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4.

6.
Váltás
Távozik a Sport
és Fürdők éléről,
júliustól vállalkozásaira és
családjára koncentrál Drégelyi
Zoltán.

10.

8.
Isteni
A gasztronómiai
videókat készítő
amerikai
Mark Wiens Szegeden járt, és
megkóstolta a
halászlét.

Honfoglalás
Élettel töltenék
meg a rakpartot, amelyet nyáron minden hétvégén lezárnak
az autóforgalom
elől.

Szabadkártya
A BL következő
idényére szabadkártyát kapott a
MOL-Pick Szeged
kézilabdacsapata
az európai szakszövetségtől.

Kívül-belül megújult épületbe
térhettek vissza a Cső utcai ovisok
Már fogadják a gyerekeket az elmúlt hónapokban
megszépült, korszerűsített Cső utcai óvodában. Az
egyik legnagyobb szegedi intézmény rekonstrukciója része annak az intézményfelújítási programnak,
melyben többek között iskolák, óvodák és bölcsődék épületeit teszi korszerűbbé és élhetőbbé a
szegedi önkormányzat. A szegedi óvodák idén nem
tartanak nyári szünetet.
– Eddig 7 óvoda újult meg 2017 óta Szegeden közös
önkormányzati és uniós forrásból, és ez a program
folytatódni fog – mondta Botka László polgármester
abból az alkalomból, hogy befejeződött az Északi városrész Cső utcai óvodájának rekonstrukciója.
A bejáráson a polgármester azt is elmondta, hogy
összesen 510 millió forintot fordítottak a 41 éves
épület felújítására. Ebből 230 millió forint az Európai
Unió támogatása, 280 millió pedig önkormányzati
forrás.
A Cső utcai intézmény 1979-ben épült, panelből,
házgyári technológiával: három épületrészből, nyolc
csoportszobából és az ezekhez tartozó kiszolgálóhelyiségekből áll.
A mostani rekonstrukció folyamán lényegében
csak a falak szerkezete maradt érintetlen, hiszen
amellett hogy új nyílászárókat és hőszigetelést kapott az épület, korszerűsítették a vizesblokkokat és a
konyhát, kifestették a csoportszobákat, a padló pedig
új burkolatot kapott. Az udvaron két ivókutat helyeztek el, illetve a térburkolatot is teljesen megújították. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester és Bartáné Tóth Mária, az óvodaigazgatóság vezetője kísérte el Botka László
Folytatás az 5. oldalon polgármestert a bejárásra. A koronavírus-járvány miatt nem tartottak avatóünnepséget. Fotó: Iványi Aurél

Mamma Mia! – Rókuson

Hatalmas retró tévét festettek lapzártánkkor a Fűtőmű utcában lévő Rókus 2-es számú fűtőmű oldalára. A Szegedi
Távfűtő Kft., a Mondolo Egyesület és a Belvárosi mozi közös
kezdeményezése nyomán június 27-én, szombaton szabadtéri vetítéssorozat kezdődik. A szervezők szerint nem lesz
olyan nagy hangerő, hogy az előadások miatt a környéken
élők ne tudjanak pihenni. Lesznek mobil vécék, a rendre és
a biztonságra a szervezők ügyelnek. Ha az első este jól sikerül, júliusban és augusztusban folytatják. Fotó: Iványi Aurél
Részletek az 5. oldalon

Szegedi
detektívből
afgán miniszter
Két éve kutatja Farkas András
életútját Béres-Berényi Dorotytya. A Szegedről elszármazott
féri Abdullah kán néven volt
Afganisztán hadügyminisztere
az 1930-as években. Az egész
úgy kezdődött, hogy Dorotytya belépett egy amerikai–magyar családfakutató-csoportba, ahol segített a fordításokban a tagoknak. Itt kért segítséget az Egyesült Államokban
élő Betty Farkas-Hart a dédapja, Farkas András utáni kutatásban, aki az 1920-as években Szegeden volt detektív.
Írásunk a 7. oldalon

Köszönet a szegedieknek
Nyitva a mozi és a könyvtár
„A mai napon hivatalosan
is véget ért a járványügyi
veszélyhelyzet. Szeretném
megköszönni minden szegedinek a rendkívüli helyzetben mutatott türelmét,
együttműködését és fegyelmezettségét!
Köszönöm,
hogy a korlátozások betartásával segítették városunk
védekezését. És külön köszönöm azoknak, akik a város működését biztosították,
a frontvonalban, az egészségügyben dolgoztak a rendkívüli helyzetben!” – írta Botka László június 18-ai Facebook-bejegyzésében.

A veszélyhelyzet végével
néhány korlátozást már fel
lehetett oldani, de vannak intézkedések, amelyek továbbra
is érvényben maradnak. Megszűnt a vásárlási idősáv, de az
üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön továbbra is

kötelező a maszk viselése. Újra
lehet rendezvényeket tartani,
500 főig. Nemcsak látogathatók az idősotthonok lakói,
hanem ki is járhatnak az intézményekből. Újra kinyithatnak a
mozik és a könyvtárak.
Bővebben a 3. oldalon
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Likvid Kontroll Kft.: nincs semmi
a szeviépes kifizetéseken túl?
Árbevétel és adózÁs előtti eredmény

Nem merült fel
bűncselekmény gyanúja
a bíráknál,
mégis felmentették
a törvényszék elnökét
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke
felmentette a Szegedi Törvényszék elnökét, Tárkány-Szűcs Babettet.

A
A Likvid Kontroll Kft. mutatói.
Csodás esztendő volt a
2018-as a Szabó Bálint vezette Likvid Kontroll Kft.nél, de a tavalyi már újra
nehezen döcögött. Hová
lettek az ügyfelek, a képviselt cégek? Vagy csak ezután fognak izetni?

E

zekben a napokban jelennek meg a különböző céges beszámolók, mérlegek. Épp ezért a
szeged.hu megvizsgált közülük néhány közérdeklődésre
számot tartót.
Elsőként a Likvid Kontroll
Kft.-t nézték meg, amelynek
Szabó Bálint független önkormányzati képviselő korábban a tulajdonosa volt,
ma pedig az ügyvezetője.
Szabó a Szeviép-kártalanítás előtt adta el feleségének
a cégét. További érdekesség, hogy azok a lakások,

Szabó Bálint független
önkormányzati képviselő
amelyekről korábban mi is
írtunk, egytől egyig vagy a
felesége, vagy a cége nevére
kerültek.
A 2018-as évben Szabó
Bálint már-már Mészáros
Lőrinc-i magasságokba tört.
A volt Vas megyei provokátor
ügyvédi szakvizsga híján cégével csak jogi munkát végzett, de átütő sikereket nem
tudott elérni.

Két éve viszont a
127-szeresére növekedtek a
bevételei.
Akkor Szabó Bálint úgy
kommentálta ezt, hogy a
sok-sok munka meghozta az
eredményét...
Mára azonban visszatért
a valóság. 2019-ben eltűnt
a Mészáros Lőrinc-i csoda,
és visszaállt a megszokott
rend, sőt a cég nagy meglepetésre veszteséges lett.
Lapunk is foglalkozott a
Szeviép-kártérítéssel, melynek során milliárdok vándoroltak nyereséges cégekhez;
valószínűleg ebből lett Szabó profitja is.
De persze az is lehet,
hogy a sok képviselt cég és
magánszemély majd csak
ezután fog fizetni, a Likvid
Kontroll Kft. pedig nem hasalt el csúfosan, hanem csupán átmenetileg megbillent.

FELHÍVÁS PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSRE
Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy
használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását vagy más módon történő irtását folyamatosan végezzék el.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében
a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal
szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést
rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni. Ezzel
egyidejűleg a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.
Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi módon tehetik meg:
Belterületre vonatkozóan:
telefonon: 80/820-302 (SZMJV Polgármesteri Hivatal zöldszám)
e-mailben: info@szegedvaros.hu
Külterületre, zártkertre vonatkozóan:
telefonon: 62/680-170 (Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztály Szegedi Földhivatali Osztály)
e-mailben: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu
Dr. Martonosi Éva
Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

szeged.hu a kiadott közlemény alapján beszámolt róla, hogy a Szegedi
Törvényszék élére tavaly írtak ki pályázatot. Egyetlen jelentkező volt, a korábbi
vezető, Tárkány-Szűcs Babett. Az OBH eredménytelennek nyilvánította a pályázatot.
Mindez azért történt, mert a Szegedi Törvényszék 2019 decemberében bizonyíték hiányában felmentette a Szeviép volt vezetőit,
akiket korábban a hitelezők kielégítésének
meghiúsításával elkövetett, különösen jelentős mértékű tényleges vagyoncsökkenést
eredményező csődbűntettben talált bűnösnek az elsőfokú bíróság, és súlyos börtönbüntetést szabott ki rájuk. Tárkány-Szűcs
Babett januárban fegyelmi eljárást rendelt
el a büntetőkollégium-vezető helyettesével
szemben. Ezt akkor azzal indokolták, hogy

az igazgatási kérdések betartását ellenőrizték, az ügyelosztási rendet vizsgálták.
A fideszes propagandamédia közben
folyamatosan „botkázott”, számos cikket
jelentetett meg arról, hogy a bírói tanács
tagjai, akik a felmentő ítéletet meghozták,
különféle gazdasági és egyéb szálakkal kötődtek a Botka László által vezetett szegedi önkormányzathoz. Bár a perben ez nem
igazolódott, a jobboldali sajtó és a Fidesz
rendszeresen azzal vádolta a szegedi vezetést, hogy a Szeviép menedzsmentje „nekik
szállította a pénzt”. Szeged polgármestere
többször is kijelentette, hogy semmi köze az
ügyhöz.
Az OBH után pár perccel az ügyészség is
közleményt adott ki: vizsgálata szerint a Szeviép-ügyben a Szegedi Törvényszék bíráinál
– a fegyelmi felelősségen túlmenően – nem
merült fel bűncselekmény gyanúját keltő körülmény, illetőleg a közérdekvédelmi ügyészi
fellépésnek nincs törvényes alapja.

