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Befejeződött a Tisza Lajos körút felújítása,
elkezdődött az építkezés a múzeum mellett

Szeptemberig forgalomkorlátozásokra kell számítani a Stefánián, a Vár utca és a színházi körforgalom között. Ezen a szakaszon 30 kilométer/órás sebességkorlátozás és útszűkület
van érvényben, kerékpározni csak az úttesten lehet. Elkészült a Tisza Lajos körút Boldogasszony sugárút és Huszár Mátyás rakpart közötti szakasza. Fotó: Szabó Luca

M

ár nem csupán egy irányban lehet közlekedni a Tisza Lajos körút Boldogasszony sugárút és Huszár Mátyás rakpart közötti szakaszán. Az
önkormányzat saját forrásból újraaszfal-

tozta az utat és a parkolókat, s ezzel befejeződött a kiskörút teljes útburkolati felújítása.
A múzeum mellett, a Vár utca és a
színházi körforgalom közötti szakaszon

kedden kezdődtek el az építési munkák.
Átépítik a Stefánia park melletti kiemelt
szegélyt, a múzeumnál lévő trolimegállót
és a színháznál a Vaszy Viktor térről az úton
átvezető gyalogátkelőhely védőszigetét is.

Bővebben az 5. oldalon

Újranyit a mozi

Régi szegedi
fotográfiákat
mentettek meg
az emlékkeresők

J

N

emrég 119 hatvanas-hetvenes évekből származó fotót
publikáltak a Szegedi emlékkereső Facebook-oldalán. A
Szeged múltjával foglalkozó,
tízezer követővel rendelkező
csoportot Farkas Árpád alapította. Ő mesélt a Szegedi
Tükörnek arról, hogy milyenek a szegedi emlékkeresők,
és hogyan mentették meg a
képeket a pusztulástól.
Összeállításunk a 7. oldalon

Lezárták a színház előtti két gyalogátkelőhelyet és a múzeum melletti trolimegállót,
s az úttestre terelték a bicikliseket.

Ez a fotó is a szeméttelepen kötött volna ki, ha nincsenek a szegedi emlékkeresők.
A Hazám tengerjáró hajó rakodik a szegedi alsó rakparton, 1965-ben.

únius 16-a után megszűnhet a koronavírusjárvány miatt elrendelt
veszélyhelyzet, s utána már
moziba is lehet majd menni –
jelentette be Gulyás Gergely
a legutóbbi Kormányinfón.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elmondta,
hogy a veszélyhelyzet visszavonása után is fennmarad a
vásárlási idősáv a 65 éven felülieknek.
A Belvárosi moziban már
nagyon készülnek az újranyitásra, és mindent megtesznek azért, hogy több
mint három hónap után a
vendégek biztonságos körül-

Szélesre tárják a Belvárosi
mozi nagytermének ajtaját.
Fotó: Iványi Aurél
mények között nézhessenek
filmeket.
Cikkünk a 2. oldalon
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Döntött a kormány: egyelőre
fennmarad az idősek vásárlási idősávja
Hamarosan megszűnhet a veszélyhelyzet, újra lehet majd moziba járni, de tömegrendezvények még nem tarthatók
Egyelőre marad az idősek délelőtti vásárlási idősávja, és továbbra
sem lehet az idősotthonokat látogatni. Hamarosan megszűnhet a
veszélyhelyzet, és kinyithatnak a
mozik, a színházak, a múzeumok
és a fürdők. A védőtávolságra és a
maszkhasználatra vonatkozó szabályokat az operatív törzs határozza meg – ezek is elhangzottak
a legutóbbi Kormányinfón.
– A járványügyi készültséget fenn
kell tartani, mert nem tudhatjuk,
mikor tér vissza a járvány második
hulláma – mondta Gulyás Gergely,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón.
A veszélyhelyzet Gulyás szerint június 16-a után megszűnhet, és kinyithatnak a mozik, a színházak, a
múzeumok és a fürdők.
A miniszter azt is elmondta a
Kormányinfón, hogy egyelőre a ve-

mindent megtesznek majd azért,
hogy a vendégek több mint három
hónap után biztonságos körülmények között nézhessenek filmeket.

Az idősotthonok csak
szigorú szabályok betartása mellett látogathatók.

Kinyithat a Szegedi Nemzeti Színház is. Nekik azonban túl
későn jött az enyhítés, hiszen
már lezárták az évadot. Így ők a
szeptemberi kezdésre készülnek,
közben pedig próbálnak segíteni
a független színházaknak.
– Egyeztetni fogunk a Maszk
Egyesülettel, hogy a Thealter Fesztivált milyen módon tudják vagy
A kormány döntése alapján egyelőre a veszélyhelyzet visszavonása után is fennmarad a vásárlási idősáv a meg tudják-e tartani, hiszen ennek
65 éven felüliek számára. Fotó: Szabó Luca
egyik fontos helyszíne a Kisszínház.
Úgyhogy a társintézményekkel
is egyeztetünk a
• Június 16-a után megműködésről, és
szűnhet a március 11-én
készülünk arra,
kihirdetett veszélyhelyzet.
hogy szeptember• A veszélyhelyzet megtől már pótoljuk
szűnése után újranyithataz elmaradt előanak a mozik, a színházak,
dásokat, s hogy
a múzeumok és a fürdők.
a műsort ennek
• A 65 év felettiek váalapján alakítsuk
sárlási sávja egyelőre to– mondta Barnák
vábbra is fennmarad.
László főigazgató.
• Az autóskoncertek
A veszélyhelyazonnali hatállyal megzet megszűnése
tarthatók, nem kell megután kinyithat a
várni velük a veszélyhelyFekete ház, továbbá az Aquazet végét.
A Belvárosi moziban mindent megtesznek azért, hogy a vendégek
polis és az An• A veszélyhelyzet végezbiztonságos körülmények között nézhessenek majd ilmeket – mondna-fürdő beltéri
tével könnyebben lehet
ta Szabó Éva, a mozi vezetője.
medencéiben is
majd kiváltani az e-recep- Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető
miniszter
a
Kormányinfón.
Fotó:
MTI/kormany.hu/
lehet majd fürödteket.
szélyhelyzet visszavonása után is
Botár Gergely
A kormány a koronavírus-járvány
ni.
fennmarad a vásárlási idősáv a 65 miatt március 11-én rendelte el a
éven felüliek számára. A kormány rendkívüli jogrendet és a veszélyaz operatív törzsre bízza ennek az helyzetet. Akkor döntöttek a színidősávnak a meghatározását, de házak, a mozik és a felsőoktatási ina legveszélyeztetettebbek számá- tézmények bezárásáról is.
ra indokoltnak tartja valamilyen
A Szeged Televízió beszámolóformában megőrizni. Az idősek ja szerint a Belvárosi moziban már
bevásárlására fenntartott idősávot nagyon készülnek az újranyitásra.
március 28-án vezette be a kor– Folyamatosan készülünk,
mány.
szépítjük a mozit. Tartottuk a
Az idősotthonok csak bizonyos kapcsolatot a forgalmazókkal, és
megkötésekkel, szigorú szabályok mindenki nagyon várja a nyitást.
betartása mellett látogathatók, hi- A koronavírus-járvány miatt a filmszen a bennlakók továbbra is ki van- stúdiók is eltolták a bemutatóikat,
nak téve a megbetegedéseknek. A ám így is változatos műsorra száminiszter szerint ahogy a járványügyi míthatnak majd a látogatók – nyihelyzet ezt indokolttá teszi, minden latkozta Szabó Éva, a Belvárosi
korlátozó intézkedést fel fognak mozi vezetője.
oldani, de sem a vásárlási idősáv
Konkrét szabályozás azonban
megszüntetése, sem a határokon még nincs, így nem lehet tudni,
való belépés szabályainak lazítása hogy ki kell-e hagyni üres székeegyelőre még nem ilyen.
ket két néző között, de a moziban Ajándék lesz az a nap, amikor több mint három hónap után megnyílik a Belvárosi mozi.
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Ablak a múltra
Életre kel a nagyárvíz előtti belváros a múzeum tetején

Városkép az 1870-es évekből. Forrás: Móra Ferenc Múzeum
Százötven évet utazhatnak
vissza az időben a megújuló
Móra Ferenc Múzeumban,
amelynek tetején kilátót
hoznak létre.

A

kilátó – melyből az érdeklődők megcsodálhatják a Tiszát és a
belvárost – különlegessége
egy kronoszkóp lesz: a fejlesztés alatt álló eszközbe
belenézve egy 3D-s animáci-

ót láthatunk majd, amely az
egykori belvárost szemlélteti.
Az animációban olyan épületek, építmények tűnnek fel,
amelyek ma már nem léteznek. Megjelenik például a
szegedi vár, a valamikori halpiac, a Belvárosi híd helyén
állt hajóhíd, az egykori vasúti
híd, valamint a Szent Demeter-templom, amelynek helyén ma a dóm található.
A Móra-múzeum felújí-

tása után bárki felsétálhat
majd a kilátóba, és felfedezheti az 1870-es évek

nyüzsgő szegedi belvárosát,
amelyet eddig csak fotókról
ismert.

Kronoszkóp
Az állványon álló, turistatávcsövekhez hasonló kronoszkóp nézőkéjében a háromdimenziós hatású képen az 1870-es évek számítógéppel rekonstruált szegedi városképe jelenik majd meg. A fejlesztők a virtuális valóság eszközeit használják fel.

