése lassan megszokottá válik, s
nagyon emlékeztet a hetvenes-nyolcvanas évekre:
párttitkár, gazdasági biztos
stb. A pártfüggetlen szakértő
rektor (elismert fül-orr-gégész) azt nyilatkozta, hogy
csak egy független, milliárdos polgármester mentheti
meg Szegedet. Kecskemét
és Debrecen fejlődési sebességét tartja példának,
szerencsére nem Páva Zsolt
fideszes pécsi polgármester
csődjét. Szerinte irányváltásra van szükség. Ezt a város
iránt érzett felelősségből
mondja.
Ez elvileg magánvélemény. Mondhatta volna azt
is, hogy a szegedi Fidesz
nem rendelkezik alkalmas,
mérkőzésre kiállítható vezetővel. Ebben is igaza lenne.
De Szeged ebben a
mameluk országban a tehetség, a szorgalom és a haladás olyan példáját mutatja,
amellyel igenis helyt tud
állni a gyűlölet, az álhírek, a
fenyegetőző kampány közepette is.
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Rossz vicc volna, Orbán úr!
Azt nem vitatom, hogy a magyarok jelentős többsége támogatja uniós tagságunkat.
Azt viszont nem tudom, hogy
a kormányfő azon kijelentése, miszerint „elegünk van
Brüsszelből”, hogyan került
a kampánybeszédébe. Nekünk meg Orbánból van elegünk, mindaddig, amíg ilyen
badarságokat beszél. Netán vicc volna az egész?
Rossz vicc volna! Mert Orbán az ilyen fajta kijelentéseivel nagyobb kárt okoz országunknak, mint feltételezi
a brüsszeliek „beleszólása”
kapcsán. Na de hát ezzel
így van minden egyeduralkodó, ha illetékesek szóvá
teszik tetteinek súlyos károkozását. De nehogy már egy
ember döntsön 9-10 millió
ember fölött! Ehhez nincs is
joga, nem kapott rá jogosítványt. De úgy látszik, ez őt
a legkevésbé sem érdekli.
Vagy talán úgy gondolja, hogy
a kétharmados parlamenti
többség erre is predesztinálta? Tévedni tetszik, rossz a

számítása, miniszterelnök
úr! Távolról sincs igaza! Ezek
után az meg már szemérmesség és visszafogottság
kérdése, hogy úgy fogja fel:
a „lé”, a „dohány”, egyszóval
a pénz jöhet csőstül, innen
tovább pedig mindenki kussoljon. Ez nem mehet a végtelenségig. Főleg nem egy
De nehogy már egy ember döntsön 9-10 millió ember fölött! Ehhez
nincs is joga, nem kapott
rá jogosítványt. De úgy
látszik, ez őt a legkevésbé sem érdekli. Vagy talán úgy gondolja, hogy a
kétharmados parlamenti
többség erre is predesztinálta?

olyan európai közösségben
(EU), ahol legalább ennyire
fontos a mindenkire egyaránt vonatkozó szabályok
és törvények betartása. Ha
Orbánnak ez nem tetszik,
tegyen róla. Lépjen ki az
unióból, de csak ő egyedül

(esetleg a hasonlóan harcos
politikai társaival együtt!). A
magyarokat azonban hagyja
békében élni és dolgozni…
Jobb híján esetleg védje az
annyira féltett keresztény
kultúrát, mert úgy tűnik, ez a
legnagyobb bánata. Jól tudni, hogy miért! A migrációval
meg eleget bolondította már
a polgárokat, azzal együtt,
hogy 50–100 év múltával
(ha úgy viselkednek a világ
nagyjai, mint ahogy most is
teszik) az egész világot érintő népvándorlási katasztrófa
fog bekövetkezni. Ez ellen
munkálkodjon a miniszterelnök úr!
Nem tudom, hallott-e
már a szolidaritásról? Sejtésem szerint nemigen, mert
akkor nem tenne úgy azzal
a kevés menekülttel, mint
ahogy tesz. Mindezek ellenére a határ mentén felállított
kerítések hasznával egyetértek, de csupán ennyiben és
semmi másban!
Kutnyik Pál