ÚJRAINDULT A MEGRENDELÉSRE TÖRTÉNŐ,
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSUNK
A korlátozó intézkedések enyhítésével május 11-étől a házhoz menő lomtalanítási szolgáltatásunkat
változatlan feltételekkel újraindítottuk.
Szegeden és a további településeken (Ásotthalom, Baks, Deszk, Dóc, Kiszombor, Ópusztaszer, Röszke,
Sándorfalva, Szatymaz bel- és külterület, Tiszasziget, Újszentiván) a közszolgáltatásban nyilvántartott és
szerződött, közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező, nem szünetelő ingatlanhasználók lomhulladékának elszállításáról társaságunk évente egy alkalommal, május 11. és november 15. között, megrendelésre történő házhoz menő lomtalanítás keretében térítésmentesen gondoskodik.
Társasház esetén a közös képviselő vagy megbízottja jogosult társaságunk ügyintézőjével felvenni a
kapcsolatot, bejelenteni az általa képviselt ingatlan lakóinak lomtalanítási igényét, és a lebonyolításban eljárni. A házhoz menő lomtalanítást társaságunk, az ingatlanhasználó / közös képviselő bejelentése alapján, a közösen egyeztetett időpontban a bejelentő által megadott címre érkezve végzi el. A
lomhulladék szolgáltatónak történő átadása a bejelentő személyes jelenlétében történik.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a lomtalanítás alkalmával az alább felsorolt hulladékfajtákat
társaságunk nem szállítja el:
1. veszélyes hulladék, gumiabroncs;
2. elektromos, elektronikai készülék;
3. nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermék és hulladék,
valamint elhalt állatok tetemei;
4. mezőgazdasági és ipari hulladék;
5. építési, bontási hulladék;
6. hulladékká vált gépjárművek, valamint azok alkatrészei;
7. a rendszeres hulladékszállítás körébe tartozó háztartási hulladék és zöldhulladék.
A házhoz menő lomtalanítási igényét az alábbi zöldszámon jelentheti be:

06-80/180-480
A házhoz menő lomtalanítással kapcsolatosan (igénybejelentés, kihelyezhető hulladékok köre, kihelyezés
módja, elszállítás feltételei) további információkat olvashat társaságunk honlapján: http://szegedihulladek.hu/lomtalanitas.
Lomtalanítási igényét a nyitvatartási idő alatt
személyesen is bejelentheti ügyfélszolgálati irodánkban
(6720 Szeged, Stefánia 6.).
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi településeken: Algyő, Balástya, Csengele, Ferencszállás,
Kelebia, Klárafalva, Kübekháza, Nagyér, Pusztaszer, Tompa és Zákányszék az önkormányzattal egyeztetett évi egyszeri időpontban lehetséges a szolgáltatás igénybevétele.

„Közös ügyünk a környezetünk!”
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Megszűnt a veszélyhelyzet,
maradnak korlátozások
Botka László megköszönte a szegediek türelmét, együttműködését és fegyelmezettségét
Szeged polgármestere Facebook-oldalán
mondott
köszönetet a szegedieknek, amiért türelmesen,
együttműködve és fegyelmezetten viselték a járvány
miatti veszélyhelyzetet.

B

otka László külön
megköszönte azok segítségét, akik biztosították Szeged működését, a
frontvonalban, az egészségügyben dolgoztak a járvány
legnehezebb időszakában is.
A polgármester hangsúlyozta: az összefogásnak köszönhető, hogy Szeged más
nagyvárosokhoz képest kisebb veszteségeket szenvedett el.
A polgármester közölte:
az önkormányzat június 28áig segíti az árubeszerzést

Szeretném megköszönni minden
szegedinek
a
rendkívüli
helyzetben mutatott
türelmét, együttműködését és fegyelmezettségét.
Botka László polgármester
és az étkezést azoknak,
akik kérik; július 1-jétől újra
fizetős lesz a parkolás Szegeden; az egészségügyben
és a szociális szférában dolgozók június 30-áig ingyen
használhatják a közösségi
közlekedést.
Botka László ezt írta június 18-án:
„A mai napon hivatalosan is véget ért a járványügyi

Megszűnt az idősek bevásárlási idősávja, de az üzletekben továbbra is kötelező maszkot viselni. Fotók: Szabó Luca
veszélyhelyzet. Szeretném
megköszönni minden szegedinek a rendkívüli helyzetben mutatott türelmét,
együttműködését és fegyelmezettségét!
Köszönöm,
hogy a korlátozások betartásával segítették városunk
védekezését. És külön köszönöm azoknak, akik a város működését biztosították,
a frontvonalban, az egészségügyben dolgoztak a rendkívüli helyzetben! Szeged jól
vizsgázott a járvány alatt, és
ennek köszönhetően sok
más nagyvároshoz képest
kisebb veszteségeket szenvedtünk el. A híres szegedi
összefogás segített nekünk
a járvány legnehezebb időszakát átvészelni. A veszélyhelyzet végével néhány korlátozást már fel lehet oldani,
de vannak intézkedések,
amelyek továbbra is érvényben maradnak. A legfontosabbak:
• Megszűnik a vásárlási
idősáv. Mostantól minden

korosztály egyszerre vásárolhat.
• Továbbra is kötelező a
maszk viselése az üzletekben
és a tömegközlekedésben.
• Újra lehet tartani rendezvényeket, 500 főig.
• Július elsejétől újra fizetni kell a parkolásért a belvárosban és a fizetős övezetben.
• Június 30-áig az egészségügyben és a szociális

szférában dolgozók ingyenesen használhatják a közösségi közlekedést.
• Június 28-áig továbbra
is segítünk a legfontosabb
áruk beszerzésében és az
étkezésben azoknak az időseknek, akik erre igényt tartanak.
Vigyázzunk továbbra is
egymásra és magunkra! Köszönöm erőt adó támogatásukat!”

Nyitva a mozi és a könyvtár
A kormány döntése nyomán már nemcsak látogathatók az idősotthonok lakói, hanem ki is járhatnak az
intézményekből. A szájmaszk használata azonban
továbbra is kötelező. Újra kinyithatnak a mozik és a
könyvtárak, így Szegeden a Belvárosi mozi és Somogyi-könyvtár, valamint azok a fiókintézményei, amelyek külön épületben működnek. A városi bibliotéka
szolgáltatásai egyelőre korlátozottan vehetők igénybe: dokumentumok kölcsönzésére és visszaadására lehetőséget kínálnak, de helyben olvasásra és
számítógép-használatra még nincs mód. Az Agórában
és a tápai fiókkönyvtárban is könyvtárteraszt rendeztek be.

A kormány július 1-jétől visszavezeti a izetős parkolást. Eltűnik a káosz a belvárosból.
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Vélemény

Sima sarc

M

illiárdokat vett el a szegediektől a járvány. Elmaradt bevételek, extra egészségügyi kiadások, munkahelyek védelme – és a kormány. Előbbiek a szükségszerű védekezésről szólnak, utóbbi a nagypolitikáról.
Mely politika ilyenkor egyáltalán nem „nagy”, sőt kifejezetten kisszerű. A hab a megszorítások tetején a gépjárműadó tartós állami elvonása. Csak ez évente félmilliárdos
kormányzati lenyúlás Szeged kárára. Varga Mihály (értsd:
Orbán Viktor) tervei szerint 2024-ig a kormány kapná meg
ezt a bevételt. Koktélcseresznye a tejszínhabon: továbbra
is az önkormányzatnak kell beszednie ezt az adót – és az
utolsó fillérig tovább is utalni. Kegyelmesék kitunkolják a kis
lábaskát is, semmit nem lehet hazahozni.
Ami innentől sima
megszorítás, sarc, és A hab a megszorítáaz adó eredeti céljával sok tetején a gépjáris szembemegy. Mert műadó tartós állami
miért is fizetünk gépjár- elvonása. Csak ez
műadót?
évente félmilliárdos
Azért
adóztatják
kormányzati lenyúhelyben az autót, mert
lás Szeged kárára.
az az alapos hipotéziKoktélcseresznye
sünk, hogy adott köa tejszínhabon: tozösségnek nem a legvábbra is az önkorszegényebb tagja az,
mányzatnak kell beakinek van pénze kocsit
szednie ezt az adót
venni és fenntartani. Ez
– és az utolsó fillérig
egy szegednyi település
lakóira még igaz lehet, tovább is utalni. Kede országosan már gyelmesék kitunkolsemmiképp. Ha bele- ják a kis lábaskát is.
zúdítjuk a nagy kalapba, akkor közvetlenül mondjuk egy 15 éves Honda Jazz
szegedi tulajdonosa spendírozza meg a miniszterelnöki luxuserkélyt meg a hatszázadik stadiont. Küldjön pénzt a vejkó sötét lámpáira, mert autója van Szegeden?
Aztán azért is adóztatunk helyben autókat, mert ott járnak, azokon az utakon, amelyeket jelentős részben az önkormányzatnak kell helyreállítania. Ez a feladat nem változik, de
innentől pont azok a források már nem lesznek benne a szegedi utakban, amiket az ezeket koptató autósoktól szedtek
be. Ugyanígy azért is volt indokolt helyben adóztatni, mert
itt pöfög a levegőbe a káros anyag – és ugyanezért lehetett
mentesíteni a környezetkímélő gépjárműveket. Minden azt
indokolja, hogy az autót helyben adóztassuk, és a beszedett
pénzt helyben használjuk fel. Fizikailag a legtöbbet itt van az
autó, innen indul, ide jön, itt foglalja a helyet. Ehhez képest
sima sarc lett belőle.
Miként a nyugdíjunkra sem gyűlik semmilyen egyéni
számlán a pénz, ígérete ellenére ezt sem csinálta meg Varga Mihály (na jó: Orbán Viktor). Megy be a nagy kalapba.
A népegészségügyi termékadó, közkeletű nevén csipszadó
funkciója az egészséges életmód támogatása lenne, ehhez
képest azt is elnyeli a feneketlen zsák, mi pedig megtekintjük, amint Németh Szilárd egyhetes „milánói makaróniból”
készít valamit, emberi fogyasztásra. És a kamarai tagdíj?
Kötelező befizetni, de tegye fel a kezét az a vállalkozó, aki
azt érzi, hogy valódi szolgáltatásokat vásárolt meg vele!
Bármely kurzus akkor kezd elszakadni az általa irányított közösségtől, ha közmegegyezés alakul ki: a hivatalos
kifejezéseink üresen konganak, nem jelentenek semmit. Tavaly ősszel épp azért rántotta ki a nép az önkormányzatok
jelentős részét a kormánypártok alól, mert ezt művelték, a
helyiek helyett a központ érdekét szolgálták. Erre most Orbán Viktor dacból belelép a gázba, sima sarccá silányítva
mindent. De őszintén szólva nem tudom elképzelni, hogy
akár az a maradék kevéske szegedi fideszes azt mondaná,
hogy de jó, hogy az autója után helyben befizetett pénzt nem
helyben használják fel.
Ceglédi Zoltán
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Váltás a Szegedi Sport és Fürdők Kft. élén
Elvégeztem azt a feladatot, amelyet vállaltam, többet szeretnék foglalkozni
a vállalkozásaimmal és a
családommal – indokolta
lapunknak Drégelyi Zoltán,
miért mondott le július elsejével a Szegedi Sport és
Fürdők Kft. éléről.
– Öt és fél éve működöm
együtt az önkormányzattal.
2014-ben a város vezetésének kérésére vállaltam el az
önkormányzat
információtechnológiai cégének, a Ritek
Zrt.-nek az irányítását. Nagy
volumenű feladat volt vezérigazgatóként, amelyet cégünk sikeresen teljesített. Ma
már a Ritek által kifejlesztett
és a Belügyminisztérium által megvásárolt ASP-szoftvert
használja minden magyarországi önkormányzat – mondta
Drégelyi Zoltán, aki szakmáját
tekintve szervezetfejlesztő és
rendszerszervező szakmérnök. Vállalkozásait is erre építette.
– Miután befejeztem a
munkát a Riteknél, a város-