Szeged felett nőtt az árvízi biztonság

A Tisza Szeged feletti szakaszán, Algyőhöz közel már elkészült a partvédő mű. Fotó: Ativizig

T

öbb helyen is az árvízvédelmet javító beruházás zajlik
a Tisza alsó szakaszán – tájékoztatott az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Közleményükben egyebek
mellett azt írták, hogy az Alsó-Tiszán a kanyarulatok több helyen is veszélyesen megközelítették az árvízvédelmi töltéseket, így e szakaszokon elengedhetetlen a partvédő művek
rekonstrukciója.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság konzorciuma által végzett beruházással
jelentősen javul az érintett térség árvízi biztonsága, ezzel
együtt a régió lakosainak élet- és vagyonbiztonsága, illetve
az agrárterületek védelme. Az algyői partbiztosítási feladatok jelentős része már elkészült, csak kisebb munkálatok
vannak hátra.
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Vélemény

Egy átutazó följegyzései
Aznap volt édesapám nyolcvanéves.
Februárban még az ünneplés helyét terveztük. Elmenni Abbáziába, történelmi pillanat. Vagy a mindig otthonos
Szegedet választani? Aztán március közepétől már nem
kellett ezen töprengeni, a vírus valóságosan tett minket egymás számára láthatatlanná. Meg kellett szokni, hogy nem
mi hozzuk a döntéseket. És arra is rá kellett jönni, ha valamiben mégis döntést kell hozni, az nem feltétlenül jó vagy
rossz, csupán döntés, mert az élet nem haladhat egyszerre
két irányba.
Így jött el a nap, különösebb ünnepi ceremónia nélkül. És
ha nincs ceremónia, a véletlenek elkezdenek dolgozni.
Kellemes délután volt, végre nem fújt a szél, a felhők
nyári formájukban álltak az égen. Elindultunk a Balaton
partján vezető bicikliúton Fonyód felé. Megtettem már több
százszor, de mindig tartogat
valami meglepetést. Persze
Minden város annyiönmagában már a tóparton
ra élhető, amennyit
gurulni izgalmas. Vonul veled a festményhangulatú táj, használni tud terméadottságaiból.
a Badacsony ráúszik a vízre, szeti
Szeged
legnagyobb
a hegyoldalt apró színfoltok
tagolják, a víztükörben látod természeti adottsága
az égtükröt. És nincs forga- kétségkívül a Tisza.
lom, zaj, por, csak te és a
táj, meg pár szemben karikázó biciklis, akik ugyanezt a belső minőségbe vezető utat követik.
És mondom, mindig tartogat valami meglepetést ez az
út. Most például kiderült, hogy az elmúlt tizenhárom évben
nem vettem észre, hogy Boglárról Fonyódra félúton mérik a
kedvenc sörömet.
Leültünk a parton álló asztalhoz, és pizzát rendeltünk
a nagy csúszdához. Rögtönzött piknik az ország egyik legszebb tájképében. Lefotóztam, és elküldtem a nyolcvanadik
születésnapra. Nem tudom, mennyire volt látható mindez
egy emeleti szobába zárva, de ha nem is a személyes jelenlétben, ebben az egyikünket sem megörökítő fotóban megmarad az emlékezetünk tágassága.
Most, hogy mindezt próbálom papírra vetni, eszembe jutnak a szegedi évek, és ott is a víz, a rakpart. Akkoriban volt
egy engem is meglepő gondolatom, amelynek az igazságát
ugyan nem ellenőriztem, de elég jól hangzott: minden város
annyira élhető, amennyit használni tud természeti adottságaiból.
Talán nem tévedtem nagyot. Szeged legnagyobb természeti adottsága kétségkívül a Tisza. A mai városképben
adottság az is, hogy az egyik partja fürdő, a másik partja
a belvárosban autóút. Emlékeim szerint amikor lezárták a
forgalom elől, és kisebb sátrak elé ülve kávét, sört, szörpöt
rendeltünk, valahogy teljesen megváltozott a város egész
hangulata. Egyfajta természetközeliség költözött bele.
Egy másik ilyen természetközeli emlékem, mikor a partfürdőn maradtunk éjjel süllőre horgászni. Párás levegőjű
nyár volt, szemben a nyüzsgő rakparttal, mégis valamiféle
nomád hangulatban. Éjfél körül elcsendesült a város, és
kettő után a madarak is elhallgattak. Mintha egy hatalmas
múzeumban ülnénk, az emlékek gyurmából faragott panoptikumában. Bezárt az utolsó bár is, mindenütt aludtak. A
gondolat, hogy egy egész várost vízszintesen fekvő emberek
töltenek meg, vigasztalóan szép volt.
Órák múlva a keleti horizont felől világosodni kezdett.
Először a madarak ébredtek föl, aztán a trolivezetők, és az
áram halkan zúgva elindult a város falaiban. Lassan, mint
egy jól fölépített zeneműben, beindult az élet. És akkor a
feleségem fogott egy gyönyörű halat. Büszke voltam rá az
egész élmény miatt, hogy képes velem együtt átélni.
Mélységes mély a múltnak kútja, és rengeteg születésnap elfér benne, szinte az összes. Ha minden jól megy, édesapám olvasni fogja ezt az írást, és megismeri az én emlékeimet is. Ezzel együtt gondolhat végig nyolcvanévnyi életutat.
Podmaniczky Szilárd
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Diákmunka a tejiparban és a földeken
Az órabérből kizárólag a 15 százalékos személyi jövedelemadót vonják le
Óránként bruttó 1460 forintot kereshet egy diák a
tejiparban. Nagyon várják
a diákokat mezőgazdasági
munkára.

Több mint 1,3 millió forinttal támogatták a nézők a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került Szegedi Nemzeti Színházat egy jótékonysági akción keresztül, amelyet
magánemberek, a Szeged Első Lions Club és a Szent-Györgyi Albert Rotary Club Szeged szervezett.

A

Szegeden megkérdezett iskolaszövetkezeteknél az a gyakorlat,
hogy részjegy megvásárlásával szövetkezeti taggá válik
a munkát kereső diák, mert
így veheti igénybe azt az adókönnyítést, amely szerint az
órabéréből kizárólag a 15 százalékos személyi jövedelemadót vonják le. A szövetkezeti taggá válás 1000–3000 forintba kerül, és a munka végeztével visszajár az összeg.
A munkalehetőségeket
két nagy csoportra – gyári
munkák és mezőgazdasági
idénymunkák – osztotta a Fürge Diák és a Biztos Kész Diák
Iskolaszövetkezet. A Fürge
Diák jelenleg a Sole Mizónak
és a Rotapacknak toboroz diákokat. A tejiparban elhelyezkedők kifejezetten magasnak
számító, bruttó 1460 forintos
órabért kapnak. A nyári diákmunkákról összeállítást közlő

Barnák László:
A milliós adomány
a közönség bizalmának jele

E
Sok diákot keresnek mezőgazdasági munkára. Képünk illusztráció. Forrás: magyarmezogazdasag.hu
enpenzem.hu portál szerint a
Balaton környékén és Budapesten a legmagasabbak az
órabérek, de ennek a szegedi adatok ellentmondanak. A
balatoni kempingekben bruttó 1000 forintot adnak egy
recepciósnak, míg a büfékben és fagylaltozókban 1200
forint lehet a diákok órabére.
Ennél a szegedi magasabb
óradíj, mert ez nettóban 1240
forintra jön ki.
Sok diákot keres a mezőgazdaság, ahol bruttó 1000

Törvényi minimum
A diákmunka órabérét mindig a minimálbérhez igazítják. Idén bruttó 926 forintnál nem lehet kevesebbet
izetni a diákoknak. (Tavaly a bruttó órabér 857 forint
volt.) A Biztos Kész Diák Iskolaszövetkezet tájékoztatása szerint az általuk ajánlott munkákért jelenleg a törvényi minimumot kínálják a munkaadók, ami a levonások után valamivel több mint 800 forintra jön ki.

forintos órabért kínálnak. A
Fürge Diák nevében nyilatkozó Lengyel Anna a szeged.hunak elmondta, hogy jelenleg
összesen 180 diákot keresnek mezőgazdasági munkákra. A címerezést követő utóellenőrzésre hajnali 5-kor indul
a busz a diákokkal, sokan
éppen emiatt nem vállalják
a munkát. A Fürge Diák képviselője szerint már most sok
diákra lenne szükség a mezőgazdasági idénymunkákban,
mert az esőzések miatt tavalyhoz képest két héttel előrébb
jár a természet.
A Biztos Kész Diák Iskolaszövetkezetnél sok diák
jelentkezik, de ezekben a
napokban csak minden másodiknak tudnak munkát
biztosítani. Az ok egyszerű:
sok a jelentkező, és ezzel egyidejűleg viszonylag kevés a
munkalehetőség. A felkínált

Idegenelés
„Jelentkezz hozzánk
idegenelésre,
mely
munkafolyamat roppant egyszerű, sétáltok, és a magasabb
kukoricát kihúzzátok”
– ezzel a munkával is
várja a 16 éven felüli
diákokat a Fürge Diák
Iskolaszövetkezet. Honlapjuk szerint naponta
bruttó 8000 forintot lehet keresni a mezőgazdasági munkával.

munkákat három kategóriába
sorolták: árufeltöltőket, pénztárosokat és mezőgazdasági
idénymunkásokat keresnek a
munkaadók.
B. P.

Trópusi lepkék a füvészkertben

M

Szemet gyönyörködtetően libbennek a lepkék. Fotó: Szabó Luca

egnyitotta kapuit a
szegedi egyetem arborétumának lepkekertje, ahol az állatvilág
repülő virágai, vagyis a trópusi pillangók igyelhetők meg,
karnyújtásnyi távolságból –
tájékoztatott Németh Anikó
igazgató. A füvészkertben
trópusi esőerdőt idéző környezetet varázsoltak az egyik
fóliasátor alá: hogy ideálisak
legyenek a körülmények a
lepkék számára, a helyiségben magas – 70 százalékos
– a páratartalom és 30–35
fok közötti a hőmérséklet. A
bábszekrényben lévő bábokból – melyek havonta érkeznek Costa Ricából – folyamatosan bújnak elő a pillangók, és szemet gyönyörködtetően libbennek növényről
növényre, a lepkeetetőknél
lakmároznak, vagy éppen a

látogatók karján landolnak.
Nem mindennapi élményt jelent a Dél-Amerika trópusain honos pillangók megigyelése és fotózása. A sétautat
bejárva közel húsz trópusi
lepkefaj 250-300 színpompás példányával találkozhatnak. Nagy részük különösen napsütéses időben aktív, ilyenkor a növények között cikáznak, borongósabb
időben pedig összecsukott
szárnyakkal pihennek a növények levelein, ágain.
A helyszínen a füvészkert
munkatársai rövid szakvezetést biztosítanak, és információs táblák is segítik
a különleges rovarok megismerését. A járványügyi
előírások miatt a fóliaházban egyszerre legfeljebb
tízen tartózkodhatnak, és a
maszk viselése kötelező.

