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4.

Szeged segít
Gyerekeket is
véd a szociális
háló. Tavaly
több mint hétezer család kapott beiskolázási támogatást.

5.

Újabb könnyítések
négymillió beoltottnál

A

napokban a kormány
véglegesítette: négymillió beoltottnál a kijárási tilalom kezdete este
11 óráról éjfélre módosul. Az
üzletekben este 11-ig lehet
vásárolni. Akiknek védettségi igazolványuk van, azoknak
este 11 óráig megnyílik a

A védetteknek és a
felügyeletük alatt
álló kiskorúaknak
nem kell maszkot
viselniük a sportés kulturális rendezvényeken.
vendéglátóhelyek belső tere
is, ahová a szülők nem nagykorú gyermekeiket is magukkal vihetik, csakúgy, mint
a szállodákba. A tavaly novemberben bezárt szabadidős létesítmények védettségi igazolvánnyal újra látogathatók (így az állatkertek, a

vadasparkok, a múzeumok,
a színházak, a mozik és a
könyvtárak is).
Edzőterembe, uszodába,
jégpályára csak a védettek,
valamint a versenyszerűen
sportoló 18 év alattiak mehetnek. A védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sport- és
kulturális rendezvényeket
is látogathatják, s ezeken
nem kell maszkot viselniük.
A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség
tényének ellenőrzése pedig
a helyiség üzemeltetőjének,
a szolgáltatás nyújtójának
lesz a feladata. Amennyiben ennek nem tesz eleget,
a bírság 100 ezer forinttól
1 millió forintig terjedhet,
vagy akár a vállalkozás egyéves bezárásával is sújtható.

Összehangoltan
A Csaba utcán,
a Kereszttöltés
és Fecske utca
között víz- és
gázvezetékfelújítás kezdődött.

8.

Újszeged,
végállomás
Romtanya az
újszegedi vasútállomás épülete. A MÁV-nál
eljutottak odáig,
hogy lebontják.

Elődöntőben
Folytatódik a Szedeák férfi-kosárlabdacsapatának történelmi szezonja:
a hétvégén a Falco
elleni elődöntőben
érdekeltek.

Virágba borult
Szeged

Városszerte kinyíltak és tündökölnek a tavaly telepített tulipánok, jácintok, nárciszok, amelyek igazán üdítővé, élhetővé és szerethetővé teszik Szeged tereit. Májusban harminchétezer egynyári palántát ültetnek ki a város parkjaiba.
Képösszeállításunk a 7. oldalon

Privatizálták a szegedi egyetemet

E

lképesztő mennyiségű
közvagyon került ki az
állam kezéből, amikor
a Fidesz–KDNP megszavazta a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényeket.
Privatizálták a szegedi egyetemet is.
Összesen 12 egyetem került alapítványi vagy egyházi
fenntartásba. Az alapítványokat irányító kuratóriumok tagjait a kormány ezután nevezi
ki, de az eddigi gyakorlatból
látszik, hogy azokat általában
miniszterekkel, fideszes képviselőkkel vagy megbízható
káderekkel töltik fel. A szegedi egyetem is modellt vált: a
döntés értelmében a Szegedi
Tudományegyetemért Alapítvány fenntartásába került,
annak ellenére, hogy tavaly
nyáron Palkovics László még

10.

167 kilós hal
a király asztalán
Még sehol sem volt a király, amikor a főkonyhamestere,
gróf Kinsky már a szegedi halpiacot járta, ahol találkozott
Bitó Jánossal. A halászmester eladott neki egy 167 kilós
vizát, melynek előtte kivette az ikráját, ami 28 kilót nyomott. Bitó és felesége később halászcsárdát nyitott, ahová tódult a szegedi nép, de jöttek Pestről is írók, újságírók,
mert isteni volt a csárdagazda halpaprikása, valamint Juliska túrós lepénye és csuszája.

arról beszélt, hogy a vidéki
egyetemek állami fenntartásban maradnak. Mivel az
egyetem polgárai nem kaptak valódi garanciákat arra,

milyen jogaik lesznek a modellváltás után, a döntés
nagy feszültséget keltett az
intézményen belül – még a
januári szavazás is káoszba

fulladt. A fenntartói jogokkal
együtt a közalapítvány ingyen
megkapja az egyetem ingatlanjait is.
Írásunk az 5. oldalon

„1883 októberében eljött a király az új Szegedet megtekinteni, hogy hát csakugyan szebb lett-e, mint amilyen volt. Volt
mit néznie, volt minek örülnie, mert a szegedi nép emberfeletti munkát végzett, és a király gyönyörködve láthatta, hogy
az iszapos romok helyén, amit 1879-ben talált itt, milyen takaros, szép várost teremtett a szegediek szorgalma” – írta
Bitó János Az én kiskirályságom című könyvében. Az egyszerű szegedi halászlegény fokozatosan emelkedett a halászati
ranglétrán, előbb halászmester, majd halkereskedő (fisér)
és halászcsárda-tulajdonos lett. Az 1932-ben bekövetkezett
halála előtt két évvel írta meg könyvét.
Folytatás a 6. oldalon
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Szabó Sándor: A kormánynak mennie kell
A fideszes oligarchák vagyonának növelésére használják
a meghosszabbított veszélyhelyzetet

Titkolózik a kormány
a pályázati pénzekről

A járványügyi veszélyhelyzet újbóli meghosszabbításáról
szavazhat az Országgyűlés lapzártánkkor. A meghosszabbítás feltételezett okairól Szabó Sándor, Szeged szocialista országgyűlési képviselője beszélt a Szeged Televízió
Téma című műsorában. Kijelentette: a kormánynak mennie kell, és nem további felhatalmazást adni neki.

Igazából semmi konkrétumot nem lehet tudni, hogy a
kormány a 2021–2027-es uniós fejlesztési ciklusban
mekkora összeget tervez a települések városfejlesztési
projektjeinek megvalósítására – pedig ezek a fejlesztések nagyon fontosak az ott lakók életében. Szabó Sándor
országgyűlési képviselő éppen ezért kérdéssel fordult Palkovics László miniszterhez. A válasz tanítani való módon
semmitmondó – írta meg a szeged.hu.

A

S

veszélyhelyzet őszig
tartó meghosszabbítása Szabó Sándor
szerint akkor lenne indokolt,
ha a kormány a felhatalmazást arra használná, hogy az
emberek problémáival foglalkozzon:
• adjon 100 százalékos
táppénzt azoknak, akik a
vírus miatt nem tudnak dolgozni,
• emelje 100 ezer forintra az álláskeresési járadék
összegét,
• legyen 80 százalékos
bértámogatás a bajba jutott
cégeknek, mert amit most

kapnak a NER-világon kívüli
vállalkozások, az semmire
sem elég!

A képviselő úgy látja, az ellenzék elkötelezett az előválasztás megtartása
mellett, és meg fogják találni a módját,
hogy ne maradjon
el – akár az időpont
módosításával is.
Szeged parlamenti képviselője szerint a járványvédelmi intézkedések nem a

magyar emberek mindennapi problémáit érintették, hanem az urizáló fideszes elit
és a NER-lovagok vagyonát
növelték. Szabó Sándor szerint az sem véletlen, hogy a
veszélyhelyzeti intézkedések
meghosszabbítása éppen az
ellenzéki előválasztás időszakára esik. Úgy véli, világosan látszik, hogy a kormány
meg akarja akadályozni az

előválasztást, mert nem érdeke, hogy alkalmas, jó jelöltek egy az egy ellenében
induljanak a Fidesszel szemben.
A képviselő úgy látja, az
ellenzék elkötelezett az előválasztás megtartása mellett, és meg fogják találni a
módját, hogy ne maradjon el
– akár az időpont módosításával is.

Ötvenszobás, négycsillagos
szállodát építtet az egyházmegye
Keresik a tervezőt és a kivitelezőt

zabó Sándor azt írta,
bár az Operatív Program vázlatos terve
2020 decemberében már ismert volt, azóta sem jelent
meg sehol annak bővített,
konkrétabb változata.
Néhány felhívástervezetet már társadalmi egyeztetésre bocsátottak; ezek
közül Szegednek a leglényegesebb a Fenntartható
Városfejlesztési Stratégiák
volt. A város szakértői véleményezték a tervezetet, de
a beküldött véleményekre
válasz sem a honlapon, sem
egyéb úton nem érkezett –
áll a képviselő levelében.
Szabó Sándor szerint a
városok által elkészítendő
stratégiának illeszkednie kell
majd a megyei Integrált Területi Programhoz, ebben pedig
mindenképpen szerepelnie
kell a városok/térségek körének, a konkrét forrásallokáció
megadásával együtt.
A megye által megnevezett városok, illetve térségek
jelenleg még informálisan

sem ismertek, mint ahogyan
a Szegednek szánt forrás
összege sem. Az Integrált
Területi Programnak sem a
munka-, sem a véleményezési verziója nem ismert,
többek közötti a szegedi önkormányzat előtt sem.
A szegedi képviselő ezért
három kérdést tett fel Palkovics László miniszternek.
1. Mekkora lesz az a forráskeret, ami a városok számára elérhető lesz a 2021–
2027-es uniós ciklusban,
különös tekintettel Szeged
városára?
2. Hány projektjavaslat
megvalósítására adhat lehetőséget, mely típusú projektekre használható fel, és
melyekre nem?
3. Mi az a városi szintű stratégiai dokumentum,
amit el kell készíteni a források lehívásához?
A miniszter helyett Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium államtitkára
válaszolt – a semmitmondó
választ le sem írjuk.

Pályázati felhívás
Az SZVMF (Szegedi Víziközmű Működtető és
Fejlesztő) Zrt. – SZMJV Közgyűlésének
327 /2021 (IV.15.) Kgy. számú határozata
alapján – pályázatot hirdet a Szeged 1. kerület
5650/9 helyrajzi számú, 6726 Szeged, Ivanovics György utca 3. szám alatti, összközműves,
1046 m² földrészletű, kivett beépítetlen terület
megjelölésű ingatlana pályázat útján,
licitálással történő értékesítésére.
Az NB II.-ben játszó Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapatának fűtött gyepes stadionja. Emellé építtet szállodát
Kiss-Rigó László püspök.
Néhány napon belül két közbeszerzés
is megjelent a Szeged-Csanádi Egyházmegye megbízásából: a Belvárosi
híd lábánál lévő Tóth Péter-palota felújítása után egy négycsillagos szálloda építéséhez keresnek kivitelezőt,
amelynek utóbbi esetében a kiviteli
tervet is el kell készítenie – írta meg
a szegeder.hu.

