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Rekordra fel!
Szeptemberben 
Szeged először 
rendezhet hőlég-
ballonos Euró-
pa-bajnokságot. 
Száz ballont vár-
nak.

Szeged segít
Ismét lehet kér-
ni az egyszeri 
tízezer forintos 
beiskolázási 
támogatást,
űrlapon vagy 
interneten.

A Vértó múltja 
Kétszáz éve is 
létezett a most 
megújuló Vértó, 
kisebb vízfelü-
lettel, szabály-
talan partvonal-
lal.

5. 7.
Lékóval  
sakkoznak
A nemzetközi 
nagymesterrel, 
Szeged díszpol-
gárával játszhat 
szimultánt, aki 
jelentkezik.

4.2.

Díjazták

Mindkét vállalkozás 
Szegeden jött létre, a 
tulajdonosok magya-

rok, és a munkavállalók nagy 
többsége is Szegeden vagy a 
környékén él. A CE Glass és a 
Goodwill Pharma a közelmúlt-
ban több értékes gazdasági 
díjat is nyert. További közös 
vonásuk, hogy nemrég építet-
tek új telephelyet, és mindket-
tő családi vállalkozásnak te-
kinthető.

Az év gyára versenyen 
a legjobb menedzsment dí-
ját nyerte a CE Glass. Az or-
szág egyik legnagyobb sík- 
üveg-megmunkáló üzeme 
Szegeden alapozta meg hír-
nevét. Nemrég nyitotta meg 
telephelyét Szatymazon. A 
Gyártás Trend technológiai 
magazin hatodik alkalommal 
hirdette meg a versenyt. A leg-
ígéretesebb cégeket a bírálók 
személyesen is felkeresték.

Bővebben a 3. oldalon

Eltűnt a legendás 
Löw-könyvtár

A Löw-könyvtár egy régi 
formájában és egy-
ségében már nem lé-

tező gyűjtemény, amely an-
nak idején a Löw Immánu-
el Rabbisági Könyvtár nevet 
kapta.

E bibliotéka 1944 és 
1948 közötti történetének 
lehetőség szerinti rekonst-
rukciója volt Ábrahám Vera 
könyvtáros célja.

– A „lehetőség szerinti” 
jelző azért hangsúlyos, mert 
históriájának megírásakor 
csupán azokból a dokumen-
tumokból dolgozhatott a 
kutató, amelyek megmarad-
tak, és máig előkerültek. Az 
egykori Löw-gyűjtemény tu-
lajdonképpen három részre 
osztható. Az egyik az iratál-
lomány-kéziratok, a másik a 
Löw Lipót és Löw Immánuel 

által publikált művek, a har-
madik pedig nagy hírű és 
értékes könyvgyűjteményük. 
Az eredeti és teljes kollek-
ció fizikailag már soha nem 
lesz együtt, ennek ellenére a 
Löw-bibliográfia teljességet 
nyújtó feldolgozása és az 
irodalmi hagyaték összessé-
gének publikálása a tudós-
társadalom kötelezettsége 
– fogalmazott a könyvtáros.

Az 1944-től 1948-ig 
számított időszak nemcsak 
sorsdöntő, de a gyűjtemény 
egysége tekintetében végze-
tes is volt. A Löw-gyűjtemény 
tulajdonosváltás utáni sor-
sa ugyanis 1944-től alakult 
kedvezőtlenül, és egyáltalán 
nem az jutott osztályrészéül, 
amit nagylelkű adományozó-
ja elképzelt számára. 

Írásunk a 6. oldalon 

Utakat épít a város
a vállalkozások ösztönzésére

Három év után Veszprémben lett bajnok 
a MOL-Pick Szeged

A MOL-Pick Szeged nyerte a férfikézilabda NB I.-et, mi-
után a döntő visszavágóján 37–36-ra győzött Veszp-
rémben. Az 1996, 2007 és 2018 után történetük ne-

gyedik bajnoki címét ünneplő szegediek 31–28-ra győztek 
itthon a párharc első meccsén, így 68–64-es összesítéssel 
hódították el a címet. A Pick az 1993-as kupadöntő után 
másodjára nyert meg egy párharcot kettős győzelemmel a 
Veszprém ellen.

A meccs után Juan Carlos Pastor vezetőedző közölte, 
maximálisan elégedett, hiszen nehéz évad volt számukra az 
idei, többször fel kellett állniuk, de a végére minden össze-
állt. Hozzátette: az elmúlt három évben két bajnoki címet és 
egy magyar kupát nyertek, így nagyon boldogok lehetnek. A 
Pick sikerével indulhat a Bajnokok Ligájában, a Veszprém 
szabadkártyáért folyamodhat.

Ami a folytatást illeti, a bajnoki döntő jelentette a bú-
csúmeccset Joan Cañellas, Jonas Källman, Stanislav Kašpá-
rek, Martin Straňovský és Dmitrij Zsitnyikov számára, akik 
távoznak a szegedi együttestől. A Pick egyelőre négy új já-
tékos, a balszélső Alexander Blonz és Sebastian Frimmel, 
az irányító Miguel Martins, valamint a jobbátlövő Kent Ro-
bin Tønnesen érkezését jelentette be a 2021–2022-es  
évadra.

Cikkünk a 10. oldalon

Egymilliárd 327 millió 
forintból három he-
lyen is gazdasági uta-

kat épít és újít fel idén az 
önkormányzat. Ezzel ösztön-
zi a város a már ott működő 
vállalkozások fejlődését, és 
újabb cégek betelepülésé-
hez teszi vonzóvá a területet. 
A Házgyári úton, valamint a 
Vágány és a Tűzoltó utca kör-
nyékén már el is kezdődött a 
munka. 