lekes Zoltán, a Dömötör-díj kitalálója felidézte a jótékonysági
akció szervezésének lépéseit. Az ötlet Szabó Zoltán
vállalkozótól, egykori vízilabdázótól származik. Ő vetette fel, hogy készítsenek
online közvetíthető műsort
a Szegedi Nemzeti Színház
elmúlt évadának egyik legnagyobb sikerprodukciója,
a Valahol Európában című
musical köré, melynek huszonöt éve tartották az ősbemutatóját Budapesten.
Szabót személyes kapcsolat is fűzi a produkcióhoz,
ugyanis Anna lánya szerepel a darabban.
– Az ötlet persze annyit
ér, amennyit megvalósítanak belőle – mondta Szabó Zoltán, s megköszönte
mindazok segítségét, akik
felkarolták a kezdeményezést. Köztük volt az
egykor szintén vízilabdázó
Mód Péter is, aki szerint a
csapatmunka meghozta a
sikert. A Szeged Televízió
biztosította a feltételeket
ahhoz, hogy színvonalas,

A fenntartó önkormányzat minden támogatást
megad a nehéz
helyzetbe került
szegedi színháznak.
Barnák László főigazgató
változatos műsor készüljön, amelyben egykori és
jelenlegi
közreműködők
idézték fel a darab történetét, s meséltek a kulisszatitkokról. Ugyanakkor született egy „karanténdal” is,
amelyet azóta több ezren
néztek meg a YouTube-on.
Akik támogatták a Szegedi Nemzeti Színházat,
május 9-én nézhették meg
a műsort a videomegosztón az adományért kapott
kóddal. Ebben a támogatók beszélgetést láthattak
a Valahol Európában szerzőivel, többek között egyik
írójával, Böhm Györggyel,
Horváth Péter társszer-

ző-rendezővel, Dés László
zeneszerzővel, Malek Miklós hangszerelővel és az
ősbemutató főbb szereplői
közül Szinetár Dórával és
Haumann Péterrel.
A Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, Barnák
László megköszönte a segítséget, s elmondta, hogy
bár a fenntartó önkormány-

Az ötlet persze
annyit ér, amenynyit megvalósítanak belőle. Köszönöm mindazok segítségét, akik felkarolták a kezdeményezést.
Szabó Zoltán vállalkozó
zat minden támogatást
megad számukra a nehéz
helyzetben, de ez az öszszeg is nagyon jól jön akkor, amikor új produkciókat
készítenek elő. Ilyen lesz
az 1984, amely különleges előadásnak ígérkezik,
és a mostani adomány egy
részét ennek előkészítésére fordítják. A főigazgató
közölte, hogy már május
második felében elkezdtek próbálni, s ugyan a
korlátozások feloldásának
időpontja kétséges, szeretnék, ha a darabokat minél
jobban elő tudnák készíteni
az újrainduláshoz. Hangsúlyozta: a színház a bizalomra épül, és a mostani nehéz
időkben a támogatókon keresztül megkapták ezt a bizalmat a közönségtől.
Palotás
Sándor,
a
Szent-Györgyi Albert Rotary
Club Szeged soros elnöke
és Mihályi Géza, a Szeged
Első Lions Club soros elnöke elmondták, hogy a jótékonysági akció szervezésével szerettek volna valamit
visszaadni abból, amit eddig a Szegedi Nemzeti Színház művészeitől kaptak a
színvonalas előadásokkal;
és örülnek, hogy egy olyan
produkción keresztül tudták támogatni a színházat,
amely témájában is a remény, az újrakezdés fontosságát hangsúlyozza.
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Felújították a kiskörutat
Kerékpárosok az úttesten,
forgalomkorlátozás a Stefánián a Huszár Mátyás rakpartig
Szeptemberig nem áll meg a troli
a Múzeum megállóban

A

Építési munkák kezdődtek a Stefánián, a Vár utca és a színházi körforgalom közötti szakaszon, ahol szeptember végéig
forgalmi korlátozásokra kell számítaniuk a közlekedőknek.

A

Móra Ferenc Múzeum mellett szeptember végéig nem
használhatják a biciklisek Szeged és az ország egyik
legforgalmasabb kerékpáros folyosóját.
Átépítik a Stefánia parkja melletti kiemelt szegélyt, a múzeumnál lévő trolimegállót, valamint a színháznál a Vaszy
Viktor térről az úton átvezető zebra védőszigetét. Ezek a
munkák a Zöld város kialakítása a
szegedi Belvárosban nevű projekt
részei – ennek keretében zajlik jelenleg a Stefánia zöldterületének,
a Móra parknak és a Roosevelt Csak ennyivel lehet
menni a Stefánián, a
térnek a felújítása európai uniós
Vár utca és a színházi
és önkormányzati forrásból.
körforgalom között.
A Stefánián először a kiemelt
szegély átépítését kezdték el; emiatt június 9-étől forgalomkorlátozások léptek életbe. A gyalogosok a Vár utca és a
körforgalom között csak a színház felőli oldalon közlekedhetnek.
A színház előtti két gyalogátkelőhelyet és a múzeum melletti trolimegállót lezárták – június 9-étől ebben a megállóban nem állnak meg a járatok.
Kerékpározni a Vár utca és a körforgalom között csak az
úttesten lehet, az útburkolatra mindkét irányban kerékpáros
nyomot jelölő piktogramokat festettek fel. A kerékpárt tolva
a színház felőli járdán is lehet közlekedni.
Ezen a szakaszon 30 kilométer/órás sebességkorlátozás
és útszűkület van érvényben. A munkát akadályozó, szabálytalanul várakozó járműveket elszállítják.

Nyári menetrend
június 15-étől

30

kilométer/óra

Az utolsó simítások. Az önkormányzat saját forrásból újraaszfaltozta és mindkét irányba megnyitotta az utat a forgalom előtt a Tisza Lajos körút Boldogasszony sugárút és Huszár Mátyás rakpart közötti szakaszán. Ezzel befejeződött a
kiskörút teljes útburkolati felújítása. A hét elején az utolsó
simításokat végezték, a gyalogátkelőhelyet és az útburkolati
jeleket festtették fel. Fotó: Szabó Luca

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet tűzifaosztásra
az önkormányzattól szociális ellátásban részesülő háztartásoknak.
Beadási határidő: 2020. július 14.
A pályázati felhívás és nyomtatvány Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapjáról (www.szegedvaros.hu) letölthető, vagy személyesen beszerezhető a humán közszolgáltatási iroda ügyfélszolgálatán, továbbá a polgármesteri hivatal kirendeltségein.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
42/A. § (1) bekezdés értelmében
közzéteszi
a Szeged, Fő fasor – Torontál tér – Népkert sor – Temesvári körút - Közép kikötő sor
által határolt területre vonatkozó településrendezési eszköz
módosításának tervezetét
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek a rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével.
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (2)
bekezdése értelmében
az észrevételeket a tervezet honlapon történő közzétételétől számított
15 napon belül,
legkésőbb 2020. június 30-áig lehet megtenni,
kizárólag elektronikus úton, a
papp.ildiko@szeged.eu
e-mail-címre megküldve.
A közzététel ideje:
2020. június 16-ától 2020. június 30-áig.
A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján
(www.szegedvaros.hu).

Okoszebra

M

akkosházon,
az
Agyagos és Gyevi
utca kereszteződésében okoszebra működik,
amely mozgásérzékelő rendszerrel és messziről látható fényekkel igyelmezteti az

folyamatosan növekvő
utasforgalom kiszolgálása érdekében Szegeden június 15-étől (hétfőtől)
minden vonalon a nyári menetrend lép életbe:
• ismét közlekedik az
1-es villamos, valamint munkanapokon a 7-es trolibusz
• a 2-es villamosvonalon
munkanapokon sűrítéskor bevezetett 12 perc helyett 7-8-10
perces követési időt vezetnek be,
azaz óránként két-három járattal
bővítenek; hétvégén és munkaszüneti napokon 10-15 perces
követési időt vezetnek be, azaz
óránként két járattal bővítenek;
• a 3/3F-es villamosvonalon munkanapokon az
eddigi 20 perc helyett 12-15
perces követési időt vezetnek
be, azaz óránként két-három
járattal bővítenek; valamint a
3-as vonalon ismét közlekedik alacsony padlós járat;
• a 4-es villamosvonalon
munkanapokon az eddigi 20
perc helyett 12-15 perces követési időt vezetnek be, azaz
óránként egy-két járattal bővítenek; továbbá szombat délelőttönként 10 perces követési
időt vezetnek be;

• az 5-ös trolibuszvonalon munkanapokon sűrítéskor bevezetett 12 perc helyett
7-8-10 perces követési időt
vezetnek be, azaz óránként
két-három járattal bővítenek;
hétvégén és munkaszüneti
napokon 10 perces követési
időt vezetnek be, azaz óránként 1 járattal bővítenek;
• a 7A-s trolibuszvonalon
munkanapokon 30 perc helyett 20 perces követési időt
vezetnek be, azaz óránként
két járattal bővítenek;
• a 8-as trolibuszok június 8-án bevezetett sűrítése
érvényben marad;
• a 10-es trolibuszok június 8-án bevezetett sűrítése
érvényben marad;
• a 9-es, 19-es trolibuszok
menetrendje nem változik;
• az alacsony padlós járatok indulási ideje változik.
A Volánbusz Zrt. által
üzemeltett vonalakon június
15-étől szintén a nyári menetrend lép életbe.
Az SZKT és a Volánbusz
kéri az utasokat, hogy utazásuk
előtt tájékozódjanak az szkt.hu
és a volanbusz.hu honlapon az
érvényes menetrendről.

autósokat az átkelő gyalogosokra. A Generali indította el
az országos projektet, és az
önkormányzat nyert a cég
pályázatán. A kijelölt gyalogátkelőhelyek a városi közlekedésben azok a helyek,
ahol gyakran fordulnak elő
balesetveszélyes helyzetek,

mert sajnos sokan igyelmen kívül hagyják az elsőbbségadást. Hogyan működik
az okoszebra? A szenzoros
érzékelők észlelik a tényleges áthaladást, a vezérlő pedig jelet ad az útburkolatba
helyezett speciális LED-lámpáknak.