A

végül majdnem 14 milliárd forintra drágult Dorozsmai úti focistadionhoz eleve terveztek egy
sporthotelt. Ezt a volt Napfény kemping
korábbi szállóépületéből akarták kialakítani átépítéssel, ám végül nem való-

sult meg; sokáig torzóként maradt ott
a helyszínen, de aztán teljesen elbontották. Az új szálló 2019 márciusában
még mindig tervezés alatt volt, amikor
már javában épült a stadion is.
A most kiírt közbeszerzés a Hotel
Szent Gellért Fórum 50 szobás, háromszintes – plusz tetőtér a gépészetnek
és a tetőkertnek –, kertkapcsolatos
létesítményének kiviteli tervezési és
kivitelezési munkálataihoz keres vállalkozót. Bár fura, hogy a turisztikailag
fontos helyektől kissé távol, gyenge
tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkező területre építenek egy ilyen
szállodát, valószínűleg az így is hirde-

tett konferenciáknak, üzleti megbeszéléseknek lesz szánva elsősorban, kapcsolódva a Szegedi Ifjúsági Centrum
szolgáltatásaihoz.
A földszinten lesznek többek között a
közösségi terek, a konferenciaterem, az
étterem és a kápolna, az emeleteken pedig a szállodai szobák: mindkét szinten
22 standard szoba és egy-egy apartman,
akadálymentes és családi szoba lesz.
Belsőépítészeti felszereltségük, kényelmi szintjük a négycsillagos szállodák előírásainak megfelelő. Az ajánlatokat múlt
péntekig várták, a munkálatok a nyertes
kihirdetése után, valószínűleg az év második felében kezdődhetnek.

Az ingatlan pályázati alapára
bruttó 34 900 000 Ft, azaz
bruttó harmincnégymillió-kilencszázezer
forint.
Az ingatlan helyszíni megtekintése
2021. május 6-án 11 és 12 óra között
lehetséges.
A pályázaton való részvétel feltétele,
hogy a pályázó az ingatlant megtekintse,
a jelenléti ívet aláírja, valamint
a pályázati dokumentációt átvegye.
A részletes pályázati dokumentáció a társaság
székhelyén (Szeged, Széchenyi tér 5. 1. em. 3.)
munkanapokon 9 és 14 óra között ingyenesen
átvehető.
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Százból csak hárman keresnek
munkát Szegeden

Vélemény

Az Orbán-modell

Az egész megyében itt a legalacsonyabb a munkanélküliség

– Einstandot csináltak?
– Azt.
– Ezt nem lehet tovább tűrni! Én már régen mondom, hogy kell valamit csinálni. Ha nem csinálunk semmit, még meg is vernek bennünket.
(Csele, Nemecsek és Geréb párbeszéde
Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényében.)

NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉBEN
3500 Fő

2020 március

3018

L

2021 február

3000
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2021 március
2500
2000
1500
1033

Csongrád

Hódmezővásárhely

A

Több nő keres
Most is több nő keres munkát,
mint férfi, és egyre korosabbak az álláskeresők. Március
végén Szegeden 1381 férfi és
1637 nő keresett munkát. Ez
az arány nagyjából megfelel
az egy évvel korábbi állapotnak, amikor 1479 férfi munkakeresőre 1692 álláskereső
nő jutott. Csongrád-Csanád
megyében az ötven feletti korosztályból kerül ki a munkát
keresők legnagyobb része:
2711-en március végén betöltötték az ötvenedik élet-

évüket, s közülük több mint
1500-an már a hatvanon is
túl vannak. A munkát keresők
másik nagy csoportját a 25
év alatti fiatalok adják: több
mint 2700-an az álláskeresők
egyharmadát teszik ki a megyében.

Nem találkozik
a kereslet a kínálattal
A pályakezdők aránya a regisztrált munkakeresők körben Szegeden 6,4 százalék
– ez valamivel kevesebb,
mint fele a megyében legmagasabb csongrádi 13,9
százaléknak. Szegeden a
nyilvántartásban lévők tizennyolc százaléka rendelkezik legfeljebb általános
iskolai végzettséggel, huszonhárom százalékuk szakmunkás, huszonhat százalékuk technikumot vagy
szakközépiskolát
végzett,

Szentes

609

596

413

Kistelek
Mórahalom
		

Forrás: Kormányhivatal foglalkoztatási főosztály, Infografika: Szegedi Tükör

tizenöt pedig gimnáziumban
érettségizett.
A diplomások aránya az
elmúlt időben kissé emelkedett, mára Szegeden az ös�szes álláskereső tizennyolc
százaléka felsőfokú végzettségű. Március végén Szegeden 2194 állást ajánlottak
fel a cégek a 3018 munkakeresőnek. A kereslet és a
kínálat azonban legtöbbször
nem találkozik egymással, hiszen egy pincér vagy szakács
aligha tud az építőiparban
kőművesként vagy villanyszerelőként dolgozni.

Munkahelyteremtés
járvány idején
Három szegedi cég egy év
alatt több mint száz új álláshelyet hozott létre a járvány
idején Szegeden, amely őrzi
jó pozícióját a foglalkoztatás területén. A munkanélküliség viszonylag alacsony
szintje többek között annak
is köszönhető, hogy városban működő cégek, vállalkozások az elmúlt egy évben a
járvány ellenére sem álltak
le a fejlesztésekkel, a mun-

Nyilvántartott álláskeresők aránya
a megyében
Szeged
Hódmezővásárhely
Szentes
Mórahalom
Csongrád
Kistelek
Makó

579
403
472

755

796

Makó

Egy év alatt 153-mal, az elmúlt hónaphoz viszonyítva pedig 76-tal csökkent a munkát keresők száma Szegeden.
Március végén 3018-an néztek valamilyen új állás után
a városban. A munkanélküliségi mutató a megyében itt
a legalacsonyabb, a legmagasabb pedig Makón, ahol 5,2
százalékot mértek – írta meg a szeged.hu.
járvány és a vele járó
gazdasági visszaesés
ellenére is jól tartja
magát Szeged a munkalehetőségek piacán. Egy év alatt
öt százalékkal csökkent a regisztrált munkakeresők száma a városban – derül ki a
kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának legfrissebb
helyzetértékeléséből. Az elmúlt egy hónapban Szegeden
két és fél százalékkal, Szentesen kicsit több mint hét százalékkal csökkent az álláskeresők száma, miközben a
negatív rekordot Hódmezővásárhely tartja, ahol négy százalékkal még nőtt is a munkát
keresők száma.
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kahelyteremtéssel. Miközben
a pandémia a vendéglátó- és
szállodaipart, valamint a rendezvényszervezést sújtotta
leginkább, a válságálló ágazatokban még jelentős fejleszté-

Három szegedi cég
egy év alatt több
mint száz új álláshelyet hozott létre a
járvány idején Szegeden, amely őrzi jó
pozícióját a foglalkoztatás területén.
seket is végre tudtak hajtani a
szegedi cégek.
• A vegyipari termékeket gyártó Florin Zrt. uniós
és hazai támogatással, több
mint 716 millió forintos beruházással bővítette termelési kapacitását.
• A szegedi gyógyszeripari cég, a Goodwill Pharma
Kft. is jelentős beruházást
valósított meg az elmúlt időszakban: új gyártóüzemmel
gazdagodott a Cserzy Mihály
utcai központjuk.
• A CE Glass üvegipari
vállalkozás pedig már meg
is kezdte Szeged határában azt a négymilliárd forintos beruházást, amellyel új
üzemcsarnokot hoz létre, s
növeli termelési kapacitását
és az alkalmazottak létszámát. Csak ez a három szegedi vállalkozás több mint száz
új munkahelyet teremtett az
elmúlt egy év alatt a városban.

apzártánkkor megint rafinált einstandot csináltak a fideszes fiúk a parlamentben. Nem először teszik rá a
kezüket pénzre, vagyonra, uniós forrásokra… tetszőlegesen folytatható a sor...
Ugorjunk vissza tíz évet az időben!
Ne vesszen a feledés homályába, idézze csak fel szépen mindenki magában, hogy mit einstandoltak elsőként
a fideszes fiúk, amikor 2010-ben hatalomra kerültek. Megvan? Igen, jól emlékszik. Rohamtempóban vették el a magán-nyugdíjpénztári megtakarítását. Azon abszolúte nem
csodálkozom, ha még ennyi idő elteltével is ökölbe szorul
a keze, meg káromkodik egy cifrát, ha arra gondol, hogyan
nyúlták le a pénzét. Meg még hárommillió sorstársáét. (Főképpen nem csodálkozom, ha hallja, hogyan növekedett
azóta a megtakarítása annak a pár ezer embernek, aki a
magán-nyugdíjpénztári rendszerben maradt. Tényleg nem
akarom még jobban felidegesíteni, ezért maradjunk annyiban, nagyon megérte bent maradni.)
Emlékszik? Tíz éve az volt a stájsz, hogy aki nem lép át
az állami rendszerbe, az elveszíti a nyugdíjbefizetéseinek jelentős részét, vagyis a jövőben nem kap állami nyugdíjat.
Többször megígérték, hogy az állami rendszerbe átlépők
megtakarításait egyéni számlán vezetik majd, a megtakarítás pedig örökölhető lesz.
Betartották, amit ígértek? Nem. Van egyéni számla az
állami rendszerben? Nincs. Örökölhető a megtakarítás?
Nem. Megvan még a hárommillió ember háromezer-milliárd
forintnyi magán-nyugdíjpénztári megtakarítása? Nincs. Már
régen felélte a Fidesz az einstandolt pénzt.
„A maffia intézi úgy az ügyeket, ahogyan a kormányunk
bánik a nyugdíjpénztárak kapcsán az állampolgárokkal.
Mert bár mindenki szabadon választhat, marad-e a magán�nyugdíjpénztárban, vagy visszalép az állami rendszerbe,
csak hát e szabad választás tényét némiképp beárnyékolja,
hogy közben pisztolyt szorítanak az illető tarkójához: vagy az
aláírása lesz rajta a papíron, vagy az agyveleje” – írta akkoriban több publicista is a kormány intézkedéséről.
Lapzártánkkor voksoltak a parlamentben az egyetemek magánosításáról. Nem volt kétségünk afelől, hogy a
fideszes kétharmad megszavazza az alapítványi modellváltásnak beállított egyetemi einstandot, amelyet ugyanolyan
rekordgyorsasággal és rafinériával készítettek elő, mint tíz
éve a magánnyugdíjpénzek lenyúlását. Az Orbán-rezsim fenyegetéssel és zsarolással kényszerítette ki, hogy az egyetemek – garanciák nélkül – ingyen, önként és dalolva adják
vagyonkezelő alapítványok tulajdonába az intézményeiket,
a vagyonukat. Az így kiszervezett, több ezer milliárd forintra
rúgó állami vagyon fölött a kormány által élethosszig kinevezett, leválthatatlan fideszes káderek (akiket hivatalosan
úgy hívnak: kuratóriumi tagok) diszponálnak, akik alapítói
jogokat kapnak, üzletelhetnek a korábbi köztulajdonnal, de
azt is megmondhatják, milyen képzés folyjon az egyetemen.
A fideszes modell neve: einstand. Molnár Ferenc azt írja
A Pál utcai fiúkban: „Ez különleges pesti gyerekszó. Mikor
valamelyik erősebb fiú golyózni, tollazni vagy szentjánoskenyérmagba – pesti nyelven: boxenlibe – játszani lát magánál gyöngébbet, s a játékot el akarja venni tőle, akkor azt
mondja: einstand.
Ez a csúf német szó azt jelenti, hogy az erős fiú hadizsákmánynak nyilvánítja a golyót, s aki ellenállni merészel, azzal
szemben erőszakot fog használni. Az einstand tehát hadüzenet
is. Egyszersmind az ostromállapotnak, az erőszaknak, az ököljognak és a kalózuralomnak rövid, de velős kijelentése.”
Szabó C. Szilárd
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Szeged segít
Tavaly több mint hétezer család kapott beiskolázási támogatást
Több száz szegedi általános
és középiskolás családja
vehette igénybe az önkormányzat gyermekvédelmi
kedvezményét. A természetbeni ellátásra minden
évben pályázni kell: aki
megfelel a követelményeknek, ingyen vagy féláron
étkezhet az iskolában, de
ingyenes tankönyvet is kaphatnak.