Ennek a gazdaságösz-
tönző útkonstrukciós cso-
magnak része a Kollégiumi 
út másfél éve több mint 
egymilliárd forintból elké-
szült korszerűsítése, amikor 
több mint 45 hektár gazda-
sági-ipari területen 52 ingat-
lant kapcsolt be az önkor-
mányzat Szeged, valamint a 

régió gazdasági vérkeringé-
sébe. Az ott működő vállal-
kozások több száz munka-
vállalót foglalkoztatnak, s a 

cégek és a dolgozók száma 
azóta is folyamatosan nö-
vekszik.

Cikkünk az 5. oldalon

A Házgyári út a felújítás előtt. Fotó: Szabó Luca



2021. június 12., szombat2 Aktuális

Orbán Viktor: bérből és fizetésből élek
Mint bérből és fizetésből 
élőt, a miniszterelnököt is 
megviselte a járvány és a 
gazdasági válság – mondta 
az állami rádióban. A DK-s 
Arató Gergely a parlament-
ben felszólította, mesélje 
el, pontosan milyen nehéz-
ségei voltak.

– Megszűnt az állása, és a 
harmadik hónap után már 
egy fillér állami juttatást 
sem kapott? Csökkent a 
jövedelme, mint 2,5 millió 
magyarnak? Elvesztette az 
állását, nem tudta fizetni az 
albérletét, és utcára került? 
Megszűnt a munkája, és 
pizzafutárként kellett dol-

goznia? Szociális munkás-
ként éjjel-nappal gondozta 
a járvány beteg áldozatait 
és az idős embereket, és ki-
hagyták az 500 ezer forintos 
juttatásból? Pedagógusként 
elkapta a járványt az isko-
lában, és a kormány ígérete 

ellenére sem kapta meg a 
100 százalékos táppénzt? 
Egészségügyi dolgozóként 
mentette önfeláldozó mó-
don a saját élete és egészsé-
ge kockáztatásával mások 
egészségét, és utána a jár-
vány tetején az orra alá dug-

tak egy olyan munkaszer-
ződést, amelyik megfosztja 
minden jogától? Kérjük, 
miniszterelnök úr, meséljen 
nekünk! – kérte számon a 
parlamenti képviselő. 

Orbán Viktor azzal vála-
szolt, hogy a válság alatt az 
ellenzék valóban azért dol-
gozott, hogy ő elveszítse az 
állását, amiért ugyan nem 
neheztel, „de az az igazság, 
hogy semmifajta nemzeti 
összefogásban nem vol-
tak hajlandóak részt venni. 
Egyetlen dolog érdekelte 
önöket, hogy hogyan gyen-
gítsék, buktassák meg a 
kormányt.” Majd elmondta, 
hogy mindenki bérből és fi-

zetésből élőnek számít, aki 
nem tőkejövedelemből él. 
Hozzátette, hogy Gyurcsány 

ezzel szemben tőkejöve-
delemből él. Erre Arató azt 
mondta Orbánnak, nem ag-
gódik érte, hiszen mindig 
fordulhat családi segítségért 
az apjához, amelynek cégé-

ből 1,1 milliárdos osztalékot 
vettek ki.

Végül Orbán azzal zárta, 
hogy fizetésből él, nem is 
akar átmenni a tőkések tá-
borába, köszöni szépen, és 
a tervei szerint még egy ideig 
marad a parlamentben:

„Nem fognak tőlem 
megszabadulni akkor sem 
egyébként, ha a terveik tel-
jesülnének, mert parlamen-
ti képviselőként itt fogok 
maradni, mint bérből és 
fizetésből élő, még sokáig 
az önök nyakán. Ne remény-
kedjenek. Számíthatnak az 
együttműködésemre a kö-
vetkező 20 évben is” – tette 
hozzá.

Ismét lehet beiskolázási támogatást kérni
Tavaly több mint hétezer szegedi családnak segített az önkormányzat

– A járvány miatt széttördelt 
tanév minden családnak 
nagy kihívást jelentett. A táv-
oktatás a gyerekeknek, a ta-
nároknak és a szülőknek is 
igazi próbatétel volt. A gyere-
kek otthona iskolává alakult, 
a szülőknek kellett felügyelni 
a tanulás folyamatát, miköz-
ben a tanárok új technikák-
kal próbálták megragadni a 
figyelmet, online kellett meg-
tartaniuk az órákat. A bezárt 
iskola nemcsak a tanulás 
folyamatát nehezítette meg. 
A gyerekek nem találkozhat-
tak barátaikkal, osztálytár-

saikkal. Elmaradtak a közös 
játékok, a beszélgetések, és 
új barátságok sem köttet-
hettek – írta Botka László 
polgármester a szegedi isko-
lások családjának eljuttatott 
levelében.

Ebben a rendkívüli hely-
zetben minden szegedi gyer-
mek és szülő megérdemli a 
legnagyobb elismerésünket. 
Köszönet jár érte, hogy a 
korlátozások mellett is si-
kerrel teljesítették az évet! 
Szeged a járványhelyzetben 
is példát mutatott: a szülők 
és a pedagógusok összefo-
gása, a gyerekek alkalmaz-
kodása egyszerre kellett 
ahhoz, hogy ezt a tanévet 
teljesíthessék.