6

Aktuális

2020. június 13., szombat

A partneri együttműködés a túlélés
receptje a kisvállalkozások számára
Újraindult az élet a szegedi kis- és középvállalkozásoknál
– mondja a szegedi Fischer Mónika, aki szabadúszóként
dolgozik ezekkel a cégekkel. Pataki Andrea kommunikációs szakértő szerint azok a vállalatok jöttek ki legjobban
a karantén hónapjaiból, amelyek nem zárkóztak be teljesen, hanem együtt gondolkodtak munkatársaikkal, partnereikkel és ügyfeleikkel, sőt más vállalkozásokkal is. Ez
a felelős együttműködés a jövőben is segíthet a problémák megoldásában.
– Eddig is jellemzően otthon dolgoztam, és azzal,
hogy a marketing és a kommunikáció fő terepe az online térbe tevődött át, nem
történt jelentős változás
az életemben – összegezte
a járványhelyzet hónapjait a kisvállalkozások szempontjából Pataki Andrea
szegedi
kommunikációs
szakértő. Annyiban azért
biztosan más volt az élete,
hogy az ügyfeleivel nem találkozhatott személyesen,
helyette interneten egyeztettek: Messenger-videón
vagy Zoom-megbeszélésen.
Használat közben tesztelték is a rendszereket, mert
a partnerei közül többeknek ezek is újdonságnak
számítottak.
– Kisvállalkozások az
ügyfeleim,
kereskedelmi
területről, de gyártók, szolgáltatók is. Mondhatni baráti a kapcsolatunk, tudunk
egymásról, ki hogyan éli az
életét. Nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy számos
cégnél intenzíven másként
kezdtek működni a nagy
bezártságban. Magyarul:
ahelyett hogy továbbra is

a vezetőség mondta volna
meg, mi legyen a jövőben
a termékekkel, szolgáltatásokkal, az új helyzetben
bevonták munkatársaikat
a döntéshozatalba, a termékfejlesztésbe. Tudták,
mekkora érték a munkatársak megtartása, és milyen
nehéz lenne a nulláról ismét felépíteni a céget. Mert
ha egy cég nemcsak végrehajtóknak tekinti a partnereit, nemcsak kiosztja a
feladatokat, és bezárkózik,
hanem kölcsönös bizalmon
alapuló felelősség működik
köztük, akkor ilyen szélsőséges helyzetekben ez még
inkább erősödik. Úgy gondolkodtunk együtt az első
pillanattól kezdve, hogy bár
nem tudjuk, holnapután
mi lesz, hogyan reagálnak
az ő fogyasztóik, vevőik,
de mindenképpen figyeljünk, monitorozzunk, és
főleg kommunikáljunk. Ennek köszönhetően nekem
sem lett több ügyfelem, de
sokkal intenzívebben telt
az első néhány hét. Tudatosan követtük, mi zajlik,
és amint lehetett, a lehető
legkorrektebben, őszintén

– Remélem, az új szokásokból nagyon sokat megőriznek a vállalkozások! Meggyőződésem, hogy így, kölcsönös odaigyeléssel működne normálisan a gazdasági szféra – mondta
Pataki Andrea.
elmondtuk, mi történik a
cégen belül azért, hogy ne
legyen bizalomvesztés.
Ezeknek a kisvállalkozásoknak a partnerségben rejlett az erejük
a túléléshez. Egyfelől a
munkatársaikat, másfelől a
külső partnereiket is együtműködőknek tekintették.
Ennek köszönhetően jobban tudtak dolgozni, nem
szenvedték meg annyira a
változást, mint azok, akik
a korábbi működést erőltették. Például bevontak a
termékfejlesztésbe egy vevőszolgálati asszisztenst,
akihez rengeteg információ

fut be a fogyasztóktól, a
szolgáltatásokról.
Most, a nyitáskor újabb
kérdések vetődnek fel:
hogyan tudják folytatni a
cégek a megszerzett tapasztalat alapján, sikerélményekkel a hátuk mögött?
A szakértő úgy látja: az
ügyfelei arra is igyekeznek
felkészülni, hogy a járvány
esetleges második hullámára hogyan reagáljanak.
– A vállalkozások nemcsak önállóan próbáltak
boldogulni, hanem segítették is egymást, olyan vállalkozói közösségekben, mint
a Vállalható Üzleti Kultúrá-

ért nevű csoport. Ez nem
kifejezetten az azonnali
üzleti haszonszerzésen alapult, hanem a tapasztalatcsere, a közös gondolkodás
volt a lényege. Ha az egyik
vállalkozásnak problémája
adódott például a termékfejlesztéssel, elmondta a
közösségben, és a másik
tíz-tizenkét cég igyekezett
segíteni.
Pataki Andreának is kihívást jelentett a karantén hónapjaiban, hogy a Facebook
üzleti használatát a személyes oktatásból online formába öntse. Nehéz ugyanis
követni, egy csoportban ki

hol tart, mivel akadt el éppen. Az ügyfeleinek azonban
jó néhány munkafolyamata
terelődött át az internetre.
A vállalkozások ráéreztek,
mennyire fontos a kétirányú
kommunikáció az „Ez van
nekem, vedd meg!” kinyilatkoztatása helyett. Merthogy
a vírus miatt a fogyasztói
szokások is megváltoztak,
és minél hamarabb felismerte ezt valaki, annál gyorsabban tudott alkalmazkodni.
Erre a közösségi média nagyon jó.
– Remélem, az új szokásokból nagyon sokat
megőriznek a vállalkozások! Meggyőződésem, hogy
így, kölcsönös odafigyeléssel működne normálisan
a gazdasági szféra; ha az
egymásra figyelés, a szoros
együttműködés folytatódna a partnerekkel, a munkatársakkal, a vevőkkel és
az ügyfelekkel. Hiszen egy
egészet alkotunk – összegezte a kommunikációs
szakértő. – Ami nem helyettesíthető az online eszközökkel, az a személyes
kommunikáció. Mert egész
más képernyőn keresztül,
sokszor számos otthoni
zavaró körülmény közepette bekapcsolódni egy beszélgetésbe, mint minden
érzékszervünkkel érezni a
másikat. Éppen ezért sokan vágynak a személyes
kapcsolódásra, és amint
lehet, partnertalálkozókat
hívnak össze.

Zombi üzemmódban
– A karantén előtt is online dolgoztam, a munkám
ilyen értelemben nem változott sokat. Mivel azonban
kis- és középvállalkozások, illetve egyéni vállalkozók az ügyfeleim, a karantén miatt mégis újra kellett
tervezni. Többnyire ugyanis olyan anyukákat tanítottam, akik nem tudták öszszeegyeztetni az otthoni
munkát, az óvodás és iskolás gyerekek felügyeletét az
angoltanulással – mondta
Fischer Mónika angoltanár,
fordító, üzleti coach és tréner. – A fordítás és a lektorálás ilyen szempontból rugalmasabban végezhető,
így az arányok megfordultak, ismét több fordítási,

Fischer Mónika home ofice-ban. Tréneri munkáját háttérbe szorította, helyette újra több fordítást vállalt a karantén
alatt.

lektorálási munkát végeztem, a nyelvtanítás háttérbe szorult. Hiszen nálunk is
két gyerek, egy másodikos
és egy negyedikes van otthon. 24 órás zombi üzemmódban igyekeztem helytállni, azaz a számítógép
előtt, csak többfelé igyelve, mint korábban. Nagyon
kimerítő így dolgozni; mintha nem is egy órát dolgoztam volna, hanem egyszerre mindjárt négyet. Nem
volt apelláta, mindjárt az
első héten, sőt már az iskolabezárás hírére újra kellett
tervezni az időmet. A férjem ugyanis alkalmazott,
neki muszáj volt bejárnia
dolgozni, én viszont szabadúszó vagyok, így az én

addigi beosztásomon kellett változtatni. Anyagilag
talán annyira nem is billentett ki a vírus az egyensú-

24 órás zombi
üzemmódban
igyekeztem helytállni, azaz a számítógép
előtt,
csak többfelé igyelve, mint korábban.
lyomból, de a programjaim
borultak: az üzleti coach és
a tréneri tevékenységem,
amely erőteljesen a személyes kapcsolatra épül, pont
áprilistól indult volna. Más
szóval a karantén legin-

kább az elengedésről szólt,
illetve a rugalmas cselekvőképességről. Bár azt hangsúlyozzák minden fórumon,
hogy az jár jobban, aki gyorsan reagál, én ebben kételkedem; lehet, hogy bölcsebb döntést lehet hozni
kivárással. Mert a szokások annyira gyorsan változnak, hogy mire egy cég kitalálja, melyik úton folytassa, addigra az az út már lehet, hogy okafogyottá válik.
Persze ez szakma- és méretfüggő. Most úgy látom,
többségben vannak azok,
akik örülnek az enyhülésnek, mert hiányzott nekik
a személyes találkozás és
a mobilitás – fűzte hozzá
Fischer Mónika.

Emlékkeresők
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119 várostörténeti fotót mentettek meg a pusztulástól
Szeméttelepre kerültek volna a régi képek, ha nem lépnek gyorsan a szegedi emlékkeresők

Az Ady tér és a Honvéd tér madártávlatból az 1960-as években.

Hattyú utca, a képen a Kovács család, ikerlányaikkal, a
hatvanas évek végén. Kovács Imre Balatonfűzfőn élt, és
látogatóban volt a testvérénél Szegeden. A Moszkvics az ő
autója volt – írta az egyik hozzászóló.

A Bertalan-emlékoszlop az újszegedi töltésen a hetvenes
évek elején. A 25 méter magas obeliszket a Tisza-szabályozás utolsó fázisát irányító főmérnöknek, Bertalan Lajosnak
állították 1903-ban. 1976-ban azonban felrobbantották,
mert az új híd nyomvonalában állt. A Bertalan hidat 1979ben adták át.