T

avaly Szegeden 896an vehették igénybe a
gyermekvédelmi kedvezményt, amelyre minden
évben pályázni kell – írta
meg a szeged.hu.
Az állam által központilag
megállapított alacsony jövedelmi határ miatt azonban
egyre csökken a számuk
azoknak, akik megfelelnek
a jogszabályban előírt feltételeknek. Emiatt tavaly 35
esetben el kellett utasítani
a kérelmet, 25 alkalommal
pedig hivatalból, határozattal hosszabbították meg a
korábbi jogosultságot – derül ki abból a beszámolóból,
amelyet az önkormányzat
Humán Közszolgáltatási Irodája készített a szegedi közgyűlés számára.
A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők 49 százaléka
hátrányos helyzetű, 8 százaléka pedig halmozottan
hátrányos helyzetű volt tavaly. A hátrányos helyzetű
gyermekek szüleinek 93

Idén is a legkedveltebb
úti célok egyike Szeged
A lakosság harmada bízik abban, hogy idén nyáron el tud
menni nyaralni, és biztató a leadott előfoglalások alakulása is – derül ki a Szallas.hu és az Ipsos reprezentatív
felméréséből, melyet a 18–59 éves, internetező lakosság
körében végeztek. Szeged idén is a legnépszerűbb úti célok között szerepel.

Gyerekeket is véd a szociális háló.
százaléka alacsony iskolai
végzettségű, így alig vagy
egyáltalán nem találtak állást maguknak a munkaerőpiacon.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 49 százaléka
hátrányos helyzetű, 8 százaléka pedig
halmozottan
hátrányos helyzetű
volt tavaly.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők hivatalból évente
két alkalommal pénzbeli támogatást is kapnak. Erre tavaly 10 millió 624 ezer forintot költött az önkormányzat.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban több
mint ezer szegedi általános

és középiskolás részesülhetett 2020-ban – erre 20 és
fél millió forintot költött az
önkormányzat.
A több mint egymilliárd
forintos szegedi szociális
hálónak 2019 óta része a
beiskolázási támogatás. Ezt
az évi egyszeri tízezer forintos juttatást több mint 7100
család vette igénybe tavaly,
s az önkormányzat 94 millió
forintot fordított rá saját költségvetéséből.
A szegedi önkormányzat évek óta nagy hangsúlyt
fektet arra, hogy a rászoruló
gyerekeknek a szünidőben
is biztosítsa a napi egyszeri
meleg ételt. Tavaly a tavaszi
szünetben 57-en, a nyáriban
194-en, az ősziben 105en, a téliben pedig 112-en
vették igénybe az ingyenes
étkezést, amire összesen 6
millió 806 ezer forintot költött a város.

2020-ban a lakosság közel
fele jutott el nyaralni a pandémia két hulláma között. A
lazító bejelentések hatása
egyértelműen látszik a foglalási számokban is, a tavaly
ilyenkor történt foglalásoknak a többszöröse érkezik jelenleg a nyárra – írta a Szallas.hu adatai alapján az MTI.
Az átlagos foglalási ár éjszakánként és személyenként
9070 forint, az átlagos foglalási érték 118 ezer 700 forint. Az átlagos foglalás idén

4 éjszakára szól, míg tavaly
2-3 volt. Az átlagos vendéglétszám előfoglalásonként
3-4 fő körül alakul. A többség legfeljebb 100 ezer forintos szállásköltséggel számol,
a teljes nyaralás költségvetését pedig 300 ezer forintra
teszi.
A SZÉP-kártyákon halmozódó összegek ellenére a kutatás szerint tízből nyolcan
nem hotelben töltik majd
nyaralásukat: az idei nyári foglalások 33 százaléka

apartmanba szól, míg hotelbe 25 százalékuk.
A legkedveltebb belföldi
úti cél – a válaszadók több
mint fele töltené itt a pihenését – továbbra is a Balaton
és környéke; ezen belül kifejezetten Siófokra 10-12 százalékuk menne üdülni. Megnőtt Hévíz népszerűsége (7
százalék), emellett pedig
továbbra is vonzó Szeged,
Eger, Hajdúszoboszló, Lillafüred és Szilvásvárad mellett
Balatonfüred, Gyula, Zalakaros, Pécs és Balatonlelle is.
Régiós bontásban kedvelt Észak-Magyarország, a
foglalások 16,3 százalékával;
a Nyugat-Dunántúlra szól a
foglalások 10, a Dél-Alföldre
pedig 9,4 százaléka.

A szegediek és vendégeik egyik kedvence, a vadaspark is készen áll a nyitásra. Fotó:
Szabó Luca
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Összehangolt vízés gázvezetékcsere
a Csaba utcában
A Csaba utca Kereszttöltés
utca és Fecske utca közötti szakaszán tervezett ös�szehangolt közműfelújítás
kezdődött el a napokban,
melyet az önkormányzat
szakirodája koordinál.

E

lsőként a Szegedi Vízmű Zrt. vonult fel a területre, ahol szakaszosan ivóvízvezetéket cserél.
Urbán Tamás, a körzet önkormányzati képviselője elmondta: emiatt átmenetileg módosul a parkolás és a
közlekedés rendje, erről az
érintett lakosság tájékoztatást kap. A vízellátás ideiglenes vízvezeték kialakításával
történik, így a munka az ivóvíz-szolgáltatásban csak korlátozottan (legfeljebb 1-2 órára) okoz fennakadást a környéken. A közműfelújítás a
tervek szerint július végére
készül el úgy, hogy a vízmű
ideiglenes útburkolatot készíttet. A kivitelezés az önkormányzat vízügyi építési alapjának felújítási részéből valósul meg, megközelítőleg bruttó 110 millió forint értékben.

A következő lépésben
a Csaba utcában lévő gázvezetéket fogja felújítani az
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Ennek költsége a
szolgáltatót terheli.
A közművezetékek rekonstrukcióját követően a
szegedi vízmű a Csaba utca
érintett szakaszán teljes
szélességében újraaszfaltozza az útburkolatot. Ez a
munka is a bruttó 110 millió
forint értékű vízvezeték-rekonstrukció része. Ezzel zárul le az összehangolt közműfelújítás, előreláthatólag
legkésőbb az év végére.

Ezermilliárd veszítette el közpénzjellegét
Privatizálták az egyetemeket
Elképesztő mennyiségű közvagyon került ki az állam kezéből egy óra alatt,
amikor a parlament kormánypárti
többsége megszavazta a vagyonkezelő
alapítványokról szóló törvényeket. Privatizálták a szegedi egyetemet is – írta
meg a 444.hu.

Ö

sszesen 12 egyetem került alapítványi vagy egyházi fenntartásba, de ezenkívül az állam értékes ingatlanokat és részvénycsomagokat is átadott. Az alapítványokat irányító kuratóriumok tagjait a kormány
ezután nevezi ki, de az eddigi gyakorlatból látszik, hogy azokat általában
miniszterekkel, fideszes képviselőkkel vagy megbízható káderekkel töltik
fel. A szegedi egyetem is modellt vált:
a döntés értelmében a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány fenntartásába került, annak ellenére, hogy tavaly nyáron Palkovics László még arról
beszélt, hogy a vidéki egyetemek állami fenntartásban maradnak. Mivel az
egyetem polgárai nem kaptak valódi

garanciákat arra, milyen jogaik lesznek
a modellváltás után, a döntés nagy feszültséget keltett az intézményen belül – még a januári szavazás is káoszba fulladt. A fenntartói jogokkal együtt
a közalapítvány ingyen megkapja az
egyetem ingatlanjait is.
A kiszervezés ugyanakkor nem azt jelenti, hogy az intézményekkel ezután az
adófizetőknek ne lenne dolguk, hiszen
csak egy részük kapott részvénycsomagokat a működéshez – a többieket
továbbra is az államnak kell finanszíroznia. A törvény szerint ezek a költségve-

tés tervezésekor előresorolt tényezőnek
számítanak. Ahogy erről korábban a 444.
hu írta, „a fideszesek leépítik az államot,
félelmükben, hogy elveszthetik az irányítását. Ezzel megőrizhetnek hatalmi pozíciókat, de végső soron a magyar államot
gyengítik meg, és a demokratikus ellenőrzés lehetőségét csorbítják.”
A mostani szavazás után vidéken
nem maradt állami egyetem, a fővárosban is csak öt: az ELTE, a BME, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Magyar
Képzőművészeti Egyetem és a Zeneakadémia.

Szabó Gábor vezetheti a kuratóriumot
Lapzártánkkor a mandiner.hu a birtokába került lista alapján közölte, hogy
a szegedi egyetemet vezető kuratórium élére Szabó Gábor akadémikus, az
SZTE korábbi rektora, az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezetője kerülhet. A kuratórium további tagjai Trócsányi László korábbi igazságügyi miniszter, a Fidesz
EP-képviselője; Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
főigazgató főorvosa, volt egészségügyi államtitkár; Hegedűs Éva, a Gránit Bank
Zrt. elnök-vezérigazgatója; valamint Lantos Csaba, a Lantos Vagyonkezelő Zrt.
vezérigazgatója és tulajdonosa lehetnek.