Kívánjuk a cenzúrát, a sajtószabadság eltörlését az interneten?
Sok mindent felforgattak az
utóbbi időben az internetes
kommentek. Azokról a hozzászólásokról
beszélünk,
amelyeket az olvasók írnak
vagy az internetes újságok
cikkei alá közvetlenül, vagy
a lapok Facebook-oldalára,
az egyes cikkeket közzétevő
bejegyzések alá. Új helyzeteket hozott ez jogászoknak,
marketingeseknek és persze
nekünk, újságíróknak is.
Számunkra ez elsősorban azt jelenti, hogy tisztelettel, de a helyén kezeljük
őket.
Tisztelettel, azaz nem tiltunk le gyakorlatilag mindenkit, aki valamilyen fajta ellenvéleményt fogalmaz meg
a cikkeinkkel kapcsolatban.
Főleg úgy nem, hogy először
az oldal kezelőjeként, az oldal nevében vitába elegyedünk vele, majd egy ponton
túl kényelmesebbnek tűnik
a kitiltása. Pláne úgy nem,
hogy közben a főszerkesztőnk a konkurens lap cikkei
alatt személyeskedő, humorosnak vélt kommenteket
ír a másik lap újságírójáról,
akiről ráadásul úgy írnak
lejárató cikket, hogy ahhoz
nemcsak hogy őt nem kérdezik meg, hanem konkrétan le is van tiltva a lap facebookos kommentszekciójából, így ott hozzászólni sem
tud a róla szóló, őt elsősorban pitiáner eszközökkel, a
személyében támadó cikkszerűséghez (ahol a szerkesztői bravúr abban nyilvánul meg, hogy találnak
róla egy egyébként rosszul
hivatkozott képet, amelyen
csukva van a szeme, bravó!).
Pláne nem tesszük mindezt
úgy, hogy a cikkünkben azzal
érvelünk ellene, hogy amit ír,
azzal néhány, általunk idézett kommentelő nem értett
egyet.

A kommentelők véleményének szabad kifejtése
tehát fontos, mert mutatja
a lap nyitottságát, megmutatja, hogy a portál élő, a
helyben lakókért van, és
fontos neki a sokszínűség,
a tapasztalatok összegyűjtése. Viszont nem is szabad
túlértékelni azokat.
Az ilyen megjegyzések
nem többek, mint a névvel
vagy név nélkül az újsághoz
beeső olvasói levelek vagy
telefonhívások. Hasznosak
lehetnek, mondjuk, arra,
hogy megnézzük, milyen
hangulatban vannak városunk lakói, mi foglalkoztat
mostanában sokakat. Bizonyos munkát végző emberek
hozzászólása önmagában
hír, de egyébként, ha egy
értesülést nem tudok megfelelőképp bizonyítani, az,
hogy páran, de akár pár tucatnyian kommentekben hasonlókról számoltak be, önmagában még nem számít
hiteles forrásnak, maximum
meg nem erősített olvasói
információnak.
Ami persze nagyon fontos
és értékes kiindulási alap,
de nem szabad ennél többet
belelátni, és ehhez képest
veszélyes túlértékelni. Az így
kapott információkat, ha további tényellenőrzés nélkül
adjuk közre, könnyen lyukra
futhatunk. Hétről-hétre egy,
egyébként jelentős, részint
állami hirdetésekből finanszírozott, nyomtatott kiadványban oldalakat szentelni
annak, hogy a kommentelők
a közösségi oldalakon egyes
csoportokban miről miket
írnak, és gyakorlatilag állan-

dósítani ezt az újság egyik
rovataként, azt gondolom,
hosszú távon erodálja az újságírói szakma hitelességét,
amely a web 2.0 korában
jelentős, részben már nemcsak az információk összegyűjtése, hanem azok ellenőrzése is.
És akkor itt álljunk meg
egy pillanatra. A kommentek
fontosak, de a szakma ott
kezdődik, amikor akkor is
az igazat írod, ha az a többségnek adott esetben nem
tetszik. Csúnyán hangzik,
és a demokrácia működési
korlátait is felveti, de alapvetően a tények egzakt dolgok,
nem változtatja meg őket a
többség véleménye. Ahogy
újságíróként a tényeket kell
higgadtan, árnyaltan és a
szakma szabályai szerint
kezelnem, nem a közönség
aktuális véleményéhez, hangulatához kell igazítanom
magam. Az újságírás ezért
szakma. Ha megijedünk attól, hogy a valóság esetleg
népszerűtlen, akkor szépen,
lassan feloldódunk a tömeg
lelketlen masszájában, nem
mellesleg mások által leszünk irányítva, azok által,
akik a többségre valamilyen
formában hatást gyakorolnak.
Ezt érdemes szem előtt
tartani, és aki erre adott
esetben a figyelmet felhívja
és igyekszik témákban árnyalt cikkeket írni, azt nem
megpróbálni primitív eszközökkel lejáratni – például
a fent ismertetett forgatókönyv szerint.
Tarnay Kristóf Ábel
újságíró, Szegeder