J

ó csapatot alkotnak a szegedi emlékkeresők, akik a város múltjával,
történetével foglalkoznak. Mottójuk így hangzik: „Ahol szeretünk, ott az
otthonunk – az otthon, melyet lábunk
elhagyhat, de a szívünk sohasem.”
Nemrég 119 olyan várostörténeti fotóról beszélgettek közösségi oldalukon,
amelyek a szeméttelepen végezték volna, ha…
Innentől Farkas Árpád, a Szegedi
emlékkereső Facebook-csoport alapítója és adminisztrátora mesél:
– …ha Szügyi Zsolt nem szól,
hogy több száz diát akarnak kivinni
a szeméttelepre, és gyorsan kellene
cselekednünk, ha nem akarjuk, hogy

megsemmisüljenek. Gyorsan cselekedtünk, és megmentettünk, digitalizáltunk mintegy ötszáz fotót. Sajnos
sok volt a sérült dia, amelyet víz érhetett. A nagyon személyes, családi
eseményeken készült képeket nem,
csak a 119 várostörténeti jelentőségű fotót publikáltuk nyolc héten
át a Szegedi emlékkereső Facebookoldalán. Sokan szóltak hozzá a zömében a hatvanas-hetvenes években
készült fotókhoz, új információkat adtak, emlékeiket idézték fel. Nagyon
jó csapat az emlékkeresőké, nálunk
nincs olyan, hogy legokosabb ember,
itt nem torkoljuk le a másikat, hanem
mindenki hozzátesz valamit az adott

A József Attila sugárút vége a hatvanas években. Balra
a vámház és a 4-es villamos végállomása. Jobbra épült fel
később az Űrhajós utcai tízes sor.

témához, tanítjuk egymást. Nyolc
héten át ment a sorozat, egyszerre tíz-húsz képet tettem fel, és már
mindenki lázban égett, hogy ki készíthette a képeket, ki lehet a fotós,
amikor a legeslegvégén jelentkezett
valaki, aki azt írta: „Felismertem a
képeket! A nagyapám készítette őket,
a kajakban édesapám ül hátul.” Végre megtudtuk, hogy kicsoda az addig
Anonymusként emlegetett szegedi
fotós – tette hozzá Farkas Árpád, aki
negyven éve foglalkozik vendéglátással, a régi szegedi képek és történetek gyűjtése csak a hobbija.
Szabó C. Szilárd

A szegedi füvészkert a hetvenes években. Csoportkép
szaletlivel.

A Belvárosi híd és a rakpart a hatvanas évek második felében. A hídon még jár a 5-ös villamos, amely 1969-ben szűnt meg; az alsó rakparton pedig már nincsenek vasúti sínek, melyeket 1966-ban szedtek fel.
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Antibiotikumokat csak tudatosan használjunk,
és csak arra, amire valók: gyógyításra
Érettségi után komoly dilemmát okozott, hogy biológiát vagy kémiát tanuljak az egyetemen. Végül vegyész lettem, és a Szegedi Tudományegyetemen jelenleg kiegészítő víztisztítási technológiákkal foglalkozom, így a
biológiától egyre messzebb kerültem. Vagy mégsem?

E

gyre többet hallunk ma már
arról, hogy „baj van” a vizeinkkel. Mikroműanyagok, különféle növényvédőszer-maradványok, gyógyszerhatóanyagok, a hormonrendszer működését befolyásoló szerves molekulák nyüzsögnek bennük. Koncentrációjuk a
legtöbb esetben nagyon kicsiny, a
határérték alatt van, de vajon ez
azt jelenti, hogy egyáltalán nincs
hatásuk a környezetre és ránk?
Sajnos nem, mert ha egy élőlény
hosszú ideig ki van téve e vegyületek hatásának, akkor azok kis koncentrációban is nem várt és a legkevésbé sem kívánt következményekkel járhatnak.

Globális probléma

antibakteriális szereknek csak bizonyos fajtáira érzékeny, a többire nem
reagál. Azonban az evolúció nem áll
meg – a gyógyszerek használatával
és fejlesztésével párhuzamosan a
baktériumok is fejlődnek: megfelelő környezetben megfelelő ingerek
hatására védettséget szereznek az
antibiotikumokkal szemben.

Kórházi fertőzések
A mikroorganizmusok akár 2030 perc alatt képesek megduplázni számukat, vagyis egy jól sikerült
mutáció könnyen elterjedtté válhat,
azaz a sikeres túlélők, az úgynevezett „szuperbaktériumok” száma bizony gyorsan megnőhet. Nagyfokú
rezisztenciájukról hírhedtek az úgynevezett kórházi fertőzéseket okozó baktériumtörzsek. Ezek a sokféle
antibiotikum és fertőtlenítőszer miatt sorozatos kihívásoknak vannak
kitéve, és az egymást követő mutációk következtében igencsak ellenállóak lesznek a legtöbb ellenük
kitalált szerrel szemben. A tapasztalt túlélők által okozott betegségek sokszor széles spektrumú antibiotikumokkal is csak nehezen vagy
egyáltalán nem kezelhetők. Sajnos
ezeknek a „bosszúállóknak” nagyon

Az antibiotikumok lebomlását vizsgálják a szegedi laboratóriumban.
A számos környezeti szennyező közül napjainkban az egyik legnagyobb
mindig tart, és pillanatnyilag nem az ivóvízzel, melyet e folyók vizéből
globális problémát az antibiotikumok
lehet biztonsággal tudni, vajon ki áll nyernek. Szerencsére a biológiailag
jelentik. Kétségtelen, hogy az orvosnem lebontható gyógyszermaradványerésre.
tudomány ma már elképzelhetetlen
nyok többsége a szennyvíziszapba
e csodaszerek alkalmazása nélkül.
és nem a tisztított vízbe kerül, valaCsak tudatosan
Az első antibiotikum, a penicillin felmint számos helyen az ivóvízbázist
Napjainkban egyre nagyobb hang- nem a felszíni vizek, hanem – ahofedezését a közvélekedés Alexander
súlyt fektetnek arra, hogy ezeket a gyan Szegeden is – a biztonságos,
Fleming nevéhez köti, aki két másik
gyógyszereket csak indokolt eset- mély fúrású artézi kutak jelentik.
tudóssal (Ernst Boris Chain és Norben, megfelelő dózisban és megfeman Heatley) együtt végül 1945-ben
Vajon hogyan kerülnek a felszíni
lelő ideig használjuk a humánterá- vizekbe az antibiotikumok? Sajnos
megosztott orvosi Nobel-díjat kapott
piában. A probléma fontos- ezek a hatóanyagok szervezetünkaz ipari méretű előállításáért.
ságát és aktualitását igazolja ben nem hasznosulnak teljes mérA töretlen sikert igazolja, hogy
az európai antibiotikum nap, tékben, sokszor meglepően nagy
a 20. század végén a brit ormelyet hazánkban 2008-ban részük ürül ki a vizelettel és székvosok körében végzett közvészerveztek meg először. Lét- lettel. Innen pedig egyenes út vezet
lemény-kutatás szerint az anrehozását az Európai Beteg- a kommunális szennyvíztisztítóba,
tibakteriális szerek felfedezéségmegelőzési és Járványvé- ahol az esetek többségében biológise az évszázad legnagyobb
delmi Központ (ECDC) kezde- ai víztisztítás történik. Azonban a biotalálmánya. Érthető, hiszen ki
ményezte az Európai Unió in- lógiai víztisztítás többnyire nem elég
ne érezte volna már az antibiotikumok csodálatos hatását
tézményeivel, a tagországok hatékony a gyógyszerhatóanyagok
a saját vagy szerettei betegegészségügyi hatóságaival, maradéktalan eltávolításához. Egy
sége idején? Nélkülük bizony
az Egészségügyi Világszerve- másik fontos szennyezőforrás az ála baktériumok által okozott
zettel és más szakmai cso- lattartás, ugyanis az antibiotikumokfertőzések kiheverése sokkal A szegedi csapvíz teljesen egészséges; ellenportok képviselőivel együtt- nak jelentős részét az állattartásban
hosszadalmasabb lenne, a őrzött és mélységi fúrt kutakból származik.
működve. Célja, hogy a lakos- használják – nemcsak gyógyításra,
komoly szövődményekről és Viszont a felszíni vizekben előfordulhatnak vegyság és az orvosok igyelmét hanem a betegségek megelőzésére,
az esetleges halálról nem is szermaradványok.
felhívja az antibiotikumok tu- sokszor pedig növekedésserkenbeszélve.
datos, körültekintő és helyes tőként is adagolják azokat a takarA penicillinre az 1940-es évek- nehéz megtalálni a gyenge pontját, használatára, hogy megőrizhessük mányba keverve. Bár az Európai
ben úgy tekintettek, mint egy cso- ha egyáltalán a beteg állapota mi- azokat arra a célra, amelyre létrehoz- Unió 2006 óta tiltja az antibiotikudafegyverre, melynek segítségével att marad idő rá, hogy megtalálják. ták – vagyis a gyógyításra.
mok növekedésserkentőként való
megnyerhető az emberiség kóroko- Szomorú adat, hogy csupán EurópáAz egyre tudatosabb antibioti- használatát, még mindig jelentős
zók elleni harca. Az elmúlt évszázad- ban évente közel 25 ezer haláleset kumhasználat ellenére egy nemrég veszélyforrás, hogy a beteg állatok
ban több száz antibiotikumot fedez- történik antibiotikumrezisztens bak- készített nemzetközi felmérés sze- kezelése során használt gyógyszetek fel, ezáltal számos fertőzés rövid tériumok által okozott fertőzések rint egyáltalán nem ritka, hogy egy rek a trágyával kikerülhetnek a terkezelési idővel, szövődmények nél- miatt – s ezeknek több mint a fele a folyó vizében az antibiotikum-szeny- mőföldekre, bemosódhatnak felszíni
kül gyógyíthatóvá vált. Azonban nap- kórházakban következik be. Óvatos nyezettség mértéke túllépi a megen- vizeinkbe, vagy az ott termesztett
jainkban is folyamatos küzdelem és becslések szerint is a közeljövőben gedett értéket. Európában ebből a növényekkel bekerülhetnek a tápláverseny folyik a gyógyszerfejlesztők egyre több új szuperbaktérium-törzs szempontból a legszennyezettebb a lékláncba. Így a megelőzés mellett
és a baktériumok között; a tét pedig megjelenésére számíthatunk. Bár a Duna. A közelmúltban számos pub- komoly szerepet kap a víztisztítási
nem más, mint a saját egészségünk bakteriális betegségekkel szemben likáció jelent meg Kína folyóinak ag- technológiák fejlesztése is. Ezek a
és a következő generációk egész- számos csatát nyertünk az antibioti- gasztó vízminőségéről is. Felmerül- technológiák többnyire nem a biosége. A baktériumok egy része az kumok segítségével, a háború még het a kérdés, hogy akkor mi a helyzet lógiai víztisztítás kiváltására, hanem