Ingyenes a teraszhasználat
A terület engedélyköteles

Több hónapos szünet után
nyitottak ki a teraszok, amelyek után a kormányrendelet
értelmében nem kell az év
végéig közterület-használati
díjat fizetni, de minden változtatást be kell jelenteni.

M
Urbán Tamás (kis képünkön), a körzet önkormányzati képviselője türelmet kér a környékbeliektől. Fotó: Iványi Aurél

Hosszú távú munkalehetőség, versenyképes
jövedelem egy stabil alapon működő cégcsoportnál? Igen, lehetséges! Keresse fel weboldalainkat (www.szkht.hu/allas; www.szegedihulladek.hu/allas), amelyeken megtalálja
aktuális álláshirdetéseinket!
Csatlakozzon csapatunkhoz!
Várjuk jelentkezését!

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS
• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
alpin• ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
al.
• tetőszerkezet teljes cseréje és fedése
technikáv
• beázások javítása
ET T
kedvező
S z ak k ép z

06-30/919-4694
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artonosi Éva jegyző
közleményben hívta
fel a figyelmet, hogy
teraszt üzemeltetni továbbra
is kizárólag érvényes közterület-használati engedély birtokában lehet. Magyarán a teraszdíj eltörlése nem azt jelenti, hogy bárki bárhova székeket és asztalokat pakolhat ki.
Sőt a teraszok méretét sem lehet önhatalmúlag megnövel-

A teraszdíj eltörlése nem jelenti azt, hogy bárki bárhova
székeket és asztalokat pakolhat ki. Képünk illusztráció.
Fotó: Iványi Aurél
ni, azokat csak „a már korábban kiadott, érvényes közterület-használati engedélyben
megjelölt nagyságú területen
vagy az ezt követően kiadásra kerülő közterület-használati engedélyben foglaltaknak

Idén is elmarad
a borfesztivál

A

koronavírus-járvány miatt idén is elmarad a
Szegedi Borfesztivál. A
jogszabályok egyértelműek,
nem lehet megtartani a Széchenyi téri rendezvényt. „A
Magyarország kormánya által
hozott, jelenleg hatályban lévő
rendeletek tiltják mindenfajta
rendezvény megtartását. Egy
ilyen nagyszabású esemény
megszervezése több hónapot
vesz igénybe, ezért a Szegedi Borfesztivál – Szeged Nap-

ja Ünnepségsorozat idén is elmarad. Bízunk benne, hogy a
szeptemberi Bortéren már találkozhatunk a borok kedvelő-

Bízunk benne, hogy
a szeptemberi Bortéren már találkozhatunk.
ivel” – ezt a közleményt küldte el szerkesztőségünknek a
fesztivált szervező Szegedi
Városkép és Piac Kft.

megfelelően” szabad működtetni az érvényben lévő önkormányzati rendelet szerint.
Fontos, hogy ha valaki teraszt szeretne nyitni a vendéglátóhelyéhez, akkor a városi
főépítésszel történt előzetes

egyeztetést követően illetékmentes kérelmet kell benyújtani a szegedi Polgármesteri
Hivatal Igazgatási és Építési
Iroda Közterületi Csoportjához. Ugyanezt kell tenni akkor
is, ha a vendéglátós növelni
szeretné a terasza (vendéglátó előkertje) területét.
A jegyző arra is felhívta a
figyelmet, hogy az engedély
nélküli terasznyitást és a teraszok méretének önkényes
megnövelését ugyanúgy büntethetik, mint eddig.
A kérdéseket az altig.iroda@szeged.eu címen vagy a
62/564-397, 62/564-165,
62/564-056 telefonszámokon várják.

Rekordszámú nevezés

L

ezárult a nevezés az 5.
Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválra.
Az operatőrök versenyére a
rendkívüli, világjárvány sújtotta időszak ellenére több
mint 400 nevezés érkezett –
közte rekordszámú, 72 nagyjátékfilm.
Érkezett pályázat az
európai országokon kívül
többek között a Fülöp-szigetekről, Chiléből, Togóból
és Dél-Koreából is. Magyarországról 12 nagyjátékfilmmel és számtalan kísérleti
és kisjátékfilmmel neveztek

– köztük van Gothár Péter
legújabb alkotása, a Hét kis
véletlen, amelynek operatőre Táborosi András.
A külföldi alkotások között számos, tavaly nagy
sikert aratott mű található,
mint az Oscar-díjas Élősködők, a Portré a lángoló fiatal
lányról, vagy az Oscar-jelölésig jutott, Joaquin Phoenix
produceri közreműködésével készült Gunda.
A szegedi fesztivált előreláthatólag
szeptember
21. és 25. között rendezik
meg.
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167 kilós hal a király asztalán
Tódult a szegedi nép Bitó János halászcsárdájába, mert isteni volt a halpaprikás, a túrós lepény meg a bor
Folytatás az 1. oldalról
Ferenc József három napot
töltött Szegeden 1883 októberének legelején, de főkonyhamestere, gróf Kinsky
már szeptember derekán a
városban volt, és személyesen felügyelte, hogyan rendezik be a királyi konyhát
és ebédlőt a városházán. A
királyt a Széchenyi téren, a
Bérpalotában (ma a polgármesteri hivatal szürke épülete – a szerk.) szállásolták el,
itt rendezték be a lakosztályát, a közgyűlési termet pe-

Gárdonyi
Géza
„Göre Gábor bíró úr”
könyvsorozatában
Kátsa cigányról és
Durbints sógorról is
olvashattak. A Göre-könyveket
úgy
vitték, mint a cukrot.
dig átalakították ebédlővé. A
Sóhajok hídja Ferenc József
tiszteletére épült a városháza és a Bérpalota között, s
a király a kis hídon sétált át
lakosztályából az ebédlőbe.

Gróf Kinskyvel
a halpiacon
„Október elsején korán kimentem a halvásárba. Jövök-megyek, és látok ott egy
szép magas, nagyon előkelő

idegen urat nézelődni, mint
aki keresgél valamit vagy
valakit. Arra mentem, s ráköszöntem tisztességgel, ő
meg szívélyesen fogadta.
Bemutatkoztam, hogy »Bitó
halászmester vagyok«, ő
meg gróf Kinsky, a király főkonyhamestere. Azt mondta,
halat akar rendelni a király
konyhájára a három napra. Első napra kellene 80
kiló szép, nagy kecsege, a
második napra 80 kiló fogas – mert a tiszai süllőt,
ha már másfél kilónál nehezebb, fogasnak hívják.
Mondtam neki, hogy rendben, meglesznek a halak,
egyben ajánlottam, hogy
van egy ritka szép halam,
egy 167 kilós vizám, a harmadik napra vegye meg azt.
Örült neki, és megkötöttük
az egyezséget ott helyben.
De azt kikötötte, hogy a hal
kilójának nem szabad többe
kerülnie 2 forintnál, mert az
igaz, hogy Pesten meg Bécsben 3 forintot is adnak érte,
de hát a fő-fő halfészekben,
Szegeden 2 forint is elég
lesz. Ilyen takarékos ember
volt a gróf Kinsky” – írta le
könyvében a találkozást Bitó
János.
A halászmester pontosan
leszállította a halakat. Október 3-án a kecsegéket, 4-én
a fogast, 5-én pedig a nagy
vizát, melynek előtte kivette

A Tiszánál. Szegedi népek és bödönhajók az 1900-as évek elején. A távolban a Bertalan-emlékmű. Fotó: Szegedi emlékkereső Facebook-oldala
az ikráját, ami 28 kilót nyomott. A hatalmas vizát előzőleg egy nagy harcsával, egy
tokhallal és egy nagy sőreggel ki is állították. Merthogy
a királynapokra odasereglett
a nép Szegedre, akik megbámulták 10 krajcár belépti díjért a hatalmas halakat. Bitó
János negyedmagával cipelte be a királyi konyhába a
nagy vizát, amelyet bárddal
és szekercével trancsírozott
fel a mészáros.

Mikszáthtal
a csárdában

Bitó János halászcsárdája 1905-ben. A helyére épült
1913-ban a Vasalóház, a Horváth Mihály és a Takaréktár
utca sarkán. Fotó: Szegedi emlékkereső Facebook-oldala

Bitó János 1883-ban megházasodott, feleségül vette
a híres szegedi fisér, Kis Kopasz József lányát, Juliskát.
Bitó ekkor már önálló halászgazda volt, és harmadmagával vette árendába a
Gyevi-Tiszát. 1897 azonban
nagy fordulatot hozott Bitó
életében. Nem érte be a halászmesterséggel és a halkereskedéssel, hanem halászcsárdát nyitott a Kossuth
Lajos sugárút 5. alatt.
„Nem kellett tanulnom
a mesterséget, a véremben
volt. Édesapámnak 31 évig
volt jó hírű korcsmája. És az
is természetes, hogy egy jó
halászmester csak jó halászcsárdás lehet. Nem féltem
hát, hogy az üzlet nem válik be. Úgy is lett. Gyönyörű,
aranyos idők jöttek, életem

talán legderűsebb, legszínesebb napjai.”
Bitó halászcsárdájának
volt egy különlegessége, a
Göre-szoba, melynek csodájára jártak. A falon Göre Gábor bíróról és Kátsa cigányról készült festmény lógott,
a szobát tulipános bútorokkal rendezték be. „Ment az
üzlet gyönyörűen. Egyszerre
elkezdtek odakapni hozzám
az írók, újságírók, akik hívták, hozták magukkal a pesti
barátaikat. Úgyhogy rövidesen törzsvendégek lettek
nálam a legkiválóbb magyar
írók és művészek, Mikszáth
Kálmán, Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, Lipcsey Ádám, meg
sokan mások. Hej, de sok
jó estét átmulattak nálam,
és én is velük. Rendesen
szombat délután jöttek le a
6 órás gyorssal a pestiek, és
még itt összeszedték magukat a szegediekkel úgy, hogy
vacsorára ötven-hatvanan
tértek be hozzám. Teli volt

A király három napja
Ferenc József három napot töltött Szegeden 1883ban. Első nap körbekocsikázta Szegedet, mindent
apróra megnézett. Második nap Királyhalmán (falu a
Vajdaságban, régebbi hivatalos nevén Bácsszőlős – a
szerk.) járt az uralkodó. Harmadnap Újszegeden volt
egy halászünnepély a király tiszteletére.

vidámsággal, élettel a Göre-szoba.”
Bitó annak érdekében,
hogy még kellemesebb legyen a csárdájában a tartózkodás, kitalálta, hogy
este 7 és éjjel 2 óra között
mindenki annyit ehet és ihat,
amennyit akar, ami után fejenként 2 forintot kell fizetni. „Így nem volt az örökös
számolgatás, úgy érezték
magukat, mintha otthon lettek volna, ők is jól jártak, de
én sem jártam rosszul.” A
csárdagazda arról is írt, hogy
ekkortájt Újszegeden egész
nyáron ünnepélyt tartottak

Zsenka és Poldi néni
Szegedet a „bőlevű korcsmák és szűkszavú magyarok” városának tartották, ahol sok híres főzőasszony
élt, akik szakácskönyveket is írtak. Ilyen volt Doleskó
Teréz (Rézi néni), valamint Zsenka néni, Krasznai Elza
és Nágel Manóné. Bitóné Kis Kopasz Julianna és Onozóné Dobó Juliska (Poldi néni) is ismert minden fortélyt
a konyhában, de ők nem adták tovább a tudományukat könyvben.

minden vasárnap, ami után
200-250 ember tódult a
vendéglőjébe.