– A koronavírus-járvány 
alatt végrehajtott kormány-
zati megszorítások súlyos 

veszteségeket okoztak 
Szegednek, de mi egyetlen 
fillérrel sem csökkentettük 
a szegediek támogatását. 
Bármilyen szorongatott 
helyzetbe is kerültünk, to-
vábbra is segíteni fogjuk a 
gyermeket nevelő családo-
kat. Szeged több mint 17 
milliárd forintnyi vesztesé-
get szenvedett el az elmúlt 
évben, és ennek nagyobb 
feléért a kormány felelős. 
Mi azonban 2021-ben is 
10 ezer forinttal támogat-
juk minden szegedi állan-
dó lakóhellyel rendelkező, 

általános iskolás korú gyer-
mek tanévkezdését – tette 
hozzá Botka László. – Re-
méljük, ezzel hozzájárulha-
tunk gyermekük sikeres 
tanulmányaihoz. Kérem, 
hogy az iskolákba eljuttatott 
nyomtatványon vagy online 
ügyfélkapus regisztráció-
val a www.szegedvaros.hu 
honlapon igényeljék újra a 
beiskolázási támogatást, 
hogy időben megérkezzen a 
pénz! További sok sikert kí-
vánok gyermekük tanulmá-
nyaihoz! – zárta gondolatait 
Botka László.

2021-ben is 10 ezer forint-
tal támogatja az önkor-
mányzat minden szegedi 
állandó lakóhellyel rendel-
kező, általános iskolás korú 
gyermek tanévkezdését. 
A támogatást interneten 
vagy az iskolákba eljutta-
tott űrlapon kell kérni. 

Szeged segít

A több mint egymilliárd forintos szegedi szociális háló-
nak 2019 óta része a beiskolázási támogatás. Ezt az 
évi egyszeri tízezer forintos juttatást több mint 7100 
család vette igénybe tavaly, erre az önkormányzat 94 
millió forintot fordított saját költségvetéséből – írta 
meg a szeged.hu. A szegedi önkormányzat évek óta 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a rászoruló gyerekek-
nek a szünidőben is biztosítsa a napi egyszeri meleg 
ételt. Tavaly a tavaszi szünetben 57-en, a nyáriban 
194-en, az ősziben 105-en, a téliben pedig 112-en 
vették igénybe az ingyenes étkezést, amire összesen 
6 millió 806 ezer forintot költött a szegedi önkormány-
zat.

Arató azt mondta 
Orbánnak, nem ag-
gódik érte, hiszen 
mindig fordulhat 
családi segítségért 
az apjához, amely-
nek cégéből 1,1 mil-
liárdos osztalékot 
vettek ki.

Ezt az évi egyszeri tízezer forintos juttatást több mint 7100 család vette igénybe tavaly, erre az önkormányzat 94 millió forintot fordított saját költ-
ségvetéséből.Mi 2021-ben is 10 

ezer forinttal támo-
gatjuk minden sze-
gedi állandó lakó-
hellyel rendelkező, 
általános iskolás 
korú gyermek tanév-
kezdését.
Botka László polgármes-
ter
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 Vélemény

Kivonulni  
a valóságból

   erekeimet lefektettem. Megígértem nekik, 
hogy ott leszek velük, amíg elalszanak. Ami-
kor egyenletes szuszogásukat hallottam, 
igyekeztem finoman lefejteni Máté kezemre 

kulcsolódó kezét, Petra haját még megigazítottam a homlo-
kán, és a nappali felé vettem az irányt. Korán volt még, ál-
mos sem voltam, és olvasnivalóim ott tornyosultak íróaszta-
lomon.

Kéthetente látom a gyerekeket. Igyekszem megbecsülni 
a ritka alkalmakat. Nem azt kértem az élettől, amit kaptam. 
Azzal gazdálkodom, amim van. Ha ők nálam vannak, két na-
pig nem olvasok újságot, nem böngészem a hírportálokat. 
Igazán nem esik nehezemre. Ha itthon vagyunk, együtt ol-
vasunk, olykor házi feladatot írunk, rajzfilmeket nézünk, és 
egyre többet társasjátékozunk. Nem mondanék igazat, ha 
azt állítanám, hogy nem játszanak az okostelefonon és a 
számítógépen, de idejük ebben is, abban is korlátozott.

Aznap este mégis azzal a szándékkal vettem az irányt 
olvasólámpán fénye alá, hogy elolvasom szombati napila-
pomat, mert a megszokás mégis megszokás. Szabályosan 
kifordult a kezemből az újság. A világ lármája, zsivaja a Sze-
gedre telepedő estében hangok nélkül is sértette a fülemet. 
Nem akartam elrontani az előttem álló órákat. Most rövid 
időre nem akartam tudni, ki hazudott, kinek és mit. Ki ve-
szett össze kivel, ki készít elő alantas terveket, ki lop meg 
kit, ki ráz át, ültet fel, használ ki és vezet az orránál fogva 
másokat. Nem akartam tudni, ki kit csal meg, kinek ki a kije. 
A világ felszínén úszkáló információk ezekben a percekben 
tökéletesen érdektelenek voltak, semmitmondóak.

Menekültem volna ahhoz a regényhez, amelyet a na-
pokban kezdtem el olvasni, de Háy János A cégvezető című 
könyve a rendszerváltás utáni Magyarország olyan irodalmi 
aktualizálásának tetszett, hogy ennyi erővel újságot is olvas-
hattam volna. Félretettem. E kötet alatt lapult Bíró-Balogh 
Tamás Mint aki a sínek közé esett című Kosztolányi-tanul-
mánygyűjteménye, amelyikben éppen az életpálya legin-
kább kételyt ébresztő részéhez jutottam, az Új Nemzedék-
ben megjelenő Pardon rovat írásaihoz, amelyek jelentős 
részét egyik legnagyobb írószerelmem írta. Közel járhatok 
az igazsághoz, ha úgy gondolom: az életmű fekete foltja ez a 
Logodi utca lakója számára. Bár régi adósság a tanulmány-
kötet elolvasása, most ezt is félretettem. A fejét a politikára 
adó író azon az estén nem kellett nekem.