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az
észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett
formában adja közre.
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Sportmix
KEMÉNY CSOPORTBAN
A MOL-PICK SZEGED. Elkészült a VELUX EHF Bajnokok Ligája 2019/2020as csoportbeosztása. Juan
Carlos Pastor együttese
szabadkártyát kapott, és
az „A” csoportba került.
Nem lesz könnyű dolga
Bodó Richárdéknak, az ellenfelek között szerepel a
francia sztárcsapat, a Paris
Saint-Germain, a spanyol
Barçelona Lassa, a német
Flensburg-Handewitt, a dán
Aalborg Handbold, a horvát
HC PPD Zagreb, a norvég
Elverum, akikkel korábban
még sosem játszott a Pick,
valamint a szlovén Celje.
Jövőre is nagy meccsek
lesznek az újszegedi Sportcsarnokban.
HÉT ÉRKEZŐ A SZEGED
SZTE-NÉL. A női OB I.-ben
szereplő Szeged SZTE vezetőedzőjének, Varga Tamásnak lesz dolga a nyáron.
Nem kevesebb, mint hét
új igazolást jelentett be a
klub. A Honvédtól érkezett
Ármai Zita, illetve a megyei
rivális
Hungerit-Szentesi
VK-tól tette át a székhelyét Szegedre Korom Réka.
Az UVSE-től jött Lantos
Krisztina. Egerből hárman
is a Tisza partjára igazoltak, Rompos Dóra, Miklós
Réka és Mchunu Hlengiwe.
Bicskei Réka a Tatabányát
hagyta ott a szegediek kedvéért.
A GELLÉRT SE LETT A
L E G E R E D M É N Y E S E B B.
Balatonbogláron léptek pályára a szegedi Gellért SE
teniszezői a vidékbajnokságon, ahol a 12 éves lányok
csapatversenyét megnyerte
a szegedi együttes. A Bíró
Melinda, Buchholcz Bora,
Nyúl Csenge összetételű
csapat a döntőben 3–1-re
győzte le a Sopront. A 14
évesek leányegyüttese a
dobogó második fokára állhatott fel. Itt Major Stella,
Kis-Czakó Eszter, Mendre
Mirtill szerepelt. Bíró Melinda egyesben és párosban is
bajnok lett, míg Major Stella egyéniben és Kis-Czakó
Eszterrel párosban is első
helyet ünnepelhetett. A 18
éveseknél Ruzsity Dávid párosban, míg Lehoczky Anna
egyéniben lett ezüstérmes.
A Gellért SE volt a vidékbajnokság legeredményesebb
klubja. A gyerekek felkészítői: Trója Tibor, Ajkay Norbert, Susányi Zsófia.

Szegedi sikerek az Európa Játékokon

Három szegedi érem Minszkből

Medveczky Erika, Csipes Tamara, Kozák Danuta és Kárász Anna (NKM Szeged VE)
a dobogó tetején!
Akár tekinthetjük főpróbának is a minszki Európa Játékokat az augusztusi kajak-kenu világbajnokság előtt. Az
NKM Szeged VE-ből hatan álltak rajtvonalhoz, az érmek
ezúttal sem maradtak el.
Hat versenyző képviselte
Szegedet és Magyarországot Minszkben az Európa
Játékokok a kajak-kenu válogatottban. A legeredményesebb NKM Szeged VE versenyző Kárász Anna lett, aki
két éremmel térhetett haza.
K2 500 méteren Kozák Danutával ült hajóba, és lett
ezüstérmes a hazai pályán
versenyző fehérorosz kettős

előtt. Majd Csipes Tamarával és Medveczky Erikával
kiegészülve következett a
K4 500 méteres szám döntője, ahol óriásit hajrázva
128 századdal verték meg
a fehérorosz hajót, és lettek
aranyérmesek! Kiss Tamás
hatodik lett C1 1000 méteren, míg a három szegedivel
felálló, Nádas Bence, Tótka
Sándor (UTE), Birkás Balázs,