Juliskával
a konyhában
„Egyszer csak azt kezdtük
észrevenni, hogy fáradunk.
Hogy nem bírjuk tovább. A
feleségem a lepény meg a
csusza csinálást, én meg
a rengeteg hal felpucolását, főzését, mert ő is, én is
mindent a saját kezünkkel
csináltunk a konyhán, nem
volt ott szakácsné. És bizony
voltak napok, hogy 150 kiló
halat kellett megfőzni, de
70-80 kilót feltétlenül mindennap. Bort is elmértünk
naponta legalább 4 hektót”
– írta Bitó János, azt hangsúlyozva, hogy belefáradtak a
feleségével a nagyon vidám,
de nagyon kimerítő korcsmároséletbe, amivel 1909ben hagytak fel. Bitó utána
földbirtokos lett.
Szabó C. Szilárd
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Virágba borult Szeged

S

zerencsére a tavaszi fagy nem ártott
a már kiültetett hagymáknak, így városszerte kinyíltak és tündökölnek a
tavaly telepített tulipánok, jácintok, nárciszok és a változatos színű nefelejcsek. Hófehérbe és rózsaszínbe borultak a fák, a bokrok. A virágzó növények teszik igazán üdítővé, élhetővé és szerethetővé Szeged tereit.
A virágosítás folytatódik, hiszen májusban
harminchétezer egynyári palántát ültetnek
ki a város parkjaiba a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. munkatársai. Idén a legnagyobb mennyiségben a kúpvirágot (5760
palánta) és a zsályát (5580 palánta) ültetik ki a város tereire. Újdonság lesz idén a

virágágyakban a papagájvirág, az egyiptomi
csillagcsokor, az ezüstös kakassarkantyú, a
mexikói napvirág és a cseppecskevirág. A
kandeláberekre és a Belvárosi hídra 1200
muskátli kerül, és két virágoszlopot is kihelyeznek.
A szegedi faállomány a becslések szerint
körülbelül 70 ezer egyedből áll. A környezetgazdák már megkezdték a tavaszi lemosó
permetezést, amihez az emberi egészségre
ártalmatlan szert használnak. Ez az eljárás
egyedülálló az országban, nincs másik olyan
parkállomány, ahol ezt alkalmaznák.
Fotó: Szabó Luca, Kocsis Eszter,
Iványi Aurél

Tündöklő virágok a Széchenyi téren.

Hófehér virágba borult fa a Szent István téren.

Itt a tavasz!

Kinyíltak a tulipánok a Csillag téri körforgalomban.

Színpompa az
Aradi vértanúk
terén (fent).

Tarján, Víztorony tér. A zebra
melletti terelőszigetben is virít a
tulipán (jobbra).

Virágzó cseresznyefa Újszegeden, a Holt-Maros partján.
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Megváltás lesz, ha megtörténik:
lebontja a MÁV az újszegedi állomásépületet
Jó húsz éve még bérletet, sőt kerékpárbérletet is vettem
itt, és a háromkocsis motorvonatok sem voltak indokolatlanul hosszúak. Manapság viszont már semmi szükség rá,
és egyre kevésbé kellenek ide a motorvonatok is: a 121es vasútvonal évek óta haldoklik, és vele együtt rúgja az
utolsókat az újszegedi állomásépület is.

A

nnyira el van dugva,
hogy igazából csak a
garázstulajdonosok
tudják, milyen rémes állapotban van hosszú évek óta az
újszegedi vasútállomás. Az
egész környék borzasztóan
néz ki, de az állomásépület
különösen, nem csoda, hogy
a MÁV-nál eljutottak odáig,
hogy lebontják. Egyszerűen
nincs rá szükség. És igazából nem nagyon van szükség
a 121-es vasútvonali közlekedésre sem.

Járt itt vonat?
Jól mutatja a vonal életképességét,
hasznosságát,
szükségességét, hogy április
7-étől 18-áig a 121-es egyike volt azon vonalaknak,
ahol szünetelt a forgalom a
koronavírus-járvány miatt.
Észrevették, hogy nem járt
itt vonat? Persze hogy nem.
Hiszen egyébként is alig lehet észrevenni, mert amikor
közlekedett, illetve közlekedik a vonalon vonat, akkor
így járt, jár: 15 óra 18 perckor érkezik Újszegedre Békéscsaba felől az onnan 12
órakor elindult személyvonat, majd 15 óra 43 perckor
indul vissza, és 19 óra 21

egy nyolcórás műszak egy
mozdonyvezetőnek
meg
egy jegyvizsgálónak. Túlzás
lenne stresszes munkának
mondani.
Ez szolgáltatás? Nyilván
nem. Megéri így fenntartani
a vonatközlekedést? Nyilván
nem, de muszáj. Megéri ehhez állomási infrastruktúrát,
személyzetet fenntartani a
vonalon? Persze hogy nem.
Nem csoda hát, hogy a
MÁV egy ideje már semmire
sem költ Újszegeden. Mert
minek. Annyira nem tud elgazosodni a pálya, hogy ne
tudjon elmenni az az egy
szem motorkocsi, amelyen
a már említett vezéren és a
jegyvizsgálón kívül nem biztos, hogy mindig utazik más.
Persze nem Újszegedről
Békéscsabára utaznak errefelé az emberek, de mondjuk Kiszombor és Csanádpalota között sem jelent ma
már vetélytársat a busznak
a Bzmot, és Makóról sem éri
meg ezzel járni, bár biciklivel
valós opció volt Makó és Újszeged között a vonatozás.
Egyetemistaként ezt csináltam, de gyakorlatilag egyedül voltam. Már az ezredfordulón is a haldoklásról szólt
minden a vonalon, de akkor

Érthető, ha a vasúttársaság úgy dönt, hogy lebontja az
állomásépületet.
percre érkezik meg Békéscsabára.
Azaz a vonat három óra
tizennyolc perc alatt teszi
meg a százhuszonhárom
kilométert, ha Újszegedre
jön, ha meg innen indul vis�sza Békéscsabára, akkor
még inkább ráér: három
óra harmincnyolc percig
tart az út. Ez gyakorlatilag

még úgy csinált a vasúttársaság, mintha megpróbálna
kezdeni valamit a vonallal.
Akkor még volt szolgálat,
dolgoztak itt vasutasok.

Mit csináltak?
A hetvenes években több
mint húsz vasutas dolgozott
itt. Hogy mit csináltak, an-

Hosszú évek óta pusztul az újszegedi vasútállomás. Fotók: Iványi Aurél
nak megértéséhez menjünk
vissza még tíz évet az időben. Vizvári Albertné Szeged
közlekedésföldrajza címmel
írt szakdolgozatában 1963ban ezeket írta az újszegedi
vasútállomásról (részlet a
vasutallomasok.hu
oldalról): „Az újszegedi állomás
a vasúti híd megszűnésével
ma a Makó, Tiszasziget felé
vezető vasútvonalak kiindulópontja. Adatok Újszeged
személyforgalmáról. Az Újszegeden felszálló utasok
száma: 1953: 190 000 fő,
1957: 210 000 fő, 1960:
230 000 fő, 1961: 220
000 fő, 1962: 210 000 fő.”
Azaz napi hatszázan utaztak vonattal akkoriban. És
volt teherforgalom is. Nem
tűnik hát túlzásnak, hogy
a hetvenes években több
mint húsz embernek adott
munkát a vasút Újszegeden.
Vizváriné azt is írja: „Az átmenő személyforgalmat a
csatlakozásoknak megfelelően Mávaut-autóbuszokkal
biztosítja a MÁV.” Hatvan
évvel később a szocializmus kellős közepéből vis�szatértünk oda, hogy ma
megint a MÁV biztosítja az
autóbuszos csatlakozásokat. A Mávautot ma Volánbusznak hívják, és a MÁV
része.

Ki lehetne innen törni?
Nem úgy tűnik. Egy ideje a
Fidesz, azon belül Nemesi
Pál is már építi a harmadik
hidat, elméletben. Az lenne
az alap, hogy újjáépüljön a
vasúti kapcsolat Szeged és

Újszeged között. Akkor lehetne elkezdeni érdemben
tovább gondolkodni, ha valóban megépülne a vasúti-közúti híd Szeged és Újszeged
között. Erre így az Európai
Unió adna pénzt, csak ezt
valamiért a Fidesz nagyon

nem akarja, pedig közös
vasúti-közúti hidat lehetne
építeni Brüsszel támogatásával.
Lázár János a vasútvillamos (tram-train) kapcsán
már Makóról is beszélt. Lehet, hogy jobban megérné,

ha Vásárhelyről vinné tovább Makó felé – ott annyival előrébb lenne, hogy nem
kellene a híddal vacakolnia.
A 121-es vonalon csak úgy
lenne értelme, ha megépülne a híd. És akkor akár lehetne egy Csongrád-Csanád
megyei körvasútvillamosunk
is Szeged–Hódmezővásárhely–Makó–Újszeged–Szeged viszonylaton. Ami egy
terepasztalon tényleg menő
lenne, csakhogy a valóság
nem terepasztal.
És amíg egy vasútvonal
olyan állapotban van, mint
amilyenben az újszegedi, addig ne csodálkozzunk azon,
ha az állomása is úgy néz ki,
ahogy. Teljesen érthető, ha
a vasúttársaság úgy dönt, lebontja, és összeszedi maga
után a szemetet.
Így kell ennek lennie. Ha
valamiből szégyenfolt lesz,
azt jobb felszámolni. Ha ez
egy állomásépület, akkor azt
kell elbontani.
Garai Szakács László