Hirtelen ötlettől vezérelve keresni kezdtem Tolsztoj Kre-
utzer-szonáta című karcsú kötetét, amelyet még valamikor 
októberben kölcsönöztem ki az egyetemi könyvtárból, és az-
óta nem volt időm elolvasni. A világjárvány miatt nem kellett 
attól félnem, hogy lejár a kölcsönzési idő. Ráérő mozdulattal 
nyitottam ki a kötetet, és merültem el a XIX. századi Orosz-
országban, ahol éppen egy vidékre tartó vonat utasai között 
találtam magam. 

Jó volt megmerítkezni a kényelmesen csordogáló törté-
netfolyamban, noha az a maga idejében olyan modernnek 
ható kérdések körül kanyargott, mint a női egyenjogúság és 
a házasság intézményének tartóssága vagy éppenséggel 
tarthatatlansága. A zene démoni, megmagyarázhatatlan, a 
ráció számára nem követhető hatásáról, amely az írói látás-
mód szerint átalakít és megváltoztat sorsokat és személyi-
ségeket.

Éjfél is elmúlt, amikor becsuktam a könyvet. Régen ol-
vastam egyszerre ennyi szépirodalmat, és amikor lassú 
mozdulattal felálltam a kanapéról, úgy éreztem, hogy akár 
akartam, akár nem, katapultáltam magam a körülöttem set-
tenkedő valóság elől. 

Szabadnak éreztem magam, olyannak, mint aki órákra 
megszökött a saját életéből. Amikor visszamentem a háló-
szobába, a gyerekek nyugodtan, egyenletesen szuszogtak. 
Megszöktem, mégis a helyemen voltam. Nagyon.

Bod Péter 

Elindult az ellenzéki előválasztás hivatalos oldala

Elindult az országos ellenzéki elő-
választás hivatalos honlapja, a 
címe egyszerű: elovalasztas2021.

hu. A DK, a Jobbik, az LMP, a Momen-
tum, az MSZP és a Párbeszéd korábban 
úgy döntött, közösen indul a 2022-es 
országgyűlési választáson. A közös el-
lenzéki miniszterelnök-jelöltet és egyé-
ni képviselőjelölteket előválasztáson vá-
lasztják meg. Az előválasztás első fordu-
lóját szeptember 18. és 26., a másodi-
kat október 4. és 10. között rendezik.

Az internetes oldalon megtalálha-
tók az előválasztás legfontosabb tech-
nikai részletei, például az időrendje és 
a jelöltté, illetve jelölőszervezetté válás 
feltételei, továbbá olvasható a hat párt 
vezetőjének decemberben tett érték-

nyilatkozata, valamint azok a közös 
kiállások, javaslatok, amelyeket a hat 
párt vezetői és képviselői tettek az el-
múlt időszakban.

Megszületett az első szegedi meg-
állapodás az őszi előválasztásról: ösz-
szefogott a Magyar Szocialista Párt, a 
Párbeszéd és a Momentum.

Díjakat kaptak a családi vállalkozások
Mindkét vállalkozás Szege-
den jött létre, a tulajdono-
sok magyarok, és a munka-
vállalók nagy többsége is 
Szegeden vagy a környékén 
él. A CE Glass és a Goodwill 
Pharma a közelmúltban 
több értékes gazdasági 
díjat is nyert. További kö-
zös vonásuk, hogy nemrég 
építettek új telephelyet, és 
mindkettő családi vállalko-
zásnak tekinthető.

Az év gyára versenyen 
a legjobb menedzs-
ment díját nyerte a CE 

Glass. Az ország egyik leg-
nagyobb síküveg-megmun-
káló üzeme Szegeden ala-
pozta meg hírnevét, s nem-
rég nyitotta meg telephelyét 
Szatymazon, de a 400 mun-
kavállaló többsége szegedi. 
A Gyártás Trend technológi-
ai magazin hatodik alkalom-
mal hirdette meg a versenyt. 
A legígéretesebb cégeket a 
bírálók személyesen is fel-
keresték. A zsűri függet-
len szakértőkből és az ipar-
ban elismert vezetőkből állt. 

Azért is örülnek a díjnak, 
mert ez azt bizonyítja, hogy 
nemcsak az üvegiparon be-
lül, de a teljes ipari szektor-
ban is jó munkát végeznek.

– Nekünk ez egy óriási el-
ismerés. Azért is neveztünk 
a versenye, mert kíváncsiak 
voltunk arra, hogy a saját 
ágazatunkon, az üvegiparon 
túl a hazai ipari szereplők 
között hol tartunk jelenleg. 
Nekünk nagyon fontos a 
folyamatos fejlesztés és az 
innováció, és ezért is szeret-
tük volna megméretni ma-
gunkat egy ilyen versenyen 
– mondta az elismerésről a 

Szeged Televíziónak Gyepes 
Mónika, a CE Glass PR-ma-
nagere.

Két fontos elismerést 
kapott a közelmúltban egy 

másik nagy szegedi cég is. 
A gyógyszeriparban tevé-
kenykedő Goodwill Pharma 
Kft. 2020-as tevékenysé-
géért SuperBrand Business 
díjat érdemelt ki. Ők is nem-
rég költöztek új telephelyre: 
novemberben adták át köz-
pontjukat a Cserzy Mihály 
utca végén, ahol több új 
gépsort is üzembe helyez-
tek. A szegedi gyógyszeripa-
ri cég az egyik kereskedelmi 
bank versenyén a családi 
vállalkozások hosszú távú 
stratégiaépítési különdíját 
is megkapta. A cég a Jójárt 
család tulajdonában áll. Ez 
az üzleti életben különleges 
státusz.