Zsiráfbika érkezett
a vadasparkba

A

szegedi vadaspark új zsiráfbikája, Irungu a fővárosi állatkertből érkezett. A 2017-ben született iatal bika elsődleges feladata a fajfenntartás lesz.
Irungu szállítása zökkenőmentes volt – közölte a Szegedi
Vadaspark. Nyugodtan, a fölötte belógó faleveleket rágcsálva várta, hogy az autó végre a helyére kerüljön. Alighogy kitárult a speciális, zsiráfszállításra kialakított utánfutó ajtaja,
egyből a rámpára lépett, és el is foglalta a számára kialakított boxot. Egy darabig az új helyét szokja, majd megismerkedik a csapat többi tagjával, Thabóval és Luke-kal is.
A Rotschild-zsiráf a faj egyik legveszélyeztetettebb alfaja,
kevesebb mint 1700 egyede él vadon. (Fotó: Szabó Luca)

Drégelyi Zoltán többet szeretne foglalkozni a családjával és a vállalkozásaival. Fotó:
Iványi Aurél
vezetés felkért, hogy hozzam
olyan állapotba az önkormányzati tulajdonú Szegedi
Sport és Fürdők Kft.-t, hogy
az alkalmas legyen az új,
Etelka sori sportuszoda üzemeltetésére. Megtisztelő volt
a felkérés, és nagy kihívás a

Nagy Katalin
a várományos
Lapzártánkkor úgy tudjuk: dr. Nagy Katalin jogász, az
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. egykori szervezetfejlesztési és hálózatgazdálkodási igazgatója válthatja
Drégelyi Zoltánt a Szegedi Sport és Fürdők Kft. élén.
A három nyelven – angol, francia és német – beszélő Nagy Katalin a jogi diploma után a francia–magyar
menedzserdiplomát is megszerezte a szegedi egyetemen.

feladat, amit elvállaltam –
folytatta Drégelyi Zoltán, aki
2018 szeptembere óta ügyvezető igazgatója a Szegedi
Sport és Fürdők Kft.-nek.
– Már korábban azt kértem
Botka László polgármestertől, hogy ha elvégeztem a feladatot, amellyel megbíztak,
akkor – amint lehetséges –
szeretnék visszatérni a vállalkozásaimhoz. Most jött el
ez a pillanat – hangsúlyozta
az igazgató.
– Az általam vállalt feladatot már év elejére elvégeztem, és már akkor távoztam
volna a társaság éléről, de
jött a koronavírus, és menedzselni kellett a céget. A járványhelyzetben egy emberként állt a cég mögé minden

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.

PANELLAKÁSOK
FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE
Ha ön távf téses épületben lakásfelújítást tervez, ne feledkezzen meg a
radiátorcserér l sem! Cserélje le régi radiátorait új, korszer , energia- és
költséghatékony típusra!
Csere esetén Ön dönti el, hogy külső vállalkozóval vagy a Szegedi Távf t Kft.
szakembereivel végezteti el a munkát, a cseréhez azoban minden esetben
szükséges a Szegedi Távfűtő Kft. hivatalos hozzájárulása.
Miért válasszon a radiátorcseréhez minket? Azért, mert:
- magasan képzett, tapasztalt szakembereink végzik el a munkát,
- a radiátorokat és a cseréhez szükséges segédanyagokat beszerezzük és a
helyszínre szállítjuk,
- az elbontott egységek elszállítását 50 kg-ig díjmentesen vállaljuk,
- a radiátorok kereskedelmi listaárából 30% kedvezményt biztosítunk,
- elvégezzük a szereléshez szükséges rendszerürítést és újratöltést,
biztosítva a fűtési szezon problémamentes indulását,
- a helyszíni felmérés árát (5000 forintot) a szerelés végösszegében jóváírjuk,
- ha a radiátorok jelenleg Brunata típusú költségmegosztóval vannak ellátva,
ezek átszerelését is elvégezzük 4500 Ft/radiátor átszerelési díj ellenében,
- 10 év gyártói garanciával rendelkez radiátorokat építünk be,
- a beépített anyagokra 5 év garanciát vállalunk,
- a beépítéssel kapcsolatban felmerülő hibákra a szerelést követő 1 évig
díjmentes javítást biztosítunk.
Részletes információért látogasson el honlapunkra: www.szetav.hu
Az akció időtartama
március től július
ig
Helyszíni feméréshez hívja ügyfélszolgálatunkat a 62/540-540-3-as melléken.

kollégám, akiknek nagyon
köszönöm a munkáját. Benyújtottam a lemondásomat, amit Botka László polgármester tudomásul vett.
Megköszönte a munkámat,
s egyben kérte, hogy szakértőként továbbra is segítsem
az önkormányzatot, ami nagyon megtisztelő számomra
– közölte Drégelyi Zoltán.
Hozzátette még lapunknak, hogy vállalkozásai most
olyan lehetőségek előtt
állnak, amelyek nagy odafigyelést és aktív jelenlétet
igényelnek. Arról is beszélt,
hogy noha már elmúlt ötvenéves, van két kisgyermeke, egy másfél és egy öt és
fél éves fia, akikkel többet
szeretne együtt lenni.

Húsz éve nem volt ennyi szemét

Szakértők szerint húszévente van ennyi szemét az
újszegedi oldalon, mint amennyi a napokban fennakadt
az új úszóműnél. Az árhullám után megoldják, hogy soha
többé ne forduljon elő ilyen. A móló egy részét szétszedték
és biztonságba helyezték. Anyagi kár nincs, emberélet sem
volt veszélyben.
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Külvárosi mozi a Fűtőmű oldalán
Mamma Mia! – Rókuson
Hatalmas retró tévét festettek lapzártánkkor a
Fűtőmű utcában lévő Rókus 2-es számú fűtőmű oldalára. A Szegedi Távfűtő
Kft., a Mondolo Egyesület
és a Belvárosi mozi közös
kezdeményezése nyomán
június 27-én, szombaton
szabadtéri vetítéssorozat
kezdődik.

A

Mondoló Egyesület és
a távfűtő cég által közösen elindított „Városmetamorfózis” nevű projekt következő lépéseként
szabadtéri ilmvetítésekkel
csábítják a szegedieket a város szélére, Rókusra – fogalmazott Kóbor Balázs, a Szegedi Távfűtő Kft. ügyvezető
igazgatója, amikor a szeged.

hu a szokatlan kezdeményezésről kérdezte.
A Fűtőmű utcában található Szeged egyik legnagyobb fűtőműve, és ennek
oldalára festették fel azt a
hatalmas retró tévét a Mondolo street art festői, melyet
június 27-én, szombaton
este 9-kor „kapcsolnak be”
először. Ekkor indul ugyanis
a Külvárosi mozi Piknik előadássorozata a Mamma Mia!
című, nagy sikert aratott zenés vígjátékkal.
A vetítések ingyenesek
lesznek, s a fűtőmű előtti
nagy füves területen akár
pokrócokra is leheveredhetnek a családok; vihetnek
magukkal elemózsiát, frissítőket is, viszont a biztonságos távolságot egymástól

mindenkinek tartania kell.
Lesznek mobil vécék, és a
rendezők ügyelnek majd
arra, hogy senki se szemeteljen az előadás közben vagy
után. Mivel a filmek időtartama körülbelül két óra, legkésőbb este 11-kor befejeződnek a vetítések. A szervezők
szerint nem lesz olyan nagy
hangerő, hogy a környéken
élők az előadások miatt ne
tudjanak pihenni.
Amennyiben az eső elmosná a szombati vetítést,
másnap, vasárnap este
igyekeznek pótolni. Ha jók
lesznek a tapasztalatok, július 18-án lesz a következő
vetítés, és utána augusztus
22-éig minden hétvégén
nézhetnek majd filmeket az
érdeklődők.

Kívül-belül megújult épületbe
térhettek vissza a Cső utcai ovisok

Süss fel, nap, fényes nap – énekelte a Süni csoport az esős időben. A szegedi óvodák
idén nem tartanak nyári szünetet. Fotó: Iványi Aurél
Folytatás az 1. oldalról
ontos változás, hogy a
fűtésrendszer korszerűsítésével jóval olcsóbb
lesz az Északi városrészben található óvoda fűtése,
ugyanakkor a régi lámpatesteket energiatakarékos világítástechnikára cserélték.
Vörös Lászlóné, a Szegedi ÓVI Cső utcai tagintézményének vezetője elmondta,
hogy új bútorokat kaptak,
és az óvoda alapítványának anyagi segítségével új
szőnyegek kerültek a csoportszobákba. Az ablakokra
új függönyöket tettek, és
az önkormányzat támogatásának köszönhetően 32,
egyenként hatszemélyes öltözőfal is segíti a kicsik foglalkozásait.