annak kiegészítésére, a tisztított
vízben lévő, biológiai hatással bíró
szennyezők és bomlástermékeik eltávolítására szolgálnak.
Mint említettem, vegyész vagyok,
és én is ezzel foglalkozom. Számos
ilyen módszer alapul az ózon, a fotokatalizátorok és a különböző hullámhosszúságon sugárzó fényforrások
alkalmazásán. Ezek közé tartoznak
bizonyos oxidációs eljárások is, melyekkel a biológiailag tisztított vizek
utókezelése megoldható lehet. Sok
esetben nemcsak a kiindulási vegyület átalakítása a cél, hanem az abból
képződő köztitermékek alapos vizsgálata is. A kezelés hatékonyságát
körültekintően, biológiai szempontból is értékelni kell, hiszen a képződő köztitermékeknek is lehet biológiai, akár antibakteriális hatásuk is.
Az bizonyos, hogy a probléma
megoldásához a víztisztítási módszerek fejlesztése, az orvostudomány fejlődése és az antibakteriális
szerek orvosi és felhasználói szinten
történő tudatos alkalmazásának
együttes hozzájárulása szükséges.
A kutatás a Bolyai János Kutatási
Ösztöndíj, valamint az Innovációs és
Technológiai Minisztérium ÚNKP-194-SZTE-115 kódszámú Új Nemzeti
Kiválóság Program és az FK 132742
azonosító számú OTKA-pályázat
szakmai támogatásával készült.
Alapi Tünde

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

Aktuális
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Postabontás

Határok

E

gy történelmi atlasz átböngészése sok tanulsággal szolgál, szolgálhat szinte mindenkinek.
Nem tudom, hol olvastam,
és kitől, hogy az államok határait vérrel rajzolták, és újrarajzolni is csak vérrel lehet. Ha nem is szó szerinti az

idézet, de sajnos ez igaz lehet még a XXI. században is.
A határok nélküli világ,
a földlakók békés egymás
mellett élése csak a sci-fik
világában lehetséges. Talán
csak egy az űrből jövő idegenek (migránsok?) támadása
elleni védekezés kovácsolná

egységbe az emberiséget.
Ha meg legyőznénk a közös
ellenséget, utána visszatérnénk a megszokott, nemzetállamok közötti acsarkodáshoz (lásd a nácizmus
legyőzése utáni hidegháborút). Kíváncsi lennék, hogy
úgy száz év múlva hogy
néz majd ki egy világatlasz,
Európa térképéről nem is beszélve.
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Viselkedéseddel érdemeld ki
mások tiszteletét!

Ha a Tisza ki nem öntött volna...

A

z 1970-es szegedi
árvízzel kapcsolatos
visszaemlékezések
olvasása közben nekem is
eszembe jutott két emlék. A
huszadik életévemben voltam, és elsőéves elektroműszerész ipari tanuló a Szegedi Kábelgyárban. Inastársaim, a két Jóska, már az
árvízveszély kezdetén bekapcsolódtak a védekezés-

be, így nekik nem kellett bejárni a gyárba. Engem már
nem engedett el Varga Imre
bácsi, a főnökünk, hiszen valakinek fel kellett söpörni a
műhelyt a műszak végén.
A másik: az árvízveszély
elmúltával, valamikor a nyár
végén vagy szeptemberben,
Újszegeden újra szólt a rock
és a roll a Vigadóból. Lehetett ropni, csajozni, és így

tovább. Ott és akkor találkoztam egy kedves leányzóval. Csak egy tánc volt, mit
tőle kértem én, de később
drámai fordulatot vettek
az események, és ötven év
elteltével még mindig egy
fedél alatt élek azzal az egykori kedves leányzóval. Hát
igen, történt anno egy s más
a természeti katasztrófán kívül is.

Itt élned s nyalnod kell

V

an-e annál izgalmasabb elfoglaltság,
mint a szekrény tetején porosodó
könyvkupacok között turkálni vírusjárvány idején? Gondolom, azért sokan vannak,
akik szerint üdvözítőbb a szabad levegőn
lófrálni, tengeni-lengeni erre-arra, a Tiszaparton bóklászni, természetesen betartva az
Operatív Törzsfőnök ezen cselekedetekre vonatkozó felettébb megszívlelendő utasításait. Csakhogy én már annyira beleszoktam a
bezártságba, hogy szinte félek kimenni a biztonságot nyújtó betonkalitkánkból. Szabadság? Kacag a máj!

Na de visszatérve mondandóm elejére,
képzeljék el, hogy mennyi, de mennyi rég nem
olvasott, illetve el sem olvasott könyv akadt a
kezem ügyébe. Úgyhogy fel is ötlött bennem,
miért is járok én könyvtárba, és nem is egybe.
Lenne itt olvasnivaló rogyásig, még ha száz évig
élnék, akkor se jutnék a végére. Új könyveket
én már egyébként sem olvasok, mert az élő
szerzők műveit (Moldova György kivételével)
berzenkedve fogadom – nem tudok szabadulni
attól a rögeszmémtől, hogy ezek a művek az „itt
élned s nyalnod kell” jegyében születtek.
Méhes János

Egy kép, két mondat

Benda Bea olvasónk jókor volt jó helyen. Fotója a nagyáruház tetejéről készült.

Három éve drMáriás így ábrázolta Kövér Lászlót szittyakürttel Max Beckmann műtermében.

I

gen, én is azt mondom, ha kiérdemeltük, akkor bizony jár mindenkinek a tisztelet. Csak azt ne feledjük, hogy a másoknak járó tiszteletadás kölcsönösségen alapul. Mert ha én nem adom meg a tiszteletet másoknak, akkor ne várják a szívből jövő
viszonzást sem. Akkor sem, ha azt kikövetelem magamnak, sőt. Ugyanis a tiszteletet
mindenekelőtt mindenkinek ki kell érdemelnie. Ez nem jár ranggal, gazdagsággal vagy
bárminemű „cafranggal”, ezt bizony fenntartás nélkül ki kell érdemelni.
Miért hangsúlyoztam, hogy „ki kell érdemelni”? Mert a kormányunknak megvan az
a jó szokása, hogy abba is beleszól, amihez
nem sok vagy egyáltalán semmi köze. És
azután csodálkozik, hogy fogadatlan prókátorként kezelik. Ráadásul a magyar eléggé
dicsekvő nemzet, sokszor hivatkozva ezeréves múltjára. Persze ha van rá okunk, időnként legyünk büszkék múltunkra, őseink
tetteire, de a cél mindig a jelen és a jövő legyen. Természetesen a múltunkat se felejtsük el, mert a múlt egyszer mindenkit utolér.
Akkor bizony megeshet, hogy nem győzünk
majd magyarázkodni. A kétkulacsos politikáért, politizálásért a világ több országában
is, ahol neheztelnek a vezetőinkre. Kell ez
nekünk?
A parlamentben is történnek fura dolgok. Egyebek mellett leginkább Kövér László elnök tesz ki magáért. Sokszor csak úgy
mindenféle zagyvaságokat beszél, vagy olyanokat mond, hogy „ez az ellenzék nem a ma-

gyar nemzet része, hanem ennek a világelitnek a komprádor (kelet-ázsiai bennszülött
kereskedő, aki a külföldi tőke és a helyi piac
között közvetít) alakulata.
A Fidesz szerint az is magától értetődő,
hogy a román, a cseh, a szerb és az ukrán
etc. bizony mind a nemzetünk része; a magyar állampolgár meg nem mind a nemzetünk része. Fura logika, de hát a hatalomért
minden badarságot vállalni kell… Ennyi telik
a most regnáló pártoktól.
Hogy tisztán lássunk: az ellenzék tagjait
is a magyar lakosság polgárai választották
meg, ugyanazon jogkörrel és kötelezettséggel, mint a hatalmat képviselőket. Akkor mi
itt a probléma? Az mindenesetre az, hogy
Kövér László megvonja némelyik ellenzékitől a szót a parlamentben, vagy nem is adja
meg neki. Mondanom sem kell – törvénytelenül. Mert hiszen ők is százezrek, milliók érdekeit képviselik, de mit számít az?
Ennél furcsább is van Kövér László elnöktől Szabó Tímea képviselőnek címezve:
„én szánalommal tekintek ezekre a képviselőkre, különösen azokra, akiknek a személyi száma 2-vel kezdődik (…) Nincs annál
elszomorítóbb, mint amikor egy gyűlölettől
eltorzult női arcot lát az ember férfi létére.”
Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten – nem gondolja, Kövér úr? No mármost
ön szerint mindezekért is kijárna a tisztelet?
Cseppet sem lepődnék meg, ha igennel válaszolna.
Kutnyik Pál
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KULIÉK
REMEKELTEK.
Folytatódott a kajak-kenusok
felnőtt válogatott edzésverseny-sorozata Szolnokon. A
K4 féri 500 méteren a Kuli
István, Nádas Bence, Molnár
Péter, Tótka Sándor alkotta
négyes nyerte mindkét futamot. Az NKM Szeged klaszszisa, Kuli most volt először
vezérevezős a hajóban, mögötte klubtársa, Nádas ült.
A szintén szegedi Birkás Balázs egysége mindkét alkalommal második lett: a kétszeres világbajnok Balaska
Márkkal, Dombvári Bencével és Csizmadia Kolossal ült
egy hajóban. A női kenusoknál a szegediek közül Nagy
Bianka harmadik és negyedik helyezést ért el C1 női
200 méteren, Molnár Csenge pedig mindkétszer nyolcadik lett.
FOLYTATÓDIK A KVALIFIKÁCIÓ. A súlyemelők tokiói
olimpiára selejtező időszaka október 1-jén folytatódik,
és 2021. április 30-án ér véget – a kvaliikációs szakasz
meghosszabbítását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyezte. A 2021 nyarára
halasztott ötkarikás játékokra 2018. november 1-jétől
gyűjthették a „segédpontokat” a kvótaszerzésre aspiráló súlyemelők, köztük a
szegedi Nagy Péter, méghozzá úgy, hogy a kiemelt versenyek közül haton kötelezően
el kellett indulniuk. A három
szakaszra osztott versenyidőszak utolsó etapjának idei
viadalai azonban a koronavírus-járvány miatt elmaradtak, ezek helyébe lépnek az
októbertől induló új sorozat
állomásai. Az első két kvaliikációs szakaszban produkált
eredmények érvényben maradnak.
KECSKEMÉTRŐL KAPOSVÁRRA. Teljessé vált a Kaposvár élvonalbeli férikosárlabda-csapata következő
idényre készülő keretének
magyar magja. Új igazolásuk
a 25 éves Révész Ádám, aki
szegedi nevelés. Tízéves kora
óta a Szedeák utánpótlásában kosarazott, ahol 19 évesen már az NB I/A csoportos
keretbe került. 2014-től fokozatosan dolgozta be magát a
csapatba, egyre több mérkőzésen kapott szerepet. 2019ben Kecskemétre igazolt,
ahol a tavalyi szezon során
mind a 21 mérkőzésen pályára lépett; átlagban 10,6 percet töltött a parketten, s 2,6
pontot, valamint 2,5 lepattanót átlagolt.
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Tizenhat év után vonulnak vissza
Árkosy Lilla, Lengyel Anett és Lengyel Dominika is befejezi vízilabdás pályafutását
nélkül, de most a munkára
szeretnék koncentrálni – tette hozzá Lengyel Anett.