– Az alapító, amikor lét-
rehozta a céget, annyira 
elkötelezett volt, hogy be-
vonta a családtagjait is. A 
miénk is ilyen. Feleségem-
mel közösen irányítjuk a 
céget, illetve most már az 
egyik lányom és a vejem is 
itt dolgozik. A családi vál-
lalkozásnak természetesen 
sok előnye és hátránya van. 
A hátrány, hogy nem tudjuk 

elválasztani a magánéleti 
és a céges dolgokat – fo-
galmazott Jójárt Ferenc, a 
Goodwill Pharma Kft. ügyve-
zetője. – Nagy előny viszont, 
hogy nagyon gyorsan lehet 

döntéseket hozni, és ez a 
koronavírus-járvány alatt 
különösen megmutatkozott 
– tette hozzá.

Mindkét vállalkozás 
helyi, magyar és eredmé-
nyes, mindkettő egy család 
tulajdonában áll. A multik 
világában az ilyen cégek 
különösen fontosak. Jójárt 
Ferenc azt is lényegesnek 
tartja, hogy lehetőleg pat-
rióta módon viselkedjenek 
a beszerzéseiknél is, s ha 
lehet, magyar alapanyagot 
használjanak. 

GY

Karácsony Mihálik Edvint támogatja
Csongrád-Csanád megye 1. számú választókerületében eddig csak a jelen-
legi szocialista képviselő, Szabó Sándor jelentette be az indulását. Ellene 
eddig egyetlen ellenzéki párt sem indított kihívót az előválasztásom, leg-
utóbb a Momentum állt be mögé. A 2. számú választókerületben, amelyhez 
Szegeden kívül a Homokhátság több települése is tartozik, eddig Mihálik 
Edvin, a Momentum politikusa és Szeged Zöld város programért felelős ta-
nácsnoka, illetve Binszki József, a Demokratikus Koalíció önkormányzati 
képviselője jelentették be az indulásukat. Karácsony Gergely miniszterel-
nök-jelölt, budapesti főpolgármester bejelentette: az MSZP és a Párbeszéd 
is Mihálik Edvint támogatja az előválasztáson.

 Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma ügyvezetője. Fotó: Sza-
bó Luca

A CE Glass a legjobb menedzsment díját kapta. Fotó: Iványi Aurél

A gyógyszeripar-
ban tevékenykedő 
Goodwill Pharma 
Kft. 2020-as tevé-
kenységéért Su-
perBrand Business 
díjat érdemelt ki. 
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Emléktáblákat állított Kiskundorozsma

Két emléktáblát he-
lyeztek el a Negyveny-
nyolcas utca elején 

lévő tájház falán. Az egyik 
annak a huszonhárom jász 
családfőnek a nevét örökí-
ti meg, akik Jászapátiból 
és Jászfényszaruból költöz-
tek családostul Dorozsmá-
ra, hogy a török kiűzése után 
újraalapítsák a települést. A 
másik pedig a redemptióra, 
azaz a pénzbeli megváltásra 
emlékeztet. Az újratelepülés 
után ugyanis a 160 dorozs-
mai birtokos 11 ezer 800 
rajnai forintért váltotta meg 
Dorozsma bel- és külterüle-
teit. Fodor Antal önkormány-

zati képviselő bejelentette: 
elkészült a Dankó Pista-szo-

bor, a szélmalom mellett ál-
lítják fel.

Gyereknap és a Szív napja 
Ünnepeltek Petőfitelepen

Múlt szombaton délelőtt 
gyereknapot tartottak, dél-
után a városrész ünnepére, 
a Szív napjára várták a pe-
tőfitelepieket. 

Átadták a Petőfitele-
pért díjakat a műve-
lődési ház zsúfolásig 

megtelt udvarán. Szénási 
Róbert, a városrész önkor-
mányzati képviselője Szabó 

Sándor országgyűlési kép-
viselővel közösen adta át a 
Petőfitelepért díjakat. 

Elsőként Sódar Andrea 
kapta az elismerést, aki 
Facebook-csoportot hozott 
létre a daganatos és rászo-
ruló gyermekek megsegíté-
sére, pénzt és tárgyi felaján-
lásokat gyűjtött és juttatott 
el rászoruló családoknak. 
Jószolgálati tevékenysé-

gébe a petőfitelepieket is 
bevonta. Zámbori Ferenc-
né is megkapta a díjat, aki 
harminc éve költözött ide, 
és fáradhatatlanul dolgozik 
a közösségért. Többek kö-
zött a művelődési házban a 
Másként, de élni elnevezésű 
csoportot vezeti. Elismerést 
kapott a legvirágosabb he-
lyi porta tulajdonosa, Cseh  
Anita is.

A földtulajdonosok és -használók figyel-
mét közleményben hívták fel, hogy a 
MOL SZMDK Szénhidrogén Koncesz-

sziós Kft. megbízásából bányatelkeken végez 
szeizmikus méréseket 2-3 fős geodétacsapa-
tokkal augusztus közepéig az Acoustic Geofi-
zikai Szolgáltató Kft. A kutatást a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Bánya-
felügyeleti Főosztálya hagyta jóvá, 316 négy-
zetkilométeren. Az érintett települések: Algyő, 
Deszk, Domaszék, Ferencszállás, Kiszom-
bor, Klárafalva, Kübekháza, Maroslele, Rösz-
ke, Sándorfalva, Szeged, Tiszasziget, Újszent- 
iván.