F

Most még csak fél gőzzel üzemel az intézmény,
de szeptembertől közel 200
gyermek zsibongása tölti
majd be a megújult épületet. A kivitelezési munkákat
a Dél-Konstrukt Zrt. végezte.

Bölcsődéből a hatodik
Következik a Jerney,
a Gedói és a Tarjáni
A Cső utcai már a hetedik
óvoda, amely 2017 óta
megújult. Az óvodafejlesztési program első ütemében
eddig az Építő, a Tabán, a
Garam, a Kemes és a Cső
utcai, valamint a Tünde téri
és a Klebelsberg-telepi óvoda újult meg. Ezekre az önkormányzat összesen több
mint bruttó 2 milliárd forintot fordított; ebből 1 milli-

Lőrincz István 90 éves lett
Lapzártánkkor még festették a retró tévét a rókusi fűtőmű oldalára. Fotó: Iványi Aurél

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
41. § (2) bekezdés értelmében
közzéteszi
a Szeged, Dorozsmai út – Fonógyári út – Bajai út – vasútvonal által határolt terület településrendezési eszközének módosítására vonatkozó
tervezetét, valamint

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet
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 veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdése értelmében
az észrevételeket és javaslatokat
az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő
közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni,
kizárólag elektronikus úton
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével
és a zana.attila@szeged.eu e-mail-címre megküldve,
legkésőbb 2020. július 13-áig.
A közzététel ideje:
2020. június 28-ától 2020. július 13-áig.
A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető
Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

árd 358 millió forint uniós
támogatás, 710 millió forint
saját forrás volt. A program a
Jerney, a Gedói és a Tarjáni
óvoda felújításával folytatódik.

L

őrincz István
1930. június
24-én született. 1957-ig a honvédségnél szolgált,
az utolsó években
Szegeden. Később
az AKÖV-nél (az Autóközlekedési Vállalatnál) helyezkedett el, ahol mind
a személy-, mind a
teherforgalomban
dolgozott. A vállalat neve többször változott, így a Tisza Volán
munkatársaként vonult nyugdíjba 1987-ben. Szabad idejében
KRESZ-tanfolyamokon oktatott, továbbá vizsgáztatott is, és szívesen kertészkedett. Két gyermeke és két unokája született. Felesége halála után ismerkedett meg jelenlegi párjával. 80 éves
korában vett magának egy számítógépet, s igyekszik elsajátítani az Internet használatát. Fotó: Szabó Luca
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. júliusban is folytatja ütemszerűen a szelektív hulladékgyűjtő edények térítésmentes kiosztását a nem szünetelő,
előfizetéssel rendelkező lakossági ügyfelek részére. A lakosok az edényosztás részleteiről, időpontjáról, valamint
a szelektív edény használatával kapcsolatos további fontos tudnivalókról lakcímre érkező értesítést kapnak.
Az edényosztásról további információ a www.szegedihulladek.hu weboldalon található.

Az intézményfejlesztési programban 2017 óta öt önkormányzati bölcsőde újult meg.
A Cső, a Dobó, az Agyagos és
a Gyík utcai, valamint a szentmihályi bölcsődére az önkormányzat összesen több mint
bruttó 1 milliárd forintot költött; ebből 827 millió forint az
uniós támogatás, 192 millió
forint pedig a városi önerő. A
program folytatódik: jelenleg
a Siha közi bölcsőde felújításán dolgozik a kivitelező.

Szeged Pro Urbe
díjasa a főtanácsadók közt

K

ondorosi Évát (képünkön) beválasztották az
Európai Bizottság tudományos főtanácsadói cso-

portjába. Az Európai Bizottság
tudományos
főtanácsadói
testületének tagjai lefedik a
főbb tudományterületeket. A
jelölést tudományos szervezetek, így elsősorban akadémiák, egyetemek készítik el és
nyújtják be az Európai Bizottsághoz. A szegedi biológus
kutatót Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia
első embere javasolta. A jelölteket egy erre a célra felállított
bizottság értékeli, majd kiválasztja azt a néhány személyt,
akit meghívnak interjúra.
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Bejött a szegedi halászlé és a haltepertő
Mark Wiensnek, a világhírű gasztrovloggernek
Már több mint félmillióan látták
azt a videót, amelyben az ismert,
világjáró gasztroinluenszer, Mark
Wiens a szegedi halászlét is dicséri. Egy magyar rajongója azt
javasolta neki, hogy ha legközelebb Magyarországon jár, kóstolja
meg a lecsót is.

A

halászlé titkát kutatva először Szegeden, az Öreg Kőrössy halászcsárdában kóstolt Mark Wiens. Előételt is evett,

6,2 millió
Ennyien
iratkoztak
fel eddig Mark Wiens
YouTube-csatornájára, ahol a halászlés videó is látható.
mégpedig haltepertőt rántott hagymakarikával, amit isteninek és varázslatosan jónak ítélt.
„Husszala” – mondta a 34 éves
amerikai Mark Wiens, amikor kihozták és az asztalra tették a halászlét, de kísérője segített: „halászlé”. Végül Mark a „holászlé”
hangalakra javította kiejtését.

Ki a vlogger?
Ki az influenszer?

Mark Wiens az Öreg Kőrössy
halászcsárdában kóstolta meg a
szegedi halászlét.
A szegedi halászléről megjegyezte, hogy amint letették az asztalra, érződött az étel aromája, az
édesvízi halas illata a parikával, a
fűszerekkel.
Mark életében először Szegeden kóstolt harcsát, amelyet elégedett hümmögés után finomnak,
erős ízűnek, éretten halasnak tartott. Meg is jegyezte, hogy édesvízi
halról van szó. A következő fogás

1 millió
Ennyien követik Mark
Wienst az Instagramon.

Legközelebb a lecsót is kóstolja meg!
Mark Wiens halászlés videójához már közel ezerötszázan szóltak
hozzá. „Mekkora királyság már látni a legjobb kajáinkat egy ilyen
csatornán, nem?” – írta az egyik hozzászóló. Egy másik kommentelő azt javasolta Mark Wiensnek, hogy érdemes lenne kipróbálnia a
lecsót is, amelyet sokféle módon készítenek Magyarországon. A híres gasztrovlogger válaszolt a felvetésre; megköszönte az ajánlást,
és azt írta, „remélem, hamarosan ismét el tudok menni Magyarországra, hogy még több ételt kóstolhassak meg”. Egy másik hozzászóló pedig arról írt: örül, hogy Mark Magyarországra látogatott, és
megkóstolt néhány ételt. „Szeged egy igazi kedves kisváros, ahol
nagyon kedves és intelligens emberek élnek, és itt termesztik a
legjobb paprikát” – tette hozzá a kommentelő.

• Az internetes videonapló készítője a vlogger, aki a
videomegosztó portálokra
tölti fel a tartalmat, így az
mindenki számára elérhető.
Lehet személyes, oktató jellegű vagy szórakoztató.
• Influenszernek azokat a véleményvezéreket, véleménybefolyásoló és -formáló személyeket tartjuk, akik nagy
követőtáborral rendelkeznek
(Facebook, Instagram, YouTube), amely figyel a szavaira, a
tetteire, és amelynek viselkedését a véleményvezér erősen befolyásolni tudja.
szegedi pontyhalászlé volt; szerinte a ponty tisztább ízű a harcsánál.
A leveseket végül belsőségek kóstolásával zárta.
Ezután rátért a főfogásra:
egészben sült fogas süllőt evett.
„Fantasztikus étel volt, nagyszerű
étkezési élménnyel Magyarországról” – mondta a szegedi blokk zárásaként a gasztrovlogger, aki megdicsérte az éttermet, a Tiszát, a kilátást és a környék atmoszféráját is.
Ne hallgassuk el azt sem, hogy
Szeged után Bajára utazott, s az

1,8 millió
Ennyien követik Mark
Wienst a Facebookon.
ottani halászlé jobban ízlett neki,
leginkább erőteljesebb fűszerezettsége és a sokkal több paprika
miatt. De amiért igazán odavolt, az
a harcsapaprikás túrós csuszával.

Szeged madártávlatból. Forrás: YouTube

Szeged hangulatáról
és az itt élő emberekről

A

fővárosban élő Kiss Róbert Richárd
Prima Primissima díjas és Pulitzer-emlékdíjas turisztikai szakíró a
Szegedi Tükör 2019. február 16-i számában egyebek mellett a következőket nyilatkozta: „A mai napig gyakran járok Szegedre. Legutóbb egy könyvbemutatón voltam.
Jó impulzusok érnek Szegeden, mindig
feltöltődöm, amikor a szegedi ismerőseimmel, barátaimmal találkozom. Akkor is
eljövök Szegedre, ha nincs semmi dolgom
a városban. Csak úgy sétálok egyet, iszom
egy kávét, mert nagyon szeretem a szegedi embereket, a szegedi hangulatot. Jut Kiss Róbert Richárd turiszeszembe, tikai szakíró.
egyszer
még zsűritag is voltam a halfesztiválon.
Imádtam, mert imádom a szegedi halászlét is!”
Besenyei Péter műrepülő 2018-ban
bemutatót tartott a szegedi repülőnapon.
Akkor nyilatkozott a szeged.hu-nak. Arra
a kérdésre, hogy milyen fentről Szeged,
Besenyei azt válaszolta: „Nemcsak a levegőből, hanem lentről is szép. Egy nagyon
kedves délvidéki város a hídjaival, a Tiszával, a gyönyörű épületeivel és a kedves
embereivel. Nyugodt, békés, mindig szíveBesenyei Péter műrepülő.
sen jövök Szegedre.”
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Afganisztán hadügyminisztere lett
az egykori szegedi detektívből
Mintha Rejtő Jenő írta volna Farkas András kalandokkal teli élettörténetét, amelyben még nem ismert a titkos iratanyag
Két éve kutatja Farkas András egykori szegedi detektív életútját Béres-Berényi
Dorottya. A Szegedről elszármazott nyomozó Abdullah kán néven Afganisztán
hadügyminisztere volt az
1930-as években.
– Két éve beléptem egy
amerikai–magyar családfakutató-csoportba a Facebookon, mert nekem is kivándorolt néhány rokonom Amerikába. Itt gyakran segítettem
a csoporttagoknak a fordításokban. Betty Farkas-Hart
posztja felkeltette a igyelmemet, mivel szerepelt benne Szeged neve. Felvettem a
kapcsolatot Bettyvel, aki segítséget kért a dédapja, Farkas András utáni kutatásban
– idézte fel kutatásának kezdetét Béres-Berényi Doroty-

Betty Farkas-Hart, a nagypapa, Farkas András és a Farkas család legifjabb tagjai. Családi fotó
döntöttem, benevezek Farkas András kalandos élettörténetével – mesélte Dorottya.