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2021. május 1-i hatállyal
- a Szeged I. ker. 5635/5 és 5646/7 hrsz.-ú magánutak
Altorjay István utcaként,
- a Szeged I. ker. 4046/36, 4046/13 hrsz.-ú közterületek és
a 4046/37 hrsz.-ú magánút Bagoly utcaként,
- a Szeged I. ker. 3543 hrsz.-ú közterület Vitéz utcaként,
- a Szeged II. ker. 14503 hrsz.-ú közterület Acél utcaként,
- a Szeged II. ker. 01222/8 és 01223/73 hrsz.-ú magánutak
Rózsamajor közként,
- a Szeged II. ker. Tápé 02032/49 hrsz.-ú közterület Margitvirág utcaként,
- a Szeged II. ker. 16474/4 hrsz.-ú közterület Zsámbok-réti sorként,
- a Szeged III. ker. 25562/9 hrsz.-ú magánút Kenyérgyári útként,
- a Szeged III. ker. 26013/10 hrsz.-ú magánút Kollégiumi útként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0546/3, 0542/1, 0542/2 és
a 0542/3 hrsz.-ú közterületek Tóth János útként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0598/1, 0598/2, 0598/3 és
a Szeged II. ker. 01421/2 hrsz.-ú közterületek Kettőshatári útként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0456 hrsz.-ú út Pesthy Pál útként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0457/32 hrsz.-ú út Kékfrankos utcaként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0458 hrsz.-ú út Ipar dűlőként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0460 hrsz.-ú út Burgundi utcaként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0466 hrsz.-ú út Rizling utcaként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0481 és 0468 hrsz.-ú utak Sóvirág útként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0480/43 hrsz.-ú út Perje közként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0480/44 hrsz.-ú út Őszirózsa közként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0480/41 hrsz.-ú út Porcsin közként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0480/31 hrsz.-ú út Mécsvirág közként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0480/42 hrsz.-ú út Zsázsa közként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0525 és 0521 hrsz.-ú utak Sia dűlőként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0522 és 0483 hrsz.-ú utak Kocsord útként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0519 és 0520/18 hrsz.-ú utak Szulák utcaként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0514/11 hrsz.-ú út Vasfű utcaként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0484/31 hrsz.-ú út Csucsor közként,
- a Szeged III. Kdorozsma 0575 hrsz.-ú út Márták dűlőként és
- a Szeged III. Kdorozsma 0571 hrsz.-ú út Vérfű utcaként
történő elnevezésére került sor.
Dr. Martonosi Éva,
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője
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Postabontás

Védettségi
igazolvány

N

oha pár évtizede már
nem hiszek a húsvéti
nyusziban, mégis tojt
most nekem egy védettségi
igazolványt. Azt még nem sikerült megfejtenem, hogy mi
ellen véd, de – ahogy a mondás tartja – ajándék lónak ne
nézd a patáját. Én is szó nélkül beraktam a plasztikkártyát a fiókba, mivel ezzel sem
vásárolni, sem hitelt törleszteni nem lehet, s állítólag az
Európai Unióba se lehet vele
utazni, mivel nincs rajta, hogy

Tőlem biztosan nem
kérik el a dubaji
vagy Seychelle-szigeteki reptéren ezt
a
plasztikkártyát,
így az sem érdekel,
érvényes
lenne-e
ott, vagy sem. Bár
Tuskó Hopkins szerint, aki odamegy,
attól nem is kérik.
mivel oltottak, és hogy megkaptam-e a második oltást.
Rájöttem, hogy valamelyik NER-lovag zseniális
pénzszerző ötlete tárgyiasult
bizonyítékát fogom csak a
kezembe, talán asztali gombfocihoz még lehet használni
pattintgatónak. Számlát még
nem kaptam róla, bár exlégiós haverjaim, Senki Alfonz és
Csülök szerint ezt már tíz év
alatt bőven kifizettem. Tehát
legyek hálás, és fogjam be
a csuszalesőmet. Már csak
arra várok, hogy kapok egy
ingyenes QR-kódfejtési segédletet, mert amikor az elemit jártam, ezt még Bill Gates
sem ismerhette. Mint ráérős
nyugdíjas, kiderítettem, hogy
a QR-kód (Quick Response-kód) egy kétdimenziós
vonalkód, amelyet egy japán
cég fejlesztett ki. Nevét az
angol Quick Response (=
gyors válasz) rövidítéséből
kapta, egyszerre utalva a
gyors visszafejtési sebességre és a felhasználó által igényelt gyors reakcióra. E lapos
„plasztikbomba” hátoldalán
azon örökbecsű infót talál-

tam, miszerint a jogosultságok adott internetes oldalon
ellenőrizhetők. Gyalogoltam
az információs Szaharában,
mígnem egy négyoldalas tájékoztatóból megtudtam, hogy
a kártya hat hónapig érvényes
az első oltástól számítva.
Szerencsés esetben tizenhat év alatt lesz ingyen
egy magyar kártyányi lapom,
csak a feliratozást kell módosítanom. Hogy ezalatt mennyit
hízik a NER-lovag bankszámlája, nem az én dolgom, örüljek, hogy élek, nem kerültem
a Kásler Miklós szerint meg
sem rendült egészségügyi
rendszerbe.
Tőlem biztosan nem kérik
el a dubaji vagy Seychelle-szigeteki reptéren ezt a grátisz
kártyát, így az sem érdekel,
érvényes lenne-e ott, vagy
sem. Bár Tuskó Hopkins szerint, aki odamegy, attól nem
is kérik. Fülig Jimmy haverom
amúgy is 14 karátos kocsikkal szaladgál, vagy mindenféle cirkálókkal hajózik Freddy
bátyámmal.
Tehát tojt egy laposat a
nyuszi, s azóta is szaporán
csinálja. Végre itt a fény az
alagút végén, s most örülhetünk, hogy a kínai gyorsvasútból csak a pénzköltés valósult
meg, a belgrádi gyors még sehol. Állítólag Kipcsákföldre is
terveznek különvonatot 2022
tavaszán, a választások után.
Ez nagyon fontos dolog, ott
akarok lenni a Keleti pályaudvaron, integetni, megbizonyo-

Állítólag Kipcsákföldre is terveznek
különvonatot 2022
tavaszán, a választások után.
sodni. Csak jó hosszú vonat
legyen, minden lovag és nyalonc felférjen! Félek, egyesek
különrepülővel vagy jachttal
oldanak kereket, de egy a
lényeg, egyirányú útra menjenek. Utána jöhet az országos
karantén!
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

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

Hadd pezsegjen
újra a város!

Á

prilis elején kaptam
meg az első oltásom.
Egy nagyon klassz,
felújított, szépen kialakított
épületben adták be az Astrát. Kicsit paráztam, mert
éppen az oltást megelőző
napokban erősödött föl körülötte a sajtópara. Hiába
nagyobb statisztikailag egy
átlagos fogamzásgátló tabletta vérrögképződési kockázata, hiába írta le minden cikk, hogy mennyivel nagyobbak az előnyök, mint az
esetleges kockázatok, és továbbra is ajánlják, hogy vegyük fel az Astrát, azért megrémültem a főcímektől.
Másnap reggel picit ros�szul éreztem magam, olyan
volt, mintha enyhén másnapos lennék. Kora estére
azonban már rendben voltam. Miután megkaptam az
oltást, kiültem a friss újsággal a váróba. Jöttek még néhányan, akik szintén az oltás
helyét keresték a vállukon.
Majd sétáltam a városban, amely haloványan
emlékeztetett a nyüzsgő,
pezsgő Szegedre. De tényleg csak haloványan, mert
ahogyan most a világ más
városai, úgy Szeged is csak
árnyéka önmagának. Bezárt színház, takarékon működő éttermek. (Olvasónk
a terasznyitás előtt írta

A felhőben

meg levelét lapunknak –
a szerk.)
Közben arra gondoltam,
hogy én és mindenki más,
aki már odanyújtotta a karját, közelebb kerül ahhoz,
hogy visszakapja a normális életét. Persze még nagy
feladat lesz az újraindulás.

Újra bíznunk kell
egymásban,
újra
meg kell tanulnunk
közeledni egymáshoz.
Újra bíznunk kell egymásban, újra meg kell tanulnunk
közeledni egymáshoz, és bizony lehet, hogy kulturális,
szociális szokások fognak
teljesen kiveszni, amelyek
helyett újakat kell tanulnunk. De legalább már felcsillant a remény, hogy vége
lesz ennek a vegetálásnak.
Mindenkit arra buzdítok
tehát, hogy regisztráljon, ha
még nem tette, mert már a
fiatalok számára is elérhető
közelségben van a vakcina.
Érdeklődjön mindenki telefonon a háziorvosánál, hogy
mikor mehet oltakozni. Kérje mindenki az oltást, hadd
pezsegjen újra a város!
Tarnay Kristóf Ábel,
a Civil Háló Projekt
alapítója
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Orbán gondolatai
ijesztően hézagosak

K

érdezem a T. Olvasót, emlékszik olyan alkalomra, amikor a tíz éve hatalomban lévők beismerték volna a tévedésüket, hibájukat? Ugye, nem? Mert mindenki hibás volt: Brüsszel, az Európai Unió, Soros, az ellenzék, a migránsok etc., csak éppen azok nem, akik a hibát elkövették.
Manfred Weber sem véletlenül nyilvánította „tévútnak” Magyarország elmúlt tízéves politikáját. Orbán persze überelt:
„közismert tény, hogy Weber neheztel Magyarországra”. Még
véletlenül sem a magyar kormányra vagy Orbánra, hanem
Magyarországra.
Az utóbbi tíz év nem a kormányzásról, nem is a politikai
manőverekről szólt, hanem egyfajta sodródásról. Megeshetett, hogy Orbán nem is akart vétóval zsarolni, mindössze
véletlenül csúszott ki a száján a szó, de hát a magyar ember
már csak olyan, hogy szavatartóan komoly, így inkább a saját mondásához hajlítja a valóságot, semhogy visszaszívjon
valamit. A rezsim úgy képmutató, hogy a látszatra sem ügyel.
A kormány hivatalos kommunikációja szerint mindent
megtesz a járvány ellenében is, amikor túl a látszaton 300
milliárd forintot dobott szét, amiből jutott sportra (focira), miniszterelnöki rezidenciának otthont adó várra, és így tovább.
A vírusválság következményeit nem gondolta ebből a summából enyhíteni a kabinet, miközben a lakástámogatásra,
illetve a szociálpolitikai menetdíjkedvezményre fordítható
összegeket sok milliárddal kurtította meg.
A Fidesz azzal rémisztgetett, hogy olyasféle zendülésre, mint ami az USA-ban is történt, ahol törtek, zúztak, és
még emberek is meghaltak, csak a baloldaliak képesek. Azt
mindig sejtettem, hogy Orbán szelektív gondolatai ijesztően
hézagosak, ezért hadd említsem 2006-ot, amikor is az általuk összehozott csőcselékkel a TV akkori székházát kis híján
csaknem porig égették, korábban kordont bontottak, a sok
hazug szónoklatokról nem is szólva.
Tavaly év végére csaknem minden álma beteljesült a
miniszterelnöknek… Egyéb álma legföljebb még az lehetne,
hogy politikájának rabja legyen a teljes népesség. És nekünk, a népnek ki tudja, hogy még meddig kell ezzel a súlyos
hipokrízissel együtt élnünk.
Kutnyik Pál