A mérések első fázisában a mérőcso-
port kitűzi a tervezett szeizmikus vonalakat. 
GPS segítségével kijelölik és számozott fa-
karókkal megjelölik az érzékelők pontjait az 

ingatlanokon, közutakon és a települések 
utcái mentén. Zárt/bekerített ingatlanokat 
a mérés nem érint, amennyiben mégis szük-
séges lenne érzékelők elhelyezése, akkor 
az csak a tulajdonos jelenlétében/engedé-
lyével történik. Következő lépésként érzé-
kelőket helyeznek el, azok nagyjából 7-12 
napig maradnak a területen. Ezek a spe-
ciális eszközök csak szeizmikus kutatásra 
használhatók, más számára értéktelenek, 
használhatatlanok. Harmadik fázisként gé-
pekkel szeizmikus jeleket váltanak ki, ami 
mezőgazdasági gépekhez hasonló zajjal 
jár, valamint vibrációs hatás érzékelhető, 
amely az épületek biztonságát, állagát nem 
veszélyezteti. A mérési munkálatok végez-
tével minden kábelt és jelölőkarót eltávolí- 
tanak.

Geodéták járnak a határban

Hőlégballonrekordra  
készülnek szeptemberben

Tavaly Szeged csak 
egy hőlégballon Euró-
pa-kupát tudott meg-

tartani a koronavírus-jár-
vány miatt, idén ősszel Euró-
pa-bajnokságnak ad otthont 
a város. 

Majó-Petri Zoltán, a Sze-
gedi Közlekedési Társaság 
ügyvezető igazgatója el-
mondta: fontos mérföldkő 
Szegednek az Eb, mert az 
idei versennyel beléphet 
azon városok sorába, ame-
lyek meg tudnak rendezni 
egy ilyen versenyt. Szegeden 
idén szeptember 12-étől 18-
áig tart a viadal.

Pálhegyi Zoltán, a Hő-
légballon Európa-bajnokság 
2021 versenyigazgató-he-
lyettese arról beszélt, hogy 
huszonhárom országból 
nyolcvannégy versenyző je-
lezte részvételét. Örmény 
nevező először indul majd 
Európa-bajnokságon, de 
ami legalább ilyen fontos, 
az aktuális Európa-bajnok, 
a svájci Stefan Zeberli is 
nevezett, azaz megpróbálja 
megvédeni a címét. Az Euró-
pa-bajnokság alatt több mint 
száz hőlégballon repül majd 
Szeged fölött.

Elindult egy támogatói 

klub. Akik csatlakoznak a 
klubhoz, azok egy négye-
zer forintos jeggyel támo-
gathatják a rendezvényt. A 
támogatói jegyet vásárlók 
ezeket a bónuszokat kapják 
meg: részletes versenyin-
formációk, pontos indulási 
adatok, ajándék Eb-verseny-
póló, bejutási lehetőség a 
paddock területére – előre 
leszervezett időpontban –, 
vásárlási lehetőség hőlég-
ballon-sétarepülésre (séta-
repülést nem tartalmaz a 
támogatói jegy, csak a kizá-
rólagos vásárlási lehetősé- 
get).

Az emléktáblát Fodor Antal képviselő és Marjanucz Lász-
ló történész avatta fel. Fotó: Iványi Aurél

Délelőtt gyereknapot tartottak, sok játékkal és zenés műsorral. Fotó: Iványi Aurél

Részletes információért látogasson el honlapunkra: www.szetav.hu
Az akció időtartama: 2021. március 16-tól július 31-.ig

Időpont foglaláshoz hívja ügyfélszolgálatunkat a 62/540-540-3-as melléken.

Ha lakás felújítást tervez, ne feledkezzen meg a radiátorcseréről sem! 
Cserélje le régi radiátorait korszerű, új, energia- és költséghatékony típusra! 

Csere esetén a tulajdonos dönti el, hogy külső vállalkozóval 
vagy a SZETÁV Kft. szakemberével végezteti el a munkát. 
A cseréhez szükséges hozzájárulást azonban csak a Szegedi Távfűtő Kft. adhatja ki.

Miért válasszon a radiátorcseréhez minket? Azért, mert:

- társaságunk magasan képzett, tapasztalt szakemberei végezteti el a munkát,
- a radiátorokat és a cseréhez szükséges minden segédanyagot beszerezzük 
és a helyszínre szállítjuk,
- az elbontott egységek helyszínről történő elszállítását 50 kg-ig díjmentesen vállaljuk,
- a radiátorok mindenkori 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 elvégzését követően 
jóváírjuk a végösszegben,
- ha a radiátorok jelenleg Brunata típusú költségmegosztóval vannak ellátva, 
ezek átszerelését is elvégezzük bruttó 4500 Ft/radiátor átszerelési díj ellenében.
- a beépített anyagokra 5 év garanciát vállalunk,
- a beépítéssel kapcsolatban felmerülő hibákra a szerelést követő 1 évig 
díjmentes javítást biztosítunk. 
- a beépített radiátorra 10 év garanciát vállal a gyártó.

PANELLAKÁSOK FŰTÉS
KORSZERŰSÍTÉSE
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Utak építésével is segít 
az önkormányzat

Ösztönzően hat a szegedi gazdaságra és munkahelyteremtésre

Egymilliárd 327 millió forintból há-
rom helyen is gazdasági utakat épít 
és újít fel idén az önkormányzat. Ez-
zel ösztönzi a város a már ott műkö-
dő vállalkozások fejlődését, és újabb 
cégek betelepüléséhez teszi vonzóvá 
a területet. A Házgyári úton, valamint 
a Vágány és a Tűzoltó utca környékén 
már el is kezdődött a munka. 