Detektívként dolgozott
Szegeden

Farkas András.
Forrás: Kis Újság
tya, aki angoltanárként dolgozik egy vásárhelyi iskolában.
– Két éve még a szegedi
egyetemen tanultam, ezért
az egyetemi könyvtárban
volt hozzáférésem az Arcanum Digitális Adattár adatbázisához, így utána tudtam
nézni Farkas Andrásnak.
Amikor idén június elején
az Arcanum pályázatot hirdetett, amelyben kérték,
osszuk meg a legizgalmasabb kutatásunkat, úgy

– Betty Farkas-Hart az Egyesült Államokban él, és nem
tud magyarul, de nagyon
érdekli a származása, a családja története. Az érdeklődés a nagyapjától ered, aki
jelenleg Franciaországban
él, de Szegeden született,
1927-ben. Farkas András
1944-ben hagyta el Magyarországot, az oroszok miatt.
Franciaországba menekült,
ahol csatlakozott az idegenlégióhoz. 1946-tól harcolt az
indokínai háborúban, ahol
elvesztette a jobb alkarját.
Farkas András egész életében az édesapja után kutatott. Nem igazán volt emléke
róla, fotók se maradtak fenn,
ezért elkezdte kutatni a családjuk eredetét. Kiderítette,
hogy az apja, Farkas And-

Titkos iratok
Farkas Andrásról
– Betty Farkas-Harttal azóta is tartom a kapcsolatot,
és folytatom a kutatást. Pár napja felhívták a figyelmem az India Hivatal politikai és titkos irataira, azokra,
melyekben Farkas András afganisztáni tevékenységéről vannak információk. Az érdekesnek ígérkező iratanyagot a British Libraryben őrzik. A pandémia miatt
még zárva van a könyvtár, de ha kinyit, érdeklődni fogok a dokumentumok iránt – mondta Béres-Berényi
Dorottya.

rás egy kis erdélyi faluban,
Fugadon született, részt
vett az első világháborúban, detektívként Szegeden
dolgozott, majd Füzesgyarmaton lett tűzoltó. Farkas
András pár éve körútra indult a fiával, hogy felkutassa családja gyökereit. Ekkor
jártak Magyarországon és
Erdélyben.

Hadifogság, vándorlás,
Afganisztán
– Farkas András életútját
az Arcanum adatbázisában
található
újságcikkekből,
az általa írt levelekből és a
család által közölt információkból ismerhettem meg.
Ezek szerint tizenhét évesen
elszökött otthonról, és tengerésznek állt, majd átkerült
a szárazföldi alakulatokhoz.
A háborúban orosz hadifogságba esett, ahonnan megszökött, majd hosszú ideig
vándorolt. Ekkor jutott el
Afganisztánba is, ahol több
hónapot töltött. Az afgánok
oldalán harcolt az angolok
ellen, majd hazatért Magyarországra, és detektívként
dolgozott Szegeden. 1924ben megnősült, született két
gyermeke, majd családjával
Füzesgyarmaton telepedett
le, ahol tűzoltóparancsnok
lett.

Bujdosó betyárként
járta a Himaláját
– Farkas András 1928-ban
ismét kiutazott Afganisz-

tánba, ezúttal azért, hogy
Kőrösi Csoma Sándor kései
követőjeként „a magyarok
őseit kutassa” az afgán törzsek között. Az indulása
után nem sokkal azonban
kitört a polgárháború Afganisztánban, így nem tudott
bejutni az országba. Pénze
hamar elfogyott, s lerongyolódva, éhesen, gyalog
és betegen vándorolt a vad
vidékeken. Útjáról a magyarországi ismerőseinek küldött
leveleiben
számolt
be.
„Rettenetes hosszú utat
tettem meg, olyat, amelyre
otthon nem számítottam,
tudniillik kitört az afgán forradalom, s én mint egy bujdosó betyár jártam a Himaláját, a Pamírt, rettenetes
hóban, hidegben, célom
lévén az Afgániába való bejutás.”
Bolyongásai során eljutott Perzsiába (a mai Iránba) is, ahol első éjszakáját
egy csendőrőrsön töltötte,
három perzsa csendőr társaságában. Nem jött álom
a szemére – attól félt, hogy
ha elalszik, kirabolják vagy
megölik. Az egyik csendőr
a kenyérzsákja mélyéről
egy pipát és ópiumot vett
elő, amellyel Farkast is
megkínálta. Erről az élményéről levelében az alábbiakat írta: „Kínál engem is,

Újságcikk a Kis Újság 1932. augusztus 28-i számából.
a világ legboldogabb embere.”

1949-ben nyilvánították halottá
– Farkas András végül eljutott Afganisztánba, ahol
gyorsan váltották egymást
a fejedelmek. A korabeli cikkek alapján ő is bátran helyt-

Farkas András pár évvel ezelőtt Magyarországon járt
a iával. Családi fotó
nem merek hozzányúlni, de
ajánlja, jól fogok aludni, s én
nekifogtam, szívtam, szívtam sokat, sokat s percek
múlva elhagyott a gond, a
bánat, a holnap, csak szépet, kedveset láttam, otthon
éreztem magamat, otthon,
kis meleg szobámban, feleségem mellett, hallottam
kicsinyeim csacsogását s
én nevettem, boldog voltam,

állt a harcokban. A felkelés
sikeres volt; az uralkodót
(Amanullah kánt) a felkelők
elűzték, a győztes, új uralkodó (Mohammed Nadir
Shah) pedig hálája jeléül hadügyminiszterré nevezte ki
Farkast. Már csak egy dolog
hiányzott a boldogságához:
hogy a családja is kövesse őt Afganisztánba, és ott
együtt új életet kezdjenek,

ám ez végül sosem valósult
meg.
1933-ban a királyt meggyilkolták, és Farkas Andrásnak nem volt tovább helye
Afganisztánban. Nem tudjuk, mi történt vele ezután,

Forrás
Béres-Berényi Dorotytya a legtöbb cikket
a Kis Újságban, a Békésmegyei Közlönyben és a Szegedi Új
Nemzedékben találta Farkas Andrásról.
Nem mindig volt egyszerű a kutató feladata, mert a cikkek olykor ellentmondásosak
voltak. Farkas Andrást néha Andorként,
máskor Antalként és
André F. Arkazként
emlegették. A kutató szerint azonban a
szövegkörnyezetből
kiderült, hogy Farkas
Andrásról van szó, s
vélhetően csak elírták
a nevét.

de a Magyar Közlönyben
megtaláltam, hogy 1949ben halottá nyilvánították.
Utolsó ismert lakhelye Kermansah (Irán) volt.
Szabó C. Szilárd
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Ezrek sétáltak tavaly a rakparton az árvízi emléknapon. Fotók: Iványi Aurél

Hamarosan indul a rakparti honfoglalás
Szeged legnagyobb természeti adottsága kétségkívül a Tisza – Jó lenne, ha az emberek rendszeresen lemennének a folyópartra
Emberléptékű, még inkább élhető várost szeretnénk, amely
használja természeti adottságait – nyilatkozta a szeged.hu-nak
Mihálik Edvin, Zöld város programért felelős tanácsnok.

E

mlékeznek még a Szeged
főutcája a Tisza projektre?
Az önkormányzat egy évvel
ezelőtt indította el a programot.
Akkor látványterveken mutattak be különböző ötleteket, lehetőségeket arra, mit lehetne tenni
azért, hogy
• a Tisza sokkal szervesebb része legyen Szegednek,
• sokkal jobban használjuk a
folyót,
• sokkal közelebb legyen hozzánk.

tozásokat, lehetőségeket, amelyek
mentén még idén elkezdődhet a
Tisza és a szegedi oldal „hasznosítása”.
Zárjuk le a rakpartot az autóforgalom elől minden hétvégére július
1. és augusztus 31. között, és adjuk át a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak – ez volt az első pont.
– A koronavírus-járvány miatt
nem kezdhettünk el foglalkozni
ezzel a projekttel. Mégis azt gondolom, most, hogy a kormány további enyhítéseket vezetett be, a
július és az augusztus elég lehet
arra, hogy valamit elkezdjünk. Így
született meg az a gondolat, hogy
július 1. és augusztus 31. között
hétvégente ne az autósoké legyen a Huszár Mátyás rakpart. Ha
a közgyűlés városüzemeltetési,
2018-ban a futóké volt a Huszár Mátyás rakpart a Pick utcai futófesztiválján.

Négy pont
1 Július 1-jétől augusztus 31-éig minden hétvégén lezárják az
autóforgalom elől a Huszár Mátyás rakpartot.
2. A rendezvényeket, fesztiválokat a Széchenyi térről a rakpartra
költöztetik, kivéve a hagyományos Szeged-napi ünnepségsorozatot
a borfesztivállal, valamint a karácsonyi vásárt.
3. Csak újrahasznosítható poharakat és evőeszközöket lehet
majd a rendezvényeken használni.
4. Megszüntetik a készpénzhasználatot, bevezetik az elektronikus
fizetést a rendezvényeken.