Kuli István összetételű csapathajó K4 500-on hetedik
lett. Az NKM Szeged VE kétszeres világbajnoka, Birkás
Balázs K1 200-on is rajthoz
állt, ott a második helyen ért
célba. A mindössze 18 éves
Nagy Bianka C1 200 méteren térdelhetett hajóba, és
már az is hatalmas teljesítmény, hogy bejutott az „A”
döntőbe, hát még az, hogy
ott a hetedik helyet kaparintotta meg. A szegediek termése Minszkből, az Európa
Játékokról két ezüst és egy
aranyérem volt.

Vérfrissítés a Szedeáknál

A név marad, a csapat új lesz
Nagy változásokat jelentett
be a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabda együttese. A keret szinte teljesen
kicserélődik, de a névadó
szponzor és a vezetőedző is
marad.
A tavalyi szezon nem úgy sikerült, mint ahogy azt a Naturtex-SZTE-Szedeák csapata

az idény előtt eltervezte. A
play outot sikerrel vívta meg
az együttes, így megőrizte
NB I. A csoportos tagságát,
az viszont egyértelművé vált,
hogy változásra van szükség.
Ugyanakkor a stabilitás is nagyon fontos, ezt biztosítja dr.
Kardos Péternek, a klub elnökének és dr. Gellért Ákosnak,
a Naturtex Kft. tulajdonosá-

Andjelko Mandics marad a Szedeák élén, új csapatot kell
építeni

nak az aláírása, a névadó
szponzor tehát nem változik.
Utóbbi úgy fogalmazott, hogy
ha a csapat kiesett volna, akkor biztosan maradt volna a
Szedeák mellett, mert nem
lett volna elegáns kiszállni.
A vezetőedző személye sem
változik, a következő idénytől is Andjelko Mandics ül a
csapat kispadján. A keretben viszont szinte teljesen
„vérátömlesztés” lesz. Juhos
Levente Szolnokon, Révész
Ádám pedig Kecskeméten
folytatja. Ami a légiósokat illeti, a Marko Boltić – Nenad
Šulović szerb duó is távozik,
valamint Alekszandar Ponjavics sem a Szedeákban
folytatja, a külföldiek közül
egyedül Ante Krapić marad.
Az érkező oldalon Kerpel-Fronius Balázs (Jászberény) és
Olasz Ádám (Pécs) neve szerepel. Emellett a klub három
olyan külföldi játékos szerződtetésén dolgozik, akik
egyformán magas színvonalat képviselnek.

Egy korszak lezárult
Az elmúlt idényt bronzéremmel zárta a SZEOL SC
labdarúgócsapata. Az NB
III-as indulást azonban jövőre nem vállalja a gárda,
és visszalépett a bajnokságtól.

zőnyben megfelelő muníciót
biztosítana számunkra. És
úgy gondoltam, sokkal korrektebb megoldás az, ha ezt
most bejelentjük, mint az,
ha a vetélytársakat, a szövetséget cserben hagyva valamikor a szezon közben kell
kilépnünk a bajnokságból –
mondta a Halkó Pál a SZEOL
SC ügyvezetője.
A SZEOL SC nem szűnik
meg létezni, tovább él, mivel
az utánpótláscsapatok, a következő szezonban is pályára lépnek.

Három évvel ezelőtt még az
NB II.-be való feljutást ünnepelhette a SZEOL SC labdarúgócsapata, mostanra
viszont nagyot fordult a világ.
A harmadosztály fejlődése
megoldhatatlan kihívások
elé állította a vezetőséget,
így Halkó Pál, a
SZEOL SC ügyvezetője bejelentette, jövőre
nem indítanak
felnőttcsapatot.
– Felelősségteljes döntést
kellett
hoznom, hogy
tudjuk-e ezt a
továbbiakban
is
folytatni.
Sajnos
nem
tudjuk,
nem
áll a hátunk
mögött olyan
támogató, aki
Ezzel az idénnyel egy korszak lezárult
NB III-as me-