A három helyszínen induló gaz-
daságiút-fejlesztésre az önkor-
mányzat 1 milliárd 230 millió fo-

rint támogatást nyert, amelyhez további 
97 millió forintot biztosít saját költségve-
téséből. – A belterületi gazdasági utak 
korszerűsítésével az az önkormányzat 
célja, hogy további fejlődésre ösztönöz-
ze a már ott működő ipari, kereskedel-
mi és szolgáltató vállalkozásokat, újabb 
cégek letelepüléséhez tegye vonzóbbá a 
területet, s ezzel új munkahelyeket is te-
remtsen a városban – mondta a napok-
ban indult útépítések egyik helyszínén, 
a Házgyári úton Binszki József, a közgyű-
lés jogi, ügyrendi és közbiztonsági bizott-
ságának elnöke.

Több mint ezer munkahely

Az önkormányzati képviselő emlékez-
tetett arra, hogy ennek a gazdaságösz-
tönző útkonstrukciós csomagnak része 
volt a Kollégiumi út másfél éve több 
mint egymilliárd forintból elkészült 
korszerűsítése, amikor több mint 45 
hektár gazdasági-ipari területen 52 in-
gatlant kapcsolt be az önkormányzat 
Szeged, valamint a régió gazdasági vér-
keringésébe. Az ott működő vállalkozá-
sok több száz munkavállalót foglalkoz-
tatnak, a cégek és a dolgozók száma 
azóta is folyamatosan növekszik. Az 
útfejlesztés óta három vállalkozás köl-
tözött be, illetve bővítette telephelyét.

A belterületi gazdasági utakat érin-

tő, most induló beruházásban újabb 
112 hektár ipari, gazdasági és fej-
lesztésre váró terület infrastruktúráját 
korszerűsítik. Ezen a területen jelenleg 
nagyjából ötven cégnél ugyancsak több 
száz munkavállaló dolgozik – a beruhá-
zással várhatóan ezek száma is tovább 
gyarapszik.

Házgyári út 

Fodor Antal, a városrész önkormány-
zati képviselője elmondta, hogy három 
helyszínen, több ütemben zajlik az út-
korszerűsítés. Az egyik a Házgyári út 
rekonstrukciója, a másik ilyen terület a 
Vágány, a Tűzoltó és a Vásár utca, illet-

ve a Cserje sor felújítása és a hiányzó 
útszakaszok megépítése, a harmadik 
körben pedig megtörténik a Városgaz-
da utca felújítása is.

Az első két területen már meg is 
kezdődtek a munkálatok, a harmadik-
nál pedig hamarosan elindul a közbe-
szerzési eljárás. Bencze Balázs, a kivi-
telezést koordináló Szeged Pólus NKft. 
projektmenedzsere a Házgyári úti be-
ruházásról elmondta: a Dorozsmai út 
végén jelzőlámpás csomópont készül, 
és 125 méteren teljes szélességben 
cserélik az aszfaltburkolatot. A Dorozs-

mai úti buszmegállókat átépítik bazalt-
beton-burkolattal, akadálymentesített 
peronokkal és fedett utasvárókkal.

A Házgyári úton a Dorozsmai és a 
Budapesti út között 586 méter hosszú 
aszfaltút épül, a meglévő 131 méter 
hosszú járdát felújítják, a hiányzó 386 
méteres járdaszakaszt megépítik, ke-
rékpáros kapcsolat létesül a Kollégi-
umi, a Dorozsmai és a Budapesti úti 
kerékpárúttal, valamint 800 méteren 
kiépül a közvilágítás. A munkálatokat 
a tervek szerint 2022 tavaszán fejezik 
be, ezt követi a hivatalos forgalomba 
helyezési eljárás.

Vágány, Tűzoltó és Vásár utca, 
Cserje sor

A második kör, vagyis a Vágány, a Tűz-
oltó és a Vásár utca, illetve a Cserje 
sor felújítása is elkezdődött, a hiányzó 
szakaszokat pedig kiépítik. A tervek 
szerint itt is jövő tavaszra végez a ki-
vitelező, ezt követi a hivatalos forga-
lomba helyezési eljárás. Összesen kö-
zel másfél kilométer aszfaltos út újul 
meg, amelyből 460 méter hosszon új 
útalap is épül, és 1703 méter hosszon 
új aszfaltos járda készül. A hiányzó köz-
világítás is kiépül, valamint kerékpáros 
nyomvonalat jelölnek ki, kerékpártá-
maszokat telepítenek, és kapcsolatot 
létesítenek a főutakkal. A Vágány és a 
Vásár utcában az út- és járdarekonst-
rukció mellett átépítik a rossz állapotú 
vasúti átjárót, a Tűzoltó utcában pedig 
elbontják. Szintén a Tűzoltó utcában 
a két meglévő buszmegállót bazaltbe-
ton-burkolattal, akadálymentes peron-
nal és járdakapcsolattal látják el.

A munkák harmadik helyszíne a Vá-
rosgazda utca felújítása lesz, itt hama-
rosan elindul a közbeszerzési eljárás. A 
három helyszínen összesen 445 fát is 
telepítenek.

Tordai Bence:  
Az egyetem nem veszítheti el 

közvagyonjellegét

Nemcsak aljas tett volt, ha-
nem alkotmányellenes is a 
közvagyon alapítványokba 
való kiszervezése, ezért az 
ellenzék közösen az Alkot-
mánybírósághoz fordult – 
nyilatkozta Tordai Bence a 
Szeged Televízió Téma című 
műsorában. 

A Párbeszéd országgyű- 
lési képviselője el-
mondta: bár a testü-

let tagjainak többségét a Fi-
desz nevezte ki, olyan erős-
nek tartják a beadványuk-
ban szereplő érveket, hogy a 
panaszukat nem fogják tud-
ni lesöpörni az asztalról.