A Szegedi Női Vízilabda
Egyesület elbúcsúzott három játékosától, Árkosy Lilla, Lengyel Anett és Lengyel
Dominika ugyanis úgy döntött: a magánéletre fókuszál. Tizenhat éve egyszerre
kerültek az egyesülethez,
barátok lettek, nagyszerű
eredményeket értek el.

Szép emlék
az Universiade

Á

rkosy Lilla, Lengyel
Anett és a csapatkapitány, Lengyel Dominika is úgy döntött, lezárja
élsportolói pályafutását. A
Szegedi Női Vízilabda Egyesület OB I.-es csapatának
tagjai a klubhonlapon emlékeztek vissza az elmúlt 16
évre, hiszen együtt kerültek
a klubhoz.

Végig Szegeden
maradt
– Nővérem, Dorottya győzött meg engem és Anettet, hogy jó móka lesz, meglátjuk. Igaza volt, így három
testvérként itt ragadtunk az
uszodában, és nem bántuk
meg, rengeteget kaptunk a
vízilabdától. Tizennégy évesen már felnőtt OB I/B-ben
játszhattam, nagyon élveztem, 2009-ben pedig feljutottunk az élvonalba. Megannyi szép emlék köt ide, de
a párommal családalapítást
tervezünk – árulta el a távozás okát Lengyel Dominika.
Pályafutása során eredmé-

Lengyel Anett, Árkosy Lilla és Lengyel Dominika egyszerre kezdte, most pedig egyszerre
hagyta abba a vízilabdát. Fotó: sznve.hu
nyesebb klubok is csábítottak, de maradt Szegeden.
– Minden Szegedhez köt,
annyira szeretem ezt a klubot, hogy nem tudtam volna
máshol elképzelni az életem. Kifejezetten a válogatottság érdekében is tettek
nekem ajánlatot, de a szegedi élet prioritást élvezett, és
nem bántam meg, hogy maradtam. Elvégeztem az egyetemet, büszke vagyok rá,
hogy törzstagja maradtam
a klubnak, remek játékosok
és edzők mellett fejlődtem,
mindig örömmel játszottam
itt – hangsúlyozta Dominika, aki korosztályos válogatottként szép sikereket ért
el: 2008-ban az olimpiai re-

Alilović hosszabbított
Marad Szegeden a horvát kézilabdakapus

A

MOL-Pick Szeged kézilabdacsapata 2023-ig meghoszszabbította Mirko Alilović szerződését. A horvát válogatott kapus remekül érzi magát a klubnál, örömmel írta alá az újabb megállapodást. A játékos kontraktusa
2021-ig szólt, ezt toldották meg két esztendővel, 2023. június 30-áig.
– Mirkóban egy kiváló sportolót, példás családapát ismerhettünk meg, aki nagy erőssége csapatunknak – nyilatkozta Szűcs Ernő Péter, a MOL-Pick Szeged elnöke.
Alilović 2018-ban érkezett a klubhoz Veszprémből.
Eddig 78 meccsen lépett pályára szegedi mezben, ebből 32szer a Bajnokok Ligájában, ahol már három gólt szerzett. A
magyar bajnokságban 42 találkozón kétszer volt eredményes, míg 2019-ben Debrecenben tagja volt a kupagyőztes
csapatnak.
– A családommal boldogan élünk Szegeden, így örömmel
írtam alá az újabb szerződésem. A hivatásomban és a magánéletemben is ez a legmegfelelőbb hely számomra. Szeretek itt játszani, megkedveltük Magyarországot, és még további három évig biztosan itt maradunk. A célom nem más,
mint mindenben jobbá válni, és megszerezni azt a trófeát,
amit eddig a klub történetében még nem sikerült, azaz megnyerni a Szegeddel a Bajnokok Ligáját – mondta Alilović.

ménységek tornáján aranyérmes lett, 2009-ben az
ifjúsági Európa-bajnokságról
ezüsttel tért haza, majd a
felnőtt nemzeti csapatban a
2010-es világligán képviselte hazánkat.

Alázatot és tiszteletet
tanult
Dominika testvére, Anett is
hasonló érzésekkel nyilatkozott, hiszen végig ugyanazokat a pillanatokat élték át.
– Már aktívabban részt
veszek a családi vállalkozásban, s ez egyre nehezebben volt összeegyeztethető
az élvonalbeli vízilabdával.
A klubnál eltöltött minden

szezon meghatározó és szép
emlék, alázatot és tiszteletet tanultam a sportágtól –
mondta.
A Taylor&Nash Kupát,
amelyet minden évben a
legjobb utánpótláskorú játékosnak ítélnek oda, Anett is
kiérdemelte, így gyorsan a
felnőttek között találta magát. Volt korosztályos válogatott, és az Universiade-kerettel is dolgozott.
– Sajnáltam, hogy arra
a versenyre nem jutottam
ki, de nincs bennem rossz
érzés. Így is annyi mindent
kaptam a sportágtól! Kétségem sincs afelől, hogy hiányozni fog a vízilabda és a
csapat, nehéz lesz a sport

Árkosy Lilla is a szakmai karrier miatt döntött a búcsú
mellett: szakvizsgára készül,
utána a jogi pályán szeretne
elhelyezkedni, s a családalapítás is tervben van.
– Csodálatos volt ez a
tizenhat esztendő! Egy szezont töltöttem Szentesen, de
egyébként minden a szegedi
klubhoz köt. Barátokat és
millió szép emléket kaptam,
s hálás vagyok az egyesületnek, amely a második családommá és otthonommá vált
– mesélte. Kiemelte a 2010es kupadöntőt, és szívesen
emlékszik egy nemzetközi fináléra, hiszen a kazanyi Universiadén is ezüstérmes lett.
– A Dalmády testvérekkel
együtt éltük át azt a sikert, illetve Tóth Petra és Tóth Eszter
is velünk volt a felkészülésnél,
miattuk még szebb az Universiade emléke. Korábban
volt francia és olasz megkeresésem, de nálam is Szeged
élvezett prioritást, ragaszkodtam a városhoz. Nem tudtak
volna annyit kínálni, amiért elengedem ezt a társaságot, hiszen nem a pénzért csináltuk,
hanem ezért a csodálatos közösségért – zárta a beszélgetést Árkosy Lilla.

Maradnak az élvonalban

A

következő szezonra is
benyújtotta a féri NB
I.-es nevezést a Vidux-Szegedi RSE röplabdacsapata, méghozzá szakmailag és anyagilag is stabil háttérrel. A nevük nem változik,
a névadó szponzor biztosította a klubot további támogatásáról; a keretet pedig egyben tartották, minden játékossal pozitív beszélgetést
folytattak a jövőről.
– Amint lezárták a szezont
a járvány miatt, elkezdtük az
egyeztetéseket. Mindenkivel
személyesen tárgyaltunk, és
örültünk, hogy azok is vállalták a játékot, akik munkájuk
vagy családi elfoglaltságuk
miatt kevesebbet tudnak szerepelni. Úgy tűnt, több játékosunk befejezheti a röplabdát,
de végül mindannyian maradtak. Névadó szponzorunk,

a Vidux Kft. is mindenben támogat minket, nyugodtan tervezhetjük a jövőt – mondta a
klub honlapján Bondor Tamás
ügyvezető-helyettes.
A következő szezonban
várhatóan három csapattal
bővül az élvonal, változik a lebonyolítás, ahol alsóházi szereplésre számítanak.
– Reméljük, hogy az átalakulás révén még több

izgalmas csatát vív majd a
Vidux-Szegedi RSE. Örülünk
a bővítés tervének, vélhetően
több hasonló erejű együttes
küzdhet egymással, ami további szakmai fejlődést garantál. Ott szeretnénk folytatni, ahol abbahagytuk, hiszen
újonc csapatunk a kényszerszünet előtt már kezdett belejönni az élvonalbeli szereplésbe – tette hozzá Bondor.