Ezekben az ötletekben viszszatérő elem volt, hogy a Huszár
Mátyás rakpartot oda kell adni a
szegedieknek, a gyalogosoknak és
a kerékpárosoknak, hogy ott lehessen különböző szabadtéri programokat tartani.
Ez kezdődhet el idén nyáron.
Mihálik Edvin, a Zöld város
programért felelős tanácsnok
sajtótájékoztatóján négy pontba
szedve foglalta össze azokat a vál-

fejlesztési és környezetvédelmi bizottsága megszavazza a javaslatomat, akkor júliustól elkezdődhet az
együtt gondolkodás a városlakókkal arról, hogyan növeljük a belvárosi Tisza-part turisztikai vonzerejét. Lehetőséget szeretnénk biztosítani a szegedieknek arra, hogy
hétvégente a Tisza közelségében
kapcsolódhassanak ki. Már most
is sokan kimennek esténként a
rakpartra – autóval. Hiszünk ab-

ban, hogy ha lezárjuk a rakpartot, akkor biciklivel és gyalog még
többen mennek majd ki a Huszár
Mátyás rakpartra. Szeretnénk kulturális programokkal is megtölteni
a területet. Azt szeretnénk, ha élet
lenne ott. Nagyon örülnék annak,
ha rendszeresen tartanának programokat a civilszervezetek. Nem
célunk, hogy pontosan megmondjuk, mire és hogyan használják a
szegediek hétvégente a rakpartot.
Lehetőséget adunk a városlakóknak arra, hogy jól érezzék ott magukat. A város partner abban, hogy
a szegediek megvalósítsák ötleteiket a rakparton – mondta Mihálik
Edvin.
A Zöld város programért felelős tanácsnok azt is hangsúlyozta,
hogy ez a javaslat nem az autósok
ellen irányul, nem a gyalogosokért
és a kerékpárosokért lobbizik. –
Emberléptékű, még inkább élhető
várost szeretnénk, amely használ-

ja természeti adottságait. Szeged
legnagyobb természeti adottsága
kétségkívül a Tisza. Jó lenne, ha
az emberek rendszeresen lemennének a folyópartra, a szegedi
oldalon is. Ehhez az is kell, hogy
meghozzuk ezeket a döntéseket,
elindítsuk ezt a „rakparti honfoglalást”. A többi rajtunk, szegedieken
is múlik – mondta Mihálik Edvin.

A tanácsnok hozzátette: ahhoz viszont a szegedieknek kell
partnereknek lenniük, hogy hétfőnként rend legyen a rakparton.
– Arról nem a város tehet, hogy
nagyon sokan akkor is eldobják vagy otthagyják maguk után
a szemetet, ha egy méterre van
tőlük a kuka – mondta a tanácsnok.

Ki volt Huszár Mátyás?
Az 1778-ban Kisheresztényben született Huszár Mátyás vízépítő
mérnök, geodéta és táblabíró is volt a Wikipédia szerint. Munkássága:
• Elkészítette a Tiszántúl folyószabályozásának tervét.
• Elsőként térképezte fel a Dunát, a Marost, a Tiszát és a Körösöket.
• Szintező műszert tervezett állványzattal és mikrométeres csavarral.
• Kezdeményezésére vezették be a tízes számrendszert a szintezőléceken és általában a geodéziai gyakorlatban.
Huszár Mátyás 1843-ban Nagyváradon hunyt el, 65 évesen korában.
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Harry Potter vagy Egri csillagok? Mindkettő!

Szemtől szemben

S

zeged utcáin, terein vannak olyan emberek, akik szinte már a városképhez tartoznak. Akadnak, akik a forgalmasabb tereken, kis székükön ülve, lágy dallamokkal szórakoztatják a járókelőket hegedűjükön. A Széchenyi
teret átszelő sétány két oldalán padok sorakoznak. Sokan
üldögélnek és beszélgetnek a terebélyes, öreg platánfák
alatt is nap mint nap. Sokan a Tisza partján, a rakparton teszik meg rendszeres sétájukat, vagy futva edzenek a folyó
partján.
A közelmúltban betértem egy pénzintézetbe, természetesen maszkban. Megkérdeztem az ügyintézőt, hogy levegyem-e az „álarcomat”, azonosítás céljából.
– Ó, köszönöm, nem kell! Már a szeméről felismerem! –
válaszolta.
Kedves volt a hangja, de azt nem tudom, hogy mosolygott-e, mert rajta is „álarc” volt.
Dr. Berecz Árpádné

Már a szeméről felismerem… Képünk illusztráció.

Ismét Soros lett a soros

H

a háború, akkor ahhoz válogatott ellenségekre is
szükség van. Nem egyszerű ilyeneket kreálni, de ez
már könnyen megy a Fidesznek – akkor is, ha álmukból zavarják fel őket.
Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről – jelentette be pár
napja Orbán Viktor. A kérdőív (amelyre közpénzből több milliárd forintot pocsékolnak el felelőtlenül) a Soros-féle tervre
is ki fog térni. Hoppá, már itt is az ellenség!
A Fidesz szerint az Európa-kötvényt Soros találta ki, és
mivel az EU harminc évre akarja felvenni, a magyar miniszterelnök szerint még „az unokánk feje fölött is ott fog lebegni
a visszafizetési teher”.
Jó, hát ilyen dolgokat a magyar kormány is elkövet (paksi
atomerőmű, Budapest–Belgrád-gyorsvasút) –, ráadásul orosz
és kínai hitelekkel. És kit kérdeztek meg ez ügyben Orbánék?
Senkit, mentek – szokásuk szerint – a maguk feje után.
Mondhatunk mi itt bármit, csak az a jó, amit a kormányfőnk kitalál. Persze dicsekedni, azt tud. Az elmúlt tíz év regnálását úgy dicsőítette, a baloldali kabinetek ostorozása
után, hogy „minden magyar – szerintem – jobban érzi magát
a bőrében”. Megkérdezte ezt a magyaroktól is?
Fontos, hogy a magyar kormány minél nagyobb részt
hívjon le az EU mentőcsomagjából. Amit aztán olyan fejlesztésekre kellene fordítani, amelyek hosszú távon alapozzák
meg a növekedést, például az egészségügyben és az oktatásban. Úgy hírlik, hazánk 13 milliárd eurós hitelt és támogatást kap, fele-fele arányban. Ez óriási pénz.
A harmincéves Európa-kötvény eladósítja a jövőt – mondta Orbán. És akkor az orosz és kínai hitel (az éppenséggel
nem feltétlenül szükséges beruházásokkal együtt) mi a fenét csinál? Néha gondolkodni is kellene…
Megjegyzem, a nemzeti konzultáció önbecsapás, fityiszt
sem ér. Egyedül arra jó, hogy a Fidesz sok-sok milliárd forint
közpénzből tesztelje saját táborát. Ez a fajta ténykedés abszolúte rossz és törvénytelen!
Biztos, hogy nem lesz egyszerű a válság utáni talpra állás; miként az is, hogy azzal a mentalitással és „hozzáértéssel”, amellyel korábban rontott az Orbán-rezsim, nem tud az
ország egyről a kettőre lépni.
Kutnyik Pál

S

zámtalan mesekönyv van a világon, mint például A kis herceg, a
Mary Poppins, az Alice Csodaországban vagy akár a Pinokkió, melyben
sokkal több van, mint amit egy kiskorú
gondolhat, érezhet a hallgatásuk, az olvasásuk közben. Ezért is kell ezeket felnőttként újraolvasni. Szerintem a Harry
Potter könyvek is ezek közé tartoznak,
merthogy nekem a gonosz és a jó harcán túl lényegesen többet mondtak. Évtizedek alatt úgy megtanultam a sorok
közt olvasni, hogy a sorokat szinte már
nem is kell (ezt viccnek szántam). Egykét gondolatot, észrevételt, furcsaságot
szeretnék megosztani a nyájas olvasóval,
amely felmerült bennem Harry Potter történeteit olvasva. Láttam a megilmesített
részeket is, de a könyv jobban tetszett.
Lehet, hogy figyelmetlenül olvastam,
de a mai napig sem tudom, hogyan s
miért alakult ki a muglik, a varázsolni

Romániában van a legtöbb sárkány, de a legnagyobb
mégiscsak
magyar! Mágiaügyi Minisztérium. Na ilyen van
nálunk is, persze más
néven. Lehet, hogy köztünk is vannak mágusok? Vagy mágnások?
nem tudók, illetve a varázslók párhuzamos társadalma. Viszont ez utóbbiak
társadalmi berendezkedése sem fenékig

A varázslók nem egyforma képességűek, és az
anyagi helyzetük is igencsak különböző. Úgy tűnik, nacionalista ellentétek nincsenek közöttük,
de a főgonosznak köszönhetően annál durvább a
fajtamegkülönböztetés.
tejfel. A varázslók nem egyforma képességűek, és az anyagi helyzetük is igencsak különböző. Úgy tűnik, nacionalista
ellentétek nincsenek közöttük, de a főgonosznak köszönhetően annál durvább
a fajtamegkülönböztetés. Vannak az
aranyvérűek, a fajtatiszta varázslók, és
a sárvérűek, akiknek az egyik vagy mindkét szülője mugli. Hogy két muglinak
hogyan lehet varázsló a gyermeke, ez a
genetikai csoda nem derül ki a könyvből.
Igaz, nagy ritkán fordítva is előfordulhat.
Még jó, hogy Voldemort legyőzésével ez
a fajtabéli ellentét megszűnik a varázslók társadalmában. Ebből is látszik, hogy
mindez mese.
A mi (mugli) Bibliánk tiltja a varázslást, minek okán a mi (mugli) keresztényeink nem ajánlják a HP-könyvek
olvasását a mi (mugli) fiataljainknak,
pedig ezek a varázslók megünneplik a
karácsonyt, és az Istent is felemlegetik
néha. Viszont a húsvéti locsolkodás, a
térdre borulva imádkozás nem jellemző
rájuk. Hermione Granger kisasszony szív-

szorongató szociális érzékenysége példamutató. Kár, hogy a Házimanó Felszabadítási Front nevű mozgalmát a többiek
kinevetik. Egyéb apróságok.
A sport. Na azt hogy szeretik! Óriási
kviddics csaták, óriási kviddics stadion,
Kviddics Világkupa! Na de Írország–Bulgária döntő? Tényleg mese. Nemzeti
büszkeségem okán ki nem hagynám
a magyar mennydörgő sárkányt, aki a
legnagyobb a sárkányok között. Igaz,
Romániában van a legtöbb sárkány, de
a legnagyobb mégiscsak magyar! Mágiaügyi Minisztérium. Na ilyen van nálunk is,
persze más néven. Lehet, hogy köztünk
is vannak mágusok? Vagy mágnások?
És a legvégére hagytam a mi Harry
Potterünket, Varga Mihály pénzügyminisztert. Ugye, hogy hasonlít rá? Nagy varázsló ő is, hogy mást ne mondjak...
Kisiskolás koromban minden évben legalább egyszer elolvastam az Egri
csillagokat, talán emiatt sem kedvelem
a mai napig a törököket. Nem szép, tudom. Felnőtt fejjel Harry Pottert olvasva
meg arra jöttem rá, hogy mekkora mugli
vagyok! Bezzeg ha lenne egy varázspálcám sárkányszívhúrmaggal... Jaj lenne
a Sötét Nagyúrnak és az Életfalóknak!
Méhes János
Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket,
olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.