Egy kép, két mondat

N

emrégiben egy kedves budapesti ismerősöm hívott fel. Felháborodottan mesélte el,
hogy időpontot akart kérni
telefonon a háziorvosától,
hogy a hagyományos altatóját felírassa vele. Az orvos röviden csak annyit mondott
neki: „Menjen a felhőbe!”
– Látod, hogy bánnak az
idősekkel!? Már az egekbe
szeretnének bennünket küldeni! – mondta méltatlankodva az ismerősöm.
Mivel ritkán kereste fel
az orvosát, nem tudta, hogy
az elektronikus receptírás
lehetővé teszi az e-recept kiváltását közvetlenül a gyógyszertárból, megfelelő igazolásokkal. A „felhőben” lévő
receptek bármely patikában
kiválthatók.
Megnyugodott, amikor
ezt megtudta.
Este talán altató nélkül is
el tudott aludni.
Dr. Berecz Árpádné

„Habod párna, szőke, lágy selyem, melyen hold nyugszik és álom terem” – írta Juhász
Gyula a Tiszáról. Szerdahelyi Péter olvasónk felvétele.
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Sport
Sportmix

KÖZEL A BRAVÚR. A Floratom Szeged AC asztalitenisz-csapata nagy csatában
5–2-re legyőzte a mezőberényi Hed-Land SE-t, így közel
került ahhoz, hogy bejusson
az Extraliga négyes döntőjébe. A Vitsek Iván, Kószó Attila, Lukács Levente trióra májusban vár még három meccs
az alapszakaszban, a cél az,
hogy megőrizzék a negyedik
helyet.
KEZDŐDIK A VÁLOGATÁS.
Körülbelül három hónap múlva kezdődnek a gyorsasági
kajak-kenu versenyek a tokiói
olimpián, de addig még sűrű
program vár a válogatott tagjaira. A szövetség sajtótájékoztatóján Hüttner Csaba kapitány
elmondta, hogy a játékokig
tartó út első állomása a május 12-től 16-ig Szegeden sorra kerülő európai pótkvalifikációs verseny és világkupa lesz,
amelyen szeretnének még
kvótákat gyűjteni a meglévő
13-hoz. Ezt megelőzően, május 5-én és 6-án azonban már
elkezdődik a szezon a hazai vizeken – ekkor rendezik a válogatót a pótkvalifikációs regattára. Hüttner elmondta, hogy
a Maty-éri viadalra sok nevezés érkezett, „mindenki itt lesz,
aki számít”. A viadal után még
az oroszországi Barnaul is kínál
„szuperkvótákat” egyesben, ha
szükséges, ott is rajthoz állnak
a magyarok. Ezután jön az itthoni olimpiai válogató, amelyre a duisburgi Európa-bajnokságot megelőzően került volna
sor. A németek ugyanakkor a
pandémia miatt visszaléptek a
rendezéstől – most Poznań városával zajlanak a tárgyalások
az esetleges beugrásról, de
még a szegedi rendezés sem
elképzelhetetlen.
MEGNYERTÉK AZ ALSÓHÁZAT. Véget ért a szezon a Vidux-Szegedi RSE élvonalbeli
férfi-röplabdacsapata számára. Az utolsó találkozón a Sümeg ellen aratott győzelem
azt jelentette, hogy a szegedi
együttes megnyerte az alsóházi rájátszást, amelyet Nusser Elemér vezetőedző úgy értékelt: kihozták a maximumot
az idényből.
NYOLCADIK HELYEN ZÁRTAK. Befejezte a női vízilabda OB I. küzdelmeit a Szeged
SZTE, amely a hetedik helyért
zajló rájátszásban alulmaradt
az Eger ellen, így a nyolcadik
pozícióban zárta az idényt.
Varga Tamás vezetőedző elmondta: szeretnének úgy erősíteni a nyáron, hogy a következő szezon során harcban legyenek az ötödik helyért.
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Egyre magasabb polcra kerül a Szedeák
Srećko Sekulović csapata a hétvégén már a bajnoki elődöntőben érdekelt
Folytatódik a Naturtex-SZTESzedeák férfi-kosárlabdacsapatának remek szezonja: a
szegediek a bajnoki negyeddöntőben kiütötték a Paksot, így hétvégén már a Falco
elleni elődöntőben érdekeltek.

E

nnél simább nem is lehetett volna: a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I. A
csoportos együttese a negyeddöntőben háromból háromszor
nyert a paksi Atomerőmű SE
ellen, így a lehető legrövidebb
úton jutott az elődöntőbe. Tovább tart tehát Srećko Sekulović
csapatának történelmi utazása:
a szegediek korábban csak egyszer szerepeltek a rájátszásban,
akkor nem nyertek mérkőzést,
így az elődöntőben is most először léphetnek majd pályára. A
paksiak elleni harmadik meccs
után érthetően elégedetten értékelt Sekulović.
– A győzelem a fontos, de ez
volt a leggyengébb meccsünk a
párharcban. Kicsit görcsösek és
fáradtak voltunk, hat nap alatt a
harmadik találkozónkat játszottuk, de sikerült nyernünk. Büsz-

ke vagyok a csapatomra, hogy
sikerült történelmet írnunk,
hiszen a Szedeák sosem jutott
még a legjobb négy közé. Megpróbálunk meglepetést okozni
az elődöntőben, és remélem,
hogy a szurkolók is visszatérhetnek a csarnokba, sokat segíthetnek nekünk – mondta
a vezetőedző. Kerpel-Fronius
Gáspár is hasonlóan vélekedett.
– Érződött rajtunk, hogy ezen
a meccsen lezárhatjuk a párharcot. Gratulálok a Paksnak, az
előző két találkozó után jó mérkőzést játszottak, azonban úgy
gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk. Örülök, hogy ott
vagyunk az elődöntőben – fogalmazott az irányító.
A döntőbe jutásért rendezett, az egyik csapat harmadik
sikeréig tartó párharc szombaton kezdődik, az ellenfél a címvédő Falco-Vulcano Energia KC
Szombathely lesz, amely a Körmendet ejtette ki a nyolc között.
Az első meccset Szombathelyen
rendezik, majd május 4-én,
kedden az újszegedi sportcsarnokban jön a hazai találKisöpörte a Szedeák a Paksot a negyeddöntőben. Fotó: Szabó Luca
kozó.

Szegeden versengtek a fallabdások Négy szegedi úszó is
Minden kategóriában született hazai érem
az olimpiára hajt

Ö

sszevont
fallabdaversenyt rendeztek a
közelmúltban Szegeden, azaz az A, a B, a C és a
D kategória legjobbjai is pályára léptek a Squash Club
Szabadidőközpontban, illetve a Relaxo Sportközpontban. Az A-ban nem született meglepetés, az első számú magyar játékos, Farkas
Balázs győzött, megelőzve
a szegedi Tisza Squash SE
sportolóját, Sebők Benedeket, míg Hoffmann Péter (Tisza SE) negyedik lett. A B, a
C és a D kategóriában szegedi arany született: előbbiben
Kiss Dániel (Tisza SE) magabiztosan menetelve nyert,
Jeszenszky Zoltán (Szeged
Squash SE) második lett,
utóbbi kettőben a junior-válogatott Sárkány László (Szeged Squash SE) diadalmaskodott. A C-ben Kozma János (Tisza SE) ezüstöt, Szabó Kende (Szeged Squash
SE) bronzot szerzett, Hódi
György (Tisza SE) ötödik lett,
a D-ben Csúri Richárd (Szeged Squash SE) a harmadik, Harmath Eszter (Szeged

Squash SE) a negyedik pozícióban zárt.
– Az ötvenhét nevező
négy kategóriában remek
létszám, játékosként pedig
örülök, hogy nem állnak le
a versenyek, a Covid-protokollt betartva tudunk sportolni. Az előkészítésben látszódik a szövetség munkája,
így ez az egész squashtársadalom győzelme! Reményeink szerint folytatjuk,
illetve egyre több versenyt
látunk a naptárban – fogalmazott Hoffmann Péter,

aki szervezőként is jeleskedett.
– Végig motivált voltam.
Mindkét kategóriában a döntőbe jutás volt a célom, illetve
szerettem volna visszavágni
Mannheim Martinnak, ami
a D kategória fináléjában sikerült is. A döntő szettben
10–6-ról 12–10-re tudtam
fordítani, amiben nagy szerepet játszott, hogy hazai közönség előtt játszhattam. A C-ben
pedig kiegyensúlyozott, jó játékkal hoztam a meccseimet
– nyilatkozta Sárkány László.

A Tisza Squash SE legjobbjai: Kiss Dániel, Sebők Benedek,
Hódi György, Hoffmann Péter. Fotó: Squash Club

A

Haász SZUE számára már az is büszkeség lenne, ha egy
úszójuk képviselhetné az egyesületet az olimpián, de kivételes helyzetben vannak, hiszen még több szegedi kvalifikálhat. A koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott tokiói
játékok kapcsán Gellért Gábor vezetőedző nyilatkozott a reális
eséllyel pályázó tanítványokról a klub közösségi médiás oldalának, elsőként a vb-ezüstérmes Olasz Annáról.
– Nyugodtan készülhetünk, hisz hivatalossá vált: a nyílt
vízi úszók kvalifikációs versenye nem marad el, csak a helyszín változik, Fukuoka helyett a portugáliai Setúbalban rendezik, június 19-én és 20-án. Az első kilencnek jelentene
automatikus kvalifikációt a szereplés, de minden nemzetből
csak a legjobb indulhat az olimpián, illetve kontinensenként
van egy szabadkártya is. Az tehát a legbiztosabb, ha Anna
az élmezőnyben végez a legjobb magyarként; ebben Rohács
Réka lehet a riválisa. Az időpont változásának örülünk, hiszen jóval távolabb került a májusi, budapesti Európa-bajnokságtól, öt hetünk lesz felkészülni a kontinensviadal után.
Felmerült, hogy az Eb-n így bevállalható a 25 kilométer is, ezt
még átgondoljuk – fogalmazott.
Fábián Fanni ugyancsak harcol Tokióért.
– Az országos bajnokságon mutatott formája alapján Fanni
joggal pályázik arra, hogy a 4 × 200 méteres gyorsváltó tagja
legyen. Ezenfelül a 400 méter gyorsot is megcélozza, de az elsődleges cél a váltóba kerülés. Minden az Eb-n dől el, ebben a
számban is óriási verseny lesz. Reméljük, hogy szegedi is kerül
a medencés olimpiai csapatba!
Nehezebb a helyzete Fábián Bettinának és Vas Lucának.
– Nekik kell a legnagyobb fejlődést mutatniuk, hogy szerepelhessenek az olimpián, 10–11 másodpercet kell faragniuk
800 méter gyorson. Bettina és Luca számára is ez a szám jelent motivációt. Óriási munka kell, hogy sikerüljön, de megpróbálják! – tette hozzá Gellért.