Jövőre is együtt marad a szegedi keret. Fotó: SZRSE
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Programok
SZIKSÓSFÜRDŐ – ÚJRA
NYITVA! A Sziki a strandolni vágyók mellett a szabadtéri sütögetés és sportolás
kedvelőit is várja. A biztonságos strandoláshoz és feltöltődéshez óvintézkedéseket vezettek be: 2000 főben korlátozták a látogatók
számát, számlálóval követik
a létszámot. A hatalmas nyi-

tott területen biztonságosan
tartható a 1,5 méteres távolság sportolás – foci, lábtenisz, strandröplabda, strandkézilabda stb. – és baráti
vagy családi összejövetelek
közben, amelyeken grillezésre, bográcsozásra és szalonnasütésre is van lehetőség.
A higiéniai előírások betartására táblák is igyelmeztetnek.
MÁR LÁTOGATHATÓ AZ ÚJ
ZSINAGÓGA
Az új zsinagóga újra megnyitotta kapuit. Kezdetben rövidített nyitvatartással, 10 és
15 óra között fogadnak látogatókat. Maszk vagy szájat és orrot eltakaró kendő
viselése kötelező, idegenvezetést csak előzetes egyeztetés után tudnak biztosítani (0620/586-4415). Június
21-én, vasárnap 10-től 18
óráig rendezik meg a zsina-

góga biblikus parkjában a
levendula- és kertbemutatót.
PROGRAMFÜZET A VAKÁCIÓRA
Megjelent a Szegedi vakáció 2020 programfüzet teljes
(nem csak az Agóra táborait
tartalmazó) változata. Elérhető az Agóra honlapján (agoraszeged.hu). A programfüzet
a szegedi nyár minden gyermektáborát és szünidős programját tartalmazza. Nyomtatott formában megtalálható az
Agórában, a Somogyi-könyvtárban és iókintézményeiben, valamint a művelődési

házakban. Minden táborral
kapcsolatban az adott intézményhez, szervezőhöz érdemes fordulni. Az Agóra szaktáborai ugyancsak elérhetők az
intézmény honlapján.

TOVÁBBRA IS NYITVA A
KÖNYVTÁRTERASZ
A Somogyi-könyvtár központi könyvtára és iókkönyvtárai továbbra sem látogathatók. Az olvasók a Dóm téri
könyvtár főbejárata előtti teraszon, illetve a megjelölt iókkönyvtárak előtt juthatnak
olvasnivalóhoz. A kikölcsönzött dokumentumokat a kihelyezett ládákba várják viszsza. A könyvek fertőtlenítés
után, egy későbbi időpontban lesznek újra kölcsönözhetők. Könyveket a könyvtár
online katalógusából lehet
választani a sk-szeged.hu

oldalon keresztül. Egyszerre legfeljebb 5 db könyv igényelhető. Igényléskor pontosan le kell írni a kölcsönzést
igénylő olvasó nevét, olvasójegyének számát, a könyv(ek) szerzőjét, címét, lelőhelyét és a könyvek átvételére alkalmas időpontot.
MEGNYÍLT A XVIII. TÁBLAKÉP-FESTÉSZETI BIENNÁLE
A biennále alkotásai online
tárlaton láthatók a REÖK oldalán. A hazai kulturális élet
egyik legnívósabb eseményére összesen csaknem félezer alkotás érkezett; ezekből a szakmai zsűri végül
több mint 100 művet válogatott ki. A tárlat a www.reok.
hu weboldalon járható be. Az
online térnek köszönhetően
az érdeklődők valódi kiállítóteremben érezhetik magukat, több alkalommal pedig
érdekes videoanyagok és interjúk színesítik majd a tárlatot.

Szeretne 2 belépőt 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: június 17. 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: Partiscum néven római állomás állt a vár helyén. A nyertes: Nagy József. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
A héten kevesebb kiadása lesz, mint az
elmúlt időszakban. Ez most
különösen jól jön, mivel a
kiérdemelt előléptetése késik.
Szerelmi életére nyugtalanság
jellemző.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Munkahelyén felgyorsulnak az események – igyekezzék lépést tartani a sok
feladattal, meglesz az eredménye! Társa nehéz helyzetben
van, éreztesse vele, hogy mindenben támaszkodhat önre.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
A
héten
világosan
látni fogja, mi a jó az
ön számára – s ez a
munkahelyi és a szerelmi
életére is igaz. Amint döntésre
jut, a problémái maguktól
megoldódnak majd.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Úgy érzi, testileg-lelkileg
elfáradt. Adjon időt magának a regenerálódásra.
Amennyiben
lehetséges,
menjen el szabadságra, és
töltsön minél több időt a
kedvesével. Erre most nagy
szüksége van
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Kétségek gyötrik a munkájával kapcsolatban. Úgy érzi, váltania
kellene. Gondolja át alaposan,
hogy valóban ez-e a helyes
döntés. Párkapcsolatában nyugalom honol; társa támogatását
élvezni fogja, akárhogyan dönt.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Ne engedje, hogy a
munkahelyi problémák
feszültséget vigyenek a
párkapcsolatába! Ehelyett
inkább beszélgessen többet
a társával, ossza meg vele a
gondjait, meglátja, segíteni fog,
ha ön hagyja neki.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Mielőtt a partnerét
kritizálja, nézzen mélyen
önmagába. Lehet, hogy a
gond önnél van, nem nála?
Egy meghitt vacsora mellett
kiderülhet a problémák igazi
oka, ami elvezethet a végleges
megoldáshoz.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Most semmire
nem mond nemet, akkora önben a tettvágy.
Óvakodjon a zavarosban halászástól, mert erre a párkapcsolata is rámehet. Kezdjen
inkább lakásfelújításba, annak biztosan pozitív lesz a
végkimenetele.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Ez a hét próbára
teszi az érzelmeit. Olyan
helyzetbe kerülhet, hogy
csak önön múlik a karrierje
vagy a párkapcsolata jövője.
Mindkét esetben alaposan
mérlegeljen, mielőtt dönt, mert
könnyen két szék közé eshet.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Mintha ön körül semmi
sem úgy alakulna, ahogyan szeretné. Ne akarjon
mindent kontrollálni, inkább
lazítson. Higgye el, sokkal
jobb megoldások vannak
születőben, mint amire ön
valaha is gondolni mert!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Úgy érzi, ki sem lát a sok
elvégzendő feladatból. Jó
időbeosztással határidőn
belül
sikerül
mindnek
a végére érnie, és még a
kedvesére is marad ideje.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Lassan járj, tovább
érsz – ez a közmondás
nagyon igaz önre ezen
a héten! Ne kapkodjon
el semmit, haladjon a maga
tempójában, így hamarabb fog
végezni. Párjával azonos hullámhosszon vannak, képesek
teljesen egymásra hangolódni.

Szeged régen
SZEGEDI HÍREK
Minden hétköznap 19.00
A legfrissebb hírek minden
este első kézből a Szeged
Televízióban.
HAZAI PÁLYA – SPORTMAGAZIN
Június 15., hétfő, 19.25
Hétről hétre egy-egy szegedi
sportoló életét mutatjuk be.
Mostani műsorunkban a Biacsi ikreket, Ilonát és Bernadettet ismerhetik meg.
DIAGNÓZIS
Június 15., hétfő, 19.55
Hogyan lehetett online fejleszteni gyerekeket, illetve milyen segítséget tudtak
nyújtani a betegszervezetek
a járvány idején?

A TISZA-PART 1958-BAN. Nosztalgiázzunk ennek a régi
családi fotónak a segítségével, amelyet olvasónk, Bácskai
Éva küldött el. A család nyilván kedves emléknek szánta
csak a fényképet, melyen az anyukák a gyerekekkel együtt
szerepelnek. Nekünk viszont érdekes szemügyre venni a hát-

teret is: nem akad még bele a pillantásunk a Maros utcai
Pick-toronyba, és szintén hiába keressük a fotón az „új hidat” (melyet 2001-ben neveztek el Bertalan Lajos hídépítő
mérnökről), hiszen az csak 21 évvel később, 1979-ben épült
meg.

KÖRÚT
Június 18., csütörtök, 19.25
Magyar versek angolul; online szereplőválogatás a Pinceszínházban; hogyan segítettek a könyvek az elzárkózás idején.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: megérkezett a nyár
Június 13.
szombat

Június 14.
vasárnap

Június 15.
hétfő

Június 16.
kedd

Június 17.
szerda

Június 18.
csütörtök

Június 19.
péntek

29/16
Antal,
Anett

29/18
Vazul

30/18
Jolán,
Vid

30/19
Jusztin

30/19
Laura,
Alida

29/18
Arnold,
Levente

29/17
Gyárfás

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK május 28-án: Daru Gergely és Eszli Barbara; május 29-én:
Burai János és Gulyás Anita, Vámosi Sándor és Pásztor Mónika, Kőműves Nándor és Mihályi Adrienn Ildikó,
Németh Gábor és
Losonc Heléna, Tarnai Zoltán és Misky
Adrienn, Csányi József László és Halász Katalin Judit;
május 30-án: Talpai Dávid és Barta Petra, Laczó Gergő Zoltán és Erdélyi
Beáta, Boros Ádám
és Rácz Alexandra,

Szentesi Erik Viktor és Tapodi Nóra,
Berend Gábor Iván és Turcsányi Katalin Magdolna, Tóth Attila és Barta Krisztina, Hajdu Krisztián és Tóth

Képviselői
fogadóóra

Anita, Ignácz Vilmos és László Szilvia.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Puki Róbert Adriánnak és Varga Katalin
Krisztinának 2020. 05.
08-án Vanessza Vivien,
Juhász Attila Imrének és
Mezei Tündének 2020.
05. 13-án Lotti, Mag Pálnak és Huber Juditnak
2020. 05. 13-án Pál,
Gorcsa Oszkárnak és
Nemes Alexandra Robertának 2020. 05. 13-án
Gellért, Kollár Gábornak
és Horváth Zsuzsának,
2020. 05. 14-én Kata
nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

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

JÚNIUS 13., SZOMBAT
Kothencz János:
10.00–
12.00 (Csongor tér 12.)

Évforduló
NYOLCVANKILENC ÉVE,
1931. JÚNIUS 13-ÁN VOLT
A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ELSŐ ELŐADÁSA. Hont Ferenc már
1927-ben kezdeményezte a
Szegedi Szabadtéri Játékok
megalapítását. Az első szabadtéri előadáson, melyet
Hevesi Sándor, a Nemzeti
Színház igazgatója rendezett, Voinovich Géza Magyar
passióját adták elő.
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