Egy kép, két mondat

Mostanában sokszor zuhogott az eső. Olvasónk az egyik nagy eső után fotózta a szivárványt a tarjáni víztorony felett.
Fotó: Méhes János
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LEGENDÁKRA EMLÉKEZTEK. Életének negyvennyolcadik évében hosszan tartó,
súlyos betegség után, június
18-án elhunyt Benedek Tibor (képünkön), minden idők
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Indulhat a Pick a Bajnokok Ligájában
Szerződést hosszabbítottak Stepančićtyal a szegediek

M

Szabadkártyát kapott a BL következő
idényére a MOL-Pick Szeged kézilabdacsapata. A 16 résztvevős főtábla
sorsolását július 1-jén tartják. A klub
bejelentette, hogy 2024-ig meghoszszabbította a horvát jobbátlövő, Luka
Stepančić szerződését.

A
egyik legnagyszerűbb vízilabdázója, háromszoros olimpiai
bajnok, világ- és Európa-bajnok, az egyetemes magyar
sport kiemelkedő egyénisége. A legendáról, valamint az
előtte egy nappal, 84 évesen
elhunyt, szintén háromszoros olimpiai bajnok Kárpáti
Györgyről megemlékeztek a
Szegedi Féri Vízilabdacsapat,
valamint az SZVPS játékosai
is, akik az újszegedi sportcsarnok és sportuszoda bejáratánál gyújtottak mécsest tiszteletükre.
TÁMOGATOTT
TEHETSÉGEK. Közel száz iatal sportolót támogat idén összesen 32
millió forint értékben a MOL
Alapítvány. A tehetségeket segítő program pályázatára a
10–18 évesek kategóriájában
378-an jelentkeztek; közülük
85-öt támogat az alapítvány
– például a Szegedi Korcsolyázó Egyesület rövid pályás
gyorskorcsolyázóját, a 14 éves
Kormányos Ninát, valamint az
NKM Szeged Vízisport Egyesület kenusát, a 19 éves Molnár
Csengét. A 18–23 év közöttiek
kategóriájában beérkezett 30
pályázati anyagból a kuratórium kilencet díjazott, s ezek közül az egyik a Szegedi Korcsolyázó Egyesület klasszisáé, Jászapáti Petráé.
KOMOLY RIVÁLISOK. November elején kezdődik és
május elejéig tart a féri kézilabda Eurokupa következő kiírása, amelyben a magyar válogatott is szerepel. Az Eurokupában azok a csapatok indulnak, amelyek már kijutottak a
következő Európa-bajnokságra, ezért nem vesznek részt
a selejtezőben. A magyarok a
szlovákokkal együtt – részben
Szegeden – házigazdái lesznek a 2022-es tornának, így
az Eb-címvédő spanyolokkal,
valamint a legutóbb ezüstérmes horvátokkal játszanak az
európai szövetség sorozatában, idén ősztől jövő tavaszig.
Az első mérkőzés november
4-én vagy 5-én lesz, Spanyolország ellen.

MOL-Pick Szeged kézilabdacsapata megkapta az Európai Kézilabda Szövetségtől a Bajnokok
Ligájához szükséges szabadkártyát, így
a 16-os főtáblán szerepelhet a 2020–
2021-es szezonban. A szegedi együttes
18. alkalommal állhat rajthoz a BL-ben.

Hatalmas harc volt a helyekért
– Ez remek hír, amelynek az egész
MOL-Pick Szeged-család örül. Klubunk
évről évre előrelép, s komoly elismerést vívott ki nemzetközi szinten, ennek
az eredménye, hogy ismét a főtáblán
küzdhetünk, és várhatjuk a július 1-jei
sorsolást – nyilatkozta a klubhonlapon
Szűcs Ernő Péter elnök.
– Sokan automatikusnak gondolják
a magyar csapatok szabadkártyáit, de
fontos tudni, hogy ezekért óriási lobbizás folyik. A versenysorozat jelentősen
szűkül, és az elmúlt évek résztvevői
közül egy klub sem szeretne kimarad-

Stepančić és a Szeged a következő idényben is a BL-ben szerepelhet. Fotó: a
MOL-Pick Szeged hivatalos Facebook-oldala
ni. A jelentkezések száma meghaladta
a szabadkártyára kiírt helyek dupláját,
még úgy is, hogy az EHF szigorúan szabályozza az országonként pályázható
helyek számát – idézte a szövetség
közleménye Novák András operatív
igazgatót.

tember 6-án rendezik, az alapszakasz
május 23-án zárul. A Mol-Pick Szeged
és a Veszprém rangadója Szegeden december 16-án lesz, Veszprémben pedig
március 21-én. A bajnoki döntőre május 27. és június 3. között kerül sor.

Stepančić hosszabbított
Decemberben jön a Veszprém
A Magyar Kézilabda Szövetség elkészítette a 2020–2021-es élvonalbeli
idény programját. A nyitófordulót szep-

A BL-csoportkör résztvevői
MOL-Pick Szeged, Veszprém, PPD Zagreb (horvát), Aalborg (dán), Barcelona
(spanyol), PSG (francia), Kiel (német), Flensburg (német), Vardar Szkopje
(északmacedón), Kielce (lengyel), Porto (portugál), Nantes (francia), Celje
(szlovén), Meskov Breszt (fehérorosz), Elverum (norvég), Motor Zaporizzsja
(ukrán).

Készülnek a nyílt vízi úszók,
de még nem tudják, mire

H

Elindult a munka
a Pick Kézilabda
Akadémián

osszúra nyúlt az úszók kényszerpihenője a koronavírus-járvány alatt, s ez igaz a nyílt vízi szakág képviselőire is. A rendkívüli helyzet a feje tetejére állította a
versenynaptárat.
– Biztos, hogy augusztus végéig törölték a világkupa-versenyeket, és meg nem erősített értesüléseink szerint a junior
világ- és Európa-bajnokságot is. Elvileg ősszel három vk-viadalt megtartanak, így a felnőtteknek és a legjobb fiataloknak
még lehet nemzetközi versenyük – nyilatkozta Gellért Gábor,
a nyílt vízi válogatott szövetségi kapitánya a szövetség Facebook-oldalának.
Pedig a magyar csapat idén is nagy reményekkel vett volna részt a korosztályos világversenyeken. Jelenleg azonban
a bizonytalanság az úr, s Gellért sem tagadja, hogy nem tudja, a szakág miként éli túl a válsághelyzetet. Tervei viszont
már vannak a jövő évre.
– Volt egy felvetésem az elnökség felé, hogy jövőre megrendezhetnénk a junior Európa-bajnokságot, mivel nagyon
erős csapatunk lehet. Azt persze nem tudjuk, hogy a vírus
mennyire írja át a forgatókönyvet. Balatonfűzfőn készülünk
a válogatottal, igaz, még nem tudjuk, hogy mire. Szeretném,
ha ősszel megrendezhetnénk az országos bajnokságokat,
hogy legyen cél a versenyzők előtt – fogalmazott a szövetségi kapitány.

A klub bejelentette, hogy 2024-ig meghosszabbította a horvát válogatott
jobbátlövő, Luka Stepančić szerződését. A tavaly a PSG-től igazolt 29 éves
játékos az NB I.-ben eddig 13 mérkőzésen 40 gólt szerzett, míg a Bajnokok Ligájában 10 összecsapáson ugyancsak
40 találatig jutott.
– Örülök, hogy hosszú távra tervezhetek Szegeden, ahol a családommal
remekül érezzük magunkat. Komoly
célokért küzdünk, ezek elérésében
szeretnék tevékeny szerepet vállalni –
nyilatkozta Stepančić.

unkába állt Kárpáti
Krisztián, a Pick Kézilabda Akadémia új
vezetője. A szakember ismerkedik a játékosokkal, szervezi
a képzést.
– Sokakat ismerek a különböző korosztályos válogatottakból, vagy ellenfélként
találkoztam velük. Érződött a
hosszú, közös edzés nélküli
szünet: bár a srácok szorgalmasan végezték az erőnléti
stáb által előírt feladatokat, a
labdanélküliség meglátszott
– fogalmazott a MOL-Pick Szeged honlapján. Kárpáti beszélt
az első időszak céljairól is.
– A finomítás játssza a
főszerepet a Pick Kézilabda
Akadémia életében. Az adminisztráció, a szervezés tölti
ki az időnket. Most még komolyabb logisztikát igényel
minden, de ha megépül az új
aréna, könnyebb lesz a helyzetünk – árulta el. A júniusi
közös edzések után kis szünet következik, s július 13-án
folytatják a felkészülést.
– Az akadémiai rendszer
tizenöt éves kortól indul, és
tizenkilenc éves korig tart.
Tudom, minden szegedi nagy
vágya, hogy minél több saját
nevelésű játékos kapjon szerepet a MOL-Pick Szegedben.
Ez a célunk, ezért dolgozunk.
Bízom benne, hogy sikerül
tehetségeket nevelnünk, akikből profitálhat a csapat – tette hozzá Kárpáti

Szegeden lesz a 2021-es pótkvalifikáció
Újabb rangos versenyt rendeznek a Maty-éren

K

iadta jövő évre tervezett versenynaptárát a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség; eszerint a tokiói olimpia európai
pótkvaliikációs versenyét,
valamint az első gyorsasági
világkupát 2021. május 12.
és 16. között Szeged rendezheti meg, a Maty-éri versenypályán.
A nemzetközi szervezet állásfoglalása szerint jó
esély van arra is, hogy idén
szeptember 23. és 27. között a magyar szervezők rendezhetik meg a nem olimpiai
számok világbajnokságát,
szintén Szegeden, amely
eredetileg július közepére
volt kiírva. Ezen az eseményen a tervek szerint az olimpiai számok világkupa-versenynek számítanak majd.
S miközben a hazai és

a nemzetközi szövetség folyamatosan egyeztet a részletekről, a válogatott tagjai, köztük az NKM Szeged

Vízisport Egyesület sportolói
edzésekkel és tesztversenyekkel tartják formában
magukat.

Kárász Anna (elöl) a Maty-éren tartja magát formában.
Fotó: Kárász Anna hivatalos Facebook-oldala
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kezni lehet a szeged@tourinform.hu e-mail-címen.