Nusser Elemér az SZRSE új edzője

Ismerős arc a kispadon
A Szegedi Röplabda Sportegyesület jövőre az első
osztályban bizonyíthat, az
együttes pedig egy tapasztalt szakemberrel kezdi az
idényt. Nusser Elemér neve
jól cseng a szegedi röplabdában.
A 2019/2020-as bajnokság
komoly kihívás lesz a Szegedi Röplabda Sportegyesület
életében. A felnőttférfi-csapat az első osztályban fog
játszani, a cél a bent maradás kiharcolása lesz. Ebben
nyújthat nagy segítséget a
klub egykori és újonnan kinevezett vezetőedzője, Nus-

ser Elemér. Aktív pályafutása alatt feladóként játszott,
a 80-as években bronzérmet
szerezett a Délép SC csapatában. A név ismerős lehet, nem véletlenül, hiszen
annak idején a Medikémia
Szeged csapatának másodedzőjeként magyar bajnoki
címet szerzett 1995-ben. Ez
a siker volt Szeged városának első csapatbajnoki címe
labdajátékban. Jó néhány
évvel később az NB I-es HPQ
Szeged
vezetőedzőjeként
a legnagyobb eredménye a
2009/2010-es szezonban
az Extraligában szerzett negyedik helyezés volt.

Újra a szegedi kispadon: Nusser Elemér
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tárlaton híres-hírhedt történelmi
események, mint például a boszorkányperek, és az érdeklődők
megismerhetik Szent-Györgyi AlNYÁRI SZÍNHÁZI ESTÉK A

Szilágyi Annamária, Kárász Zénó,

dách Színházban nagy sikerrel

bert szegedi működését vagy a

VÁROSHÁZA UDVARÁN

Gömöri Krisztián, Szívós László

játszanak, a hétszeres Oscar-dí-

nagy árvíz pusztításának pillana-

Varsányi Anna: A bugaci hatá-

és Bánvölgyi Tamás. Rendező:

jas film alapján készült. A darab

tait és következményeit is.

ron – groteszk közmunka revü

Szilágyi Annamária.

megidézi a drámaóriás alakját,
és feleleveníti a Rómeó és Júliát

Az eltűnő Palánk nyomában

kedd, 10., szerda 20.30 óra

SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉ-

életre keltő szerelem történetét.

Időpont: október 6-ig naponta

Helyszín: a városháza udvara

KOK

A Madách Színház vendégjáté-

10 és 18 óra között

Szerelmes Shakespeare

kának rendezője Szirtes Tamás,

Helyszín: Kass Galéria

Időpont: június 12., péntek, il-

aki a szabadtéri több sikeres

Szeged egykori legendás város-

letve 13., szombat 21 óra.

előadását is jegyzi, például a

ponta 10 és 20 óra között

Szeletek a múltból

részét, a Palánkot mutatja be az

Helyszín: Dóm tér

Macskákat vagy a négy éven át

Helyszín: Klauzál tér

Időpont: december 31-ig na-

összeállítás fotókon, festménye-

Folytatódik a Shakespeare-so-

játszott Mamma mia!-t.

Szeged „tortája” nem más, mint

ponta 10 és 18 óra között

ken keresztül. A több mint 50

egy tortát formázó, ideiglenes

Helyszín: Fekete Ház

műalkotást felvonultató tárlaton

Időpont: július 8., hétfő, 9.,

Özvegy Kendő Lajosné karveze-

rozat egy közkedvelt romanti-

tőt kérik fel, hogy a falu közmun-

kus vígjátékkal. A Szerelmes

GITÁRVIRTUÓZOK

kiállítóhely. A kiállítótér egyik felé-

A hagyományosabb, a tárgyakra

az 1926. nyári Rudnay-művész-

kaprogramjában

Shakespeare, amelyet a Ma-

Időpont: július 14., vasárnap

ben filmet láthatnak a látogatók

épülő kiállításán a Móra-múze-

telep 22 hallgatójának munkái, il-

férfiaknak tanítson be egy ünnepi

18 óra

Szeged történetéről, jelenéről és

um megmutatja azokat a helye-

letve ismert szegedi fotográfusok

műsort. Bár Rozika főállásban

Helyszín: Városháza udvara

jövőjéről. A modern, rajzfilmes,

ket, történéseket és szereplőket,

(Auer, Bäck Manci) és szegedi

főnővér a pszichiátrián, a feladat

A szegedi és nizzai gitárvirtuó-

animációs

is

amelyek meghatározták a város

képzőművészek (Dinnyés Ferenc,

nem várt kihívások elé állítja. A

zok koncertje a Muzsikáló ud-

tartalmazó videó a gyerekek, fi-

elmúlt évszázadainak alakulá-

Balog Margit, Csejtei Joachim

válogatott társaságból három úri-

varban. A belépés díjtalan.