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN
HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK április 16–17-én:
Csikász Áron és Szabó Viktória,
Német János és Romanek Diána Krisztina, Demeter Lajos és
Hornyák Anita, Takács Olivér és
Katona Szabina, Fischer Benjámin és Balla Renáta, Trubacs
Máté és Szoboszlai Renáta Mária, Ménesi Bence és Ipacs Ágnes, Czomba
Gergő és Horváth Orsolya Gabriella, Tóth
Gábor és Tóth Katalin.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Zeffer Tamásnak

Képviselői
fogadóóra
MÁJUS 3., HÉTFŐ
Dr. Kovács Tamás: 18.00
– 19.00 (A jelzett időponton belül elérhető a

és Szente Alexandrának
2021. 04. 14-én Emma,
Szekeres Attilának és Nagy
Szonjának 2021. 04. 14-én
Noel, Horváth Endrének és
Karai Zsófiának 2021. 04.
15-én Bálint, Butty Zsoltnak és Szemendei Évának
2021. 04. 16-án Lili, Boldizsár Józsefnek és Bozsó Tímea Katalinnak
2021. 04. 16-án Bonita Maja nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

30/303-9654 telefonszámon.)
MÁJUS 4., KEDD
Molnár Zoltán: 16.00 –
17.00 (A jelzett időponton
belül elérhető a 20/5310402 telefonszámon.)
MÁJUS 5., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó:
14.00 – 16.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a
30/963-8137
telefonszá-

mon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
Mihálik Edvin 15.00 –
17.00 óra (A jelzett időponton belül elérhető a 62/564036 telefonszámon.)
MÁJUS 8., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00
– 12.00 (A jelzett időponton belül elérhető a
30/510-1774 telefonszámon.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
Erősödik a felmelegedés
Május
1.
szombat

Május
2.
vasárnap

Hidegfront Záporok
erős széllel
26/11
20/12
Fülöp
Munka Zsigmond,
ünnepe
Atanáz

Május
3.
hétfő

Május
4.
kedd

Május
5.
szerda

Május
6.
csütörtök

Május
7.
péntek

Záporok

Záporok

Záporok

Záporok

Záporok

16/10

17/6

18/9

19/8

20/9

Tímea,
Irma

Mónika,
Flórián

Györgyi,
Gothárd

Ivett,
Frida

Gizella,
Gusztáv

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

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon:
www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint 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: május 5. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon
értesítjük!
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A szegedi
házasságközvetítőt gügyünek hívták. A nyertes: Horváth Antal. Gratulálunk!

12
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Az elkövetkező héten
figyelmének középpontjában anyagi helyzete lesz.
Minden lehetőséget megragad,
hogy javítson helyzetén, ám
ezzel veszélyeztetheti a családi
békét.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Az ön körüli történések minden szabad idejét és energiáját felemésztik, és ez munkája minőségén is meglátszik.
Ha szükséges, menjen inkább
szabadságra, ahelyett hogy
hagyná elfajulni a helyzetet.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
A partnere és ön között
régóta fennálló nézeteltérés ismét a felszínre tör.
Igyekezzenek nyugodt hangnemben átbeszélni a problémát, mert csak így lesz lehetőségük megoldást találni.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Munkahelyi kapcsolatai
megerősödnek, úgy érzi,
kollégáival együtt mindenre
képesek. Kreatív ötleteinek
bevetése akár a ranglétrán is
előrébb juttathatja, aminek a
pénztárcája is örülni fog!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Úgy érzi, pattanásig feszült a helyzet a
környezetében. Amennyiben ön is közvetlenül érintett
a konfliktusokban, törekedjen
a békés megoldásra. Ellenkező
esetben maradjon ki minden
további vitából.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Munkájában sikerélménye lehet, amitől életének egyéb területeire
is beköszönt a várva várt nyugalom. Szabad idejét töltse
párjával, lehetőleg a szabadban, mindkettejüknek szüksége van lazításra!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) A hét eleji rosszkedve a hét közepére
kámforrá válik – magára
sem fog ismerni, olyan jó
hangulatba kerül! Örömét
ossza meg családjával és
barátaival, lepje meg őket egy
kiadós közös vacsorával!
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Párkapcsolatát
illetően hullámzóak az
érzései. Egyik nap imádják, másnap látni sem bírják
egymást. Lépjenek ki a mókuskerékből pár napra, ez segítségükre lesz a feszült helyzet
feloldásában.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Mostanában túl sokat foglalkozik magával.
Minél előbb nyisson a
külvilág felé, mert a végén
még lemarad valami jóról!
Felesleges energiáit fektesse
jótékonykodásba, ezzel önbecsülése is nőni fog.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Az elmúlt időszakban
letisztult önben, mire
vágyik igazán, így elkezdheti tervei megvalósítását.
Társa mindenben támogatja,
amivel nagy segítségére lehet.
Becsülje meg, és mondja el
neki, mennyire szereti.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II.
19.) Ne engedje, hogy
kevésbé fontos emberek
avatkozzanak bele az
életébe. Hozza meg a saját
döntéseit, majd cselekedjen
azok szerint. A hétvégét töltse
párjával a természetben, ez
most mindennél többet fog
érni.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Többletkiadásai lehetnek a mindennapokban,
amelyek megrendítik a
családi kasszát. Aggodalomra azonban nincs oka, hiszen
munkahelyén remekül alakulnak a dolgai, akár fizetésemelés
is szóba jöhet.

Szeged régen

A ballagás rítusa szervesen hozzátartozik az ember felnőtté válásához, de
a koronavírus-járvány miatt sajnálatos módon idén is elmaradtak a középiskolai ballagások. A végzősök nem akasztották nyakukba a pogácsát, az
aprópénzt és az intézmény fényképét rejtő tarisznyát, nem hangzottak el

ünnepi beszédek, a maturálók nem vettek búcsút az iskolájuktól, a Gaudeamus igiturt énekelve. Fájó, hogy egy életre szóló élmény maradt így ki
a végzősök életéből. Képünk 1982-ben készült: ballagók sétálnak át a
Boldogasszony sugárúton. Fotó: Fortepan/Orosz István.

Szent István téri kézművesvásár
és szabadulószoba online

S

zámos közművelődési intézmény és cég
kínál szabadtéri és
online programokat a következő napokra. A részletekről minden információ megtalálható a http://szegedtourism.
hu/hu/esemeny
oldalon. Az online programok Facebook-oldalukon és
You-Tube-csatornájukon is
megtekinthetők.
Mozdulj! elnevezéssel
minden héten új eseményt
indít Facebook-oldalán az
Agóra. A kihívás teljesítéséről fotót kell készíteni
és feltölteni a Facebookra.
Május 3-áig a játék címe:
Ki vagyok? Mit mondtam?
Keresni kell egy olyan szegedi utcát vagy teret, amely
egy híres személyről kapta a

nevét, és fotót készíteni az
utcanévtáblánál. A fotó mellé egy idézetet is mellékelni
kell a híres névadótól. Május
3-ától május 10-éig Mozdulj
ki! Mozogj kint! a játék címe,
a magyar sport május 6-ai
ünnepnapja alkalmából. A
feladat biciklizni, sétálni, futni, edzeni a szabadban, és
erről fotót feltölteni.

Május 7-éig Szeged ihlette mandalák kiállítását
rendezik meg az Agóra főbejáratánál. Május 8-án és
9-én ismét lesz kézművesvásár a Szent István téren.
Május 31-éig meghos�szabbították a Sasmob Haladjunk együtt – közösen,
Szegeden! mottóval meghirdetett fotópályázatát, melyre
kerékpáros, rolleres, trolis,

villamosos szegedi fotókat
várnak, és amelynek három
értékes kerékpár a díja.
Július 23-áig tart a Szegedi Sport és Fürdők Kft.
Fussunk Tokióig! című olimpiai futókampánya, amelyben minden megtett kilométer beleszámít abba a 12
ezer 029-be, amelyet március 22. és július 23. között
akarnak megtenni.
Május 1-jéig a Pinceszínház Digitális Színháztermében lehet megnézni Örkény
Tóték című tragikomédiáját.
Május 1-jén és 2-án jegy
ellenében látható Szirmai

Albert – Bakonyi Károly –
Gábor Andor operettje, a
Mágnás Miska. Békeffi István és Kaszó Elek átdolgo-

zásában színpadra állította
Peller Károly. Közreműködik: a Szegedi Szimfonikus
Zenekar, a Szegedi Nemzeti
Színház Énekkara és Tánckara.
A Mentorháló pedagógiai
esték sorozatában jegy ellenében
látható
május
4 - é n
Nyáry
Krisztián író,
irodalomtörténész Hányfélék a magyarok? A magyar
identitás forrásvidéke című
előadása.

Május 7-én tízéves az alsóvárosi napsugaras tájház.
Ezen a napon online szabadulószoba-játékba lehet
bekapcsolódni,
amelyben
megismerhetők a tájházban fellelhető tárgyak és a
hozzájuk fűződő hiedelmek,
továbbá
belelapozhatunk
az online fotóalbumba is.
Május 11-én Krekó Péter
egyetemi oktató, politológus
Miért szeretjük az összeesküvés elméleteket? című
előadása látható a Mentorháló sorozatában. Május
20-áig Tiszta forrás, szép
szó című kiállítással emlékezik a Bálint Sándor Művelődési Ház az idén márciusban
elhunyt Dinnyés Józsefre.
Május 26-áig látható a Bálint Sándor Művelődési Ház
és Czenéné Vass Mária népszerű Színészmúzeum sorozatában a 100 éve született
Bánki Zsuzsa (1921. július
31. – 1998. január 5.) című
rész.