Programok
EMMA
Időpont: június 30., kedd,
17 óra
Helyszín: Belvárosi mozi
Jane Austen örök érvényű
komédiája arról, hogyan találd meg a párod, és hogyan
érdemeld ki a boldogságot.
A csinos, okos és gazdag
Emma Woodhouse riválisok
nélküli, fáradhatatlan méhkirálynő az ő álmos kisvárosában. Emma össze nem illő
párok és romantikus botlások közt manőverezve találja

meg a szerelmet, amely végig ott volt az orra előtt.
VISSZAJÖVÖK!
Időpont: július 3., péntek,
19 óra
Helyszín: Szeged
Élményséta a Szegedi Tourinform szervezésében. Az
esti séta során a résztvevők felfedezik a belvárost, és
megismerkednek az 1879es nagyárvíz után néhány
év alatt felépült palotás város épületeivel, tereivel, su-

gárútjaival. Bejárják a Széchenyi teret, megcsodálják a városházát, a Sóhajok hídját, megtudják, miért
Kossuth Lajos szobra áll a
Klauzál téren, és honnan
kapta nevét a Kárász utca.
Megnézik a kivilágított palotákat, szobrokat, és megtudják, mi az a fogadalom,
amelyből a dóm született. A
séta regisztrációhoz kötött,
jelentkezni lehet a szeged@
tourinform.hu e-mail-címen.
MEDITERRÁN
Időpont: július 4., szombat,
19 óra
Helyszín: Szeged
Élményséta a Szegedi Tourinform szervezésében. A

résztvevők Szeged kora esti
hangulatát fedezik fel, amikor a fények lassan kigyúlnak, és kezdődik az esti
zsongás. A laza, interaktív
séta során megismerik Szeged különleges mediterrán
arcát, melynek titkairól érdekes történeteken keresztül
rántják le a leplet. A programot egy kis bemelegítő welcome drinkkel indítják és
koktéllal zárják. A séta regisztrációhoz kötött, jelentkezni lehet a szeged@tourinform.hu e-mail-címen.

Élményséta a Szegedi Tourinform szervezésében. A
résztvevők megcsodálják a
világ negyedik legnagyobb
zsinagógáját, a zsidó közösségi házat, a régi zsinagógát
és néhány, a közösség tagjaihoz köthető épületet. A séta
regisztrációhoz kötött, jelent-

NYUGI TÚRA
Időpont: július 4., szombat,
13.30 óra
Helyszín: Szeged
A SzegedBike szervezésében induló kerékpártúrán ingyenes a részvétel.
Útvonal oda: SzegedBike (Vásárhelyi Pál út 16.) – repülőtér – Domaszék – Mórahalom – Bivalyrezervátum. Útvonal vissza: Bivalyrezervátum
— Röszke — Szentmihálytelek
— Nyugi kert, Szeged. A túra
hossza: 37 kilométer.

ZSIDÓ EMLÉKEK
Időpont: július 5., vasárnap,
10 óra
Helyszín: Szeged

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: július 1. 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: Huszonnyolc évig állt fenn a Szegedi Vidámpark. A nyertes: Lengyel Bettina. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Mentális és fizikai terhelése a hét közepén csökken. Habár úgy érzi, hogy elakadtak a dolgai, rájön, mekkorát
téved, amikor egy váratlan lehetőség kopogtat az ajtaján. Bátran
éljen vele, garantált a siker!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Az élet felgyorsul ön
körül, igyekezzen felvenni
a ritmust. Amennyiben
szemfüles, megoldást találhat
néhány problémájára. Szerelmi
életében nem várható változás,
legyen türelemmel, nemsokára
jóra fordulnak a dolgok.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Egy régi megoldatlan
helyzet kerül ismét ön
elé. Ahhoz, hogy tovább
tudjon lépni, nézzen szembe
vele. Szánjon időt a tervezésre,
most a „majd lesz valahogy”
stratégia nem fog működni,
sem a hétköznapokban, sem a
párkapcsolatában.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Érzelmei ziláltak, nehezére
esik elvonatkoztatni a múlt
eseményeitől. Vigyázzon,
nehogy amíg a tegnapon
nosztalgiázik, a jelen elrobogjon
ön mellett, anélkül hogy
észrevenné a sok szépet, amit
csak az ön számára tartogat.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Az elkövetkező
hét hangulata erősen
hullámzó
lesz.
Ha
sikerül őszintének lennie
önmagához és a kedveséhez
is, közösen feloldhatják a feszültséget. Ez még közelebb
hozza önöket egymáshoz, mindkettejük nagy örömére.
SZŰZ
(VIII.
23–IX.
22.) Munkájában intézze
el minél előbb a határidős
feladatokat, különösen az
adminisztratív jellegűeket.
Ily módon a semmiből felbukkanó
újabb szakmai kihívások nem
fognak fejfájást okozni. Párja
mellett biztonságban érezheti
magát!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Úgy érzi, belefásult
a munkájába. Itt az ideje
elgondolkodni azon, merre és hogyan tovább.
Járjon nyitott szemmel, számos
lehetőség várakozik önre! A
magánélete egyensúlyban van,
boldognak érzi magát.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) A héten csak
azzal foglalkozzon, ami
nem okoz fáradtságot, így
a hét végére visszanyerheti
az energiáját. Szüksége lesz rá,
mert olyan feladatot kaphat,
amely teljes embert kíván. Ettől
visszatér az önbecsülése, ami
az élet összes területére pozitív
hatással lesz.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) A héten nehezen lesz
képes alkalmazkodni a
kollégáihoz, s ezzel mindannyiuk dolgát megnehezítheti. Igyekezzen tehát kompromisszumos megoldást találni a
kényes helyzetekre! Aztán utazzon el a kedvesével pár napra,
ettől sokkal jobban érzi majd
magát.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Kifejezetten idegesíti,
hogy mindenkinek mindent
százszor el kell mondania. Úgy érzi, senki nem érti
meg. Vonuljon vissza, és gondolja
újra a céljait, mert lehet, hogy
rossz ajtókon kopogtat. Szerelme
mindenben a segítségére van,
legyen érte hálás neki.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Most van itt az ideje
a nagytakarításnak a
karrierjében. Szabaduljon
meg
mindentől,
ami
visszahúzza, és kezdje építeni
a szebb jövőt. Társával nagyon
egymásra találtak, akár közös
vállalkozásba is foghatnak, szinte
biztos, hogy sikeres lesz!
HALAK (II. 20–III. 20.)
A munkába fektetett
energiája a héten térül
meg. Minden kétes
kérdésben sikerül dűlőre
jutnia. Ennek örömére menjen
el pár nap szabadságra, s
ünnepeljék meg a sikereit a
párjával. Kellemes időszaknak
néz elébe!

Szeged régen

KÉPÜNKÖN A SZEGEDI VARRÓLEÁNYOK VIGALMI
BIZOTTSÁGA, MELY 1911-BEN MEGSZERVEZTE A
VARRÓLEÁNYOK TÁNCMULATSÁGÁT A LLOYD TERMÉBEN. A Kass szálló legnagyobb, fehér stukkós terme
volt a Lloyd. A vigalmi bizottság a nagyobb mulatságokat,
bálokat készítette elő. A korabeli híradások szerint „a tánc-

estély kiválóan sikerült s a legvidámabb hangulatban kivirradtig tartott. A szép mulatságért dicséretet érdemelnek Takács Piroska elnöknő (képünkön középen feketében) és (mellette) Varga Piroska rendező. A cigányvajda
Klein Imre volt (az egyetlen féri a fényképen).” Forrás:
Szegedi emlékkereső

SZEGEDI HÍREK – HÍRMŰSOR
Minden hétköznap 19.00
A legfrissebb hírek minden
este első kézből a Szeged
Televízióban.
HAZAI PÁLYA – SPORTMAGAZIN
Június 29., hétfő, 19.25
Hétről hétre egy-egy szegedi sportoló életét mutatjuk
be. Az új epizódban Kárász
Anna világbajnok kajakozót
ismerhetik meg.
DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
Június 29., hétfő, 19.55
Mire jó koronavírus-fertőzés
esetén a plazmaterápia; milyen új eszközökkel bővült az
egyetem Radiológiai Klinikája?
EGY NAP A VILÁG –
ÚTIFILM
Július 4., szombat, 20.05
Új részekkel folytatódik a
népszerű útiilmsorozat. Kovács Áron útitársa Gasztrocker Zoli, akivel ketten végigcsavarogják a világot.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: megérkezett a nyár
Június 27.
szombat

Június 28.
vasárnap

Június 29.
hétfő

Június 30.
kedd

Július 1.
szerda

Július 2.
csütörtök

Július 3.
péntek

28/18
László

29/17
Levente,
Irén

30/19
Péter,
Pál

31/20
Pál

28/19
Tihamér,
Annamária

28/19
Ottó

29/17
Kornél,
Soma

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK június 12-én: Koszta Péter és Balog Eszter; június 13-án: Imre Norbert és Kiss Éva, Bócsó István és Sárközi Enikő, Simonka Zsolt János és
Mán Eszter, Pécsi-Szabó Dénes és Gyüdi Melitta, Koteschel Alex Dávid és Pintér Dóra, Csikós
Mihály és Ábrahám Valentina Roberta, Őzse
Péter és Kőműves Patrícia, Lévai Levente és
Szélpál Evelin, Lengyel Ádám Lajos és Petrovics Valéria Katalin, Lipták Dávid és Ungi Réka,
Kovács Zsolt és Furák Andrea.

Képviselői
fogadóóra
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Kothencz János:
10.00–
12.00 (Csongor tér 12.)

Évforduló
1929. JÚNIUS 27-ÉN a
Bem József
tábornok
hamvait Törökországból
szülővárosába,
Tarnówba
szállító vonat megállt Budapesten. A főváros lakossága
a Magyar Nemzeti Múzeum
előtt tisztelgett Bem apó koporsója előtt. Június 27. egyben a magyarországi lengyelek napja is.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: Juhász Csaba Mihálynak és Hetény Viviennek 2020. 06. 11-én
Olívia, Kerekes Balázsnak és Csüllög Viviennek 2020. 06. 11-én Kristóf, Tóth Péter Gyulának és Tarkó Anett Gabriellának 2020. 06. 12én Hella Lia nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!
Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
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