atalok számára is élvezetesen

sát. A kiállításon találkozhatunk

Ferenc, Nyilasy Sándor) festmé-

mutatja be Szeged múltját. A ki-

ikonikus jelentőségű tárgyakkal:

nyei láthatók. Az egykori Palánk

tevékenykedő

embernek ugyan felsőfokú vég-

megoldásokat

zettsége van, a kóruspróbákon

KIÁLLÍTÁSOK AZ EZERARCÚ

állítótér másik felében interaktív

a szabad városi rangot megadó

városrész hangulata az egyete-

mégsem remekelnek. Vajon mi-

SZEGED TÖRTÉNETÉRŐL

digitális játékok várják az érdek-

privilégiumlevéllel, a Dózsa-ke-

mi intézmények és a fogadalmi

vel mutatkoznak be a falunapon,

Interaktív élménytér – Szeged

lődőket: a látogatók által kiszíne-

reszttel, a doberdói fával vagy

templom építésének időszakát

ahova hivatalos lesz a környe-

„tortája”

zett rajzok életre kelnek az óriási

éppen egy „Sztálin-fejes” Kos-

megelőzően ezen alkotások által

zetvédelmi miniszter is? Játssza

Időpont: augusztus 31-ig na-

méretű kivetítőn.

suth-címerrel. Megjelennek a

rekonstruálható.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni Sziksósfürdőre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: július 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 vonatkozó adatkezelési rendeletének
megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A szegedi híd alatt lányok sütik a halat, a halat. A nyertes: Tóth Mihályné. Gratulálunk!

2019. július 6., szombat

12 Tarka-barka
●

Szeged régen

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.) A
párban élő kos megtalálhatja a harmóniát
párjával. Ha szingli, most
eljöhet az igazi. Fogyókúrája
jól sikerülhetett, tehát irány
a tengerpart, de legalábbis
a strand!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Még a nyáron meghozhatja a döntést
esetleges házasságkötése ügyében. Ha szingli,
az internetes párkeresés
most bejöhet. A családosok
nyaralása remekül sikerülhet.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Párkapcsolatában
szép időszakot élhet
meg. Ha családos,
gyermekeivel sok közös
élményben lehet része a
szünidő alatt. Ha sikerül
pihennie, egészségi állapota
is javulhat.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Szerelemi élete gödörben van, a sikerekre őszig kell várnia. A
munkában kevésbé sikeres,
mint tavasszal volt. Legyen
figyelmes és fegyelmezett.
Szerencsére az egészsége jó.
OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Ha most mindent
belead a munkába,
őszre szinte magától
folyik majd Önhöz a pénz,
és megvalósíthatja álmait.
Családjában generációs ellentétek merülhetnek fel.
Bízzon megérzéseiben!
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
Megtalálhatja a megfelelő munkahelyet, ám
ha a közben Önt érő
stresszt eddig nem sikerült
levezetnie, azt a családja
sínyli meg. Mindez kihat az
egészségére.
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
Most végre rálelhet
az igazira! Ha már van
kapcsolata, a romantika rózsaszín felhőjén ülnek.
Családjában teljes a béke, a
szünidőben a gyerekekkel
sincs miről vitatkozni.
SKORPIÓ (X. 23–XI.
21.) Azzal keresheti a
kenyerét, amit szeret,
és ami jól jövedelmez.
Ettől boldog, de azért hagyjon helyet a szívében a szerelemnek!
NYILAS (XI. 22–XII. 21.)
Ha eddig képes volt
uralkodni magán, kapcsolata mostanra sokat javulhatott. Ha eddig
nem talált Önre a szerelem,
most eltalálhatja Ámor nyila.
Egészsége kitűnő.
BAK (XII. 22–I. 20.) A
párjával töltött nyaralás spirituális utazást
is jelenthet, amely még
szorosabbra fűzi az Önök
közti köteléket. Családi élete
harmonikus. A betegségek
elkerülik.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Nyáron se sajnálja az
időt párkapcsolata ápolására! Ha szingli,
egyre nő az esélye annak,
hogy párra talál.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Ha eddig nem találta
meg az igazit, legyen
türelmes, hosszú még a
nyár. Kapcsolatában elérkezhet az eljegyzés vagy
akár a házasságkötés ideje.
Vigyázzon családtagjaira!

A MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZVETÍTŐKOCSIJA ÉS KAMERÁJA A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOKON
1961-BEN. Arról, hogy pontosan melyik előadást rögzítették a köztévé akkori munkatársai, sajnos nem találtunk adatot. Az is lehetséges, hogy éppen a Bánk bánt,
amit abban az esztendőben tűztek először műsorra, és
amelynek címszerepét Simándy József számtalanszor
énekelte. Az Erkel-opera címszerepével elválaszthatat-

lanul összeforrt a hangja és az alakja több nemzedék
tudatában. A Kossuth-díjas tenor így idézte fel szegedi
szereplését: „Emlékszem, amikor ott, a szegedi égbolt
alatt, ott, a Tisza partján elkezdtem: »Hazám, hazám,
te mindenem!«, majdnem elcsuklott a hangom, alig tudtam tovább énekelni. Úgy éreztem, ott, akkor, 1961-ben,
Szegeden lettem igazán Bánk bán.” Forrás: Fortepan/
Szalay Zoltán

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
Július 8., hétfő, 19.55
A 2-es számú diabetes szűrését támogatja a Szeged
Lions Klub; új módszerek a
kísérleti sebészetben.
KVANTUM – TUDOMÁNYOS MAGAZIN
Július 10., szerda, 19.55
Orbáncfű az év gyógynövénye; élőlények mesterségesen; szegedi cápakutató; vizeket szennyező
mikroműanyag.
KÖRÚT – KULTURÁLIS,
KÖZÉLETI MAGAZIN
Július 11., csütörtök,
19.25
A szegedi nyár leg jobb
színházi, zenei, képzőművészeti eseményei. JÁTÉK!
DOKUSÁV – DOKUMENTUMFILM
Július
14.,
vasárnap,
20.00
Neve is van: Budapest 2.
rész – Kocsis Tibor filmje
fővárosunk látható és rejtett arcairól.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változékony nyári idő
Július 6.
szombat

Július 7.
vasárnap

Július 8.
hétfő

Július 9.
kedd

Július 10.
szerda

Július 11.
csütörtök

Július 12.
péntek

27/15
Csaba

26/15
Apollónia

26/16
Ellák

24/15
Lukrécia

25/14
Amália

26/14
Nóra,
Lili

28/15
Izabella,
Dalma

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT június 21-én: Joó Gábor és Király
Csilla, Karácsonyi Tamás és Szántó
Zsuzsánna Kinga, Bodó Ádám Vince
és Bakó Gabriella Viktória, Király Árpád és Sándor Krisztina, Balog Zoltán
és Barna Ildikó, június 22-én: Major
László és Szeghő Fruzsina Mária, Matusik Zoltán és Muhari Emese Edit,
Sarró András Gábor és Oláh Bernadett, Nagy Géza és Szemenyei Szilvia,
Varga Dávid és Bicskei Andrea, Joó
Ferenc és Dobó Tünde, Bérdi Péter és
Bene Andrea, Pipicz Gábor és Nagy
Andrea, Hrivnák András és Éder Barbara Julianna, Mészáros István és
Nagy Szilvia Erzsébet, Faragó Dávid és
Farkas Renáta, Nagy Lajos és Molnár
Anasztázia, Szabó-Battancs Martin

és Szécsi Szilvia Dóra, Szigetvári Gábor és Dönczi Vanda, Hajnal Péter és
Eperjesi Beáta.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Gavallér
Ádámnak és Molnár Imolának 2019.
06. 16-án Zorka, Széll Szilárd Leventének és Bajusz Enikőnek 2019. 06. 17-

Fogadóóra
én Szilárd Dániel, Nagy Szabolcsnak és
Gyulai Anitának 2019. 06. 19-én Boglárka, Rácz Róbert Károlynak és Vincze
Nóra Grétának 2019. 06. 22-én Dominik Róbert nevű gyermeke született.
Gratulálunk!

JÚLIUS 10., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó:
14.00–15.00
(30/9638137, Virág cukrászda)
JÚLIUS 11., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla és Kosik Dénes: 16.30–17.30 (a polgármesteri hivatal kiskundorozsmai kirendeltsége)
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