Az egyetemi modellvál-
tásról szóló törvény teljes 
megsemmisítését kérik a 
képviselők, mert az még a 
fideszes alaptörvény rendel-
kezéseivel is szembemegy.

Az Alkotmánybíróság már 
korábban kimondta, hogy a 

közpénz nem veszítheti el 
közpénzjellegét. Az egyete-
mek esetében pedig nem-
csak pénzről, de ingatlanok-
ról és eszközökről is szó van 

– ezek sem veszíthetik el 
közvagyonjellegüket. Tordai 
szerint kétféleképpen lehet 
visszavonni az egyetemek 
privatizálását: az Alkotmány-
bíróság segítségével, vagy 
a választásokon kormány-
váltással. Utóbbihoz az első 
lépés volt a múlt szombati 
ellenzéki tüntetés.

Bárki sakkozhat 
Lékó Péter nemzetközi 

sakknagymesterrel
Bárki sakkozhat Lékó Péter 
nemzetközi sakknagymes-
terrel az IH-ban.

Itt az alkalom, hogy bár-
ki kipróbálja a sakktudását, 
és egyúttal támogasson egy 
nemes ügyet. Az IH Ren-
dezvényközpont 20 táblás 
szimultánt szervez június 
22-én, kedden, melyen a 
versenyzők személyesen, a 
nagymester online vesznek 
részt.

A rendezvényen részt 
vesz a Magyar Sakkszövet-
ség elnöke, Szabó László is. 
A szimultán megtekintésére 
lesz lehetőség a helyszínen, 
és a rendezvényről a Szeged 
Televízió felvételt is készít. A 
szimultánt követően Lékó ele-
mezni is fogja a legizgalma-
sabb partik kulcslépéseit.

A nevezési feltételek, a 
nevezési lap és a játéksza-
bályok az IH Rendezvényköz-
pont weboldalán érhetők el: 
www.ihrendezvenykozpont.
hu/programok. További in- 
formációk az IH Rendezvény-
központ Facebook-oldalán 
találhatók, és a 62/423-
638-as telefonszámon is 
kérhetők.

A játék jótékonysági 
célú, a szervezők a neve-
zési díj teljes összegével a 
Reménysugár Alapítványt 
támogatják. Az alapítvány a 
Szegedi Gyermekgyógyásza-
ti Klinika Hemato-onkológiai 
Osztálya számára vásárol 
a beteg gyermekek gyógyí-
tásához szükséges műsze-
reket és kiegészítő eszkö- 
zöket.

A belterületi gazdasági utak 
korszerűsítésével az az ön-
kormányzat célja, hogy to-
vábbi fejlődésre ösztönözze 
a már ott működő ipari, ke-
reskedelmi és szolgáltató 
vállalkozásokat, újabb cé-
gek letelepüléséhez tegye 
vonzóbbá a területet, s ezzel 
új munkahelyeket is teremt-
sen a városban. 
Binszki József

Binszki József és Fodor Antal önkormányzati képviselő mutatta be a Házgyári úton elkezdett útfelújítási és -építési 
munkákat. Fotó: Iványi Aurél

5. Feltettem egy képet (0612/
Tüntetés) a szombati tüntetésről: 
Több ezren tüntettek Pesten. Fotó: 
MTI/Balogh Zoltán.

6. Lécci, a borító és Ábrajám Vera 
fotóját cseréld fel képalával együtt!

7. Paginába: Múltidéző
12. a Szeged régen fotója fönt 

van 0612/fortepan album 013.
A programajánló címe legyen: Va-

kációnyitó és 200 éve szélmalom

Az egyetemi mo-
dellváltásról szóló 
törvény teljes meg-
semmisítését kérik 
a képviselők, mert 
az még a fideszes 
alaptörvény rendel-
kezéseivel is szem-
bemegy.

Több ezren tüntettek Budapesten. Fotó: MTI/Balogh Zoltán
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Soha nem lesz már együtt a legendás Löw-könyvtár
Megmaradt iratok alapján született meg a története

Az egykori Löw-gyűjtemény tu-
lajdonképpen három rész-
re osztható. Az egyik az irat- 

állomány-kéziratok (Scheiber Sán-
dor nyomán az úgynevezett Irodal-
mi hagyaték), a másik a Löw Lipót 
és Löw Immánuel által publikált mű-
vek, a harmadik pedig nagy hírű és 
értékes könyvgyűjteményük. Az ere-
deti és teljes kollekció fizikailag már 
soha nem lesz együtt, ennek ellené-
re a Löw-bibliográfia teljességet nyúj-
tó feldolgozása és az Irodalmi hagya-
ték összességének publikálása a tu-
dóstársadalom kötelezettsége.

A hármas egységből a magam 
részéről − könyvtárosként − a bibli-

otéka sorsának bemutatását válasz-
tottam. A fent már említett lehetősé-
gek függvényében dolgoztam föl a 
Löw-könyvtár történetét, ezen belül 
terjedelmében és saját meglátásom 
kifejtésével a gyűjtemény 1944 utá-
ni sorsával foglalkoztam legtöbbet.

Végzetes évek

Az 1944-től 1948-ig számított idő-
szak nemcsak sorsdöntő, de a 
gyűjtemény egysége tekintetében 
végzetes is volt. A Löw-gyűjtemény 
tulajdonosváltás utáni sorsa ugyanis 
1944-től alakult kedvezőtlenül, és 
egyáltalán nem az jutott osztályré-
széül, amit nagylelkű adományozója 
elképzelt számára.

Az 1944. év eseményei a sze-
gedi zsidóságot komolyan sújtották, 
elindult a gettózás, a munkaképes 
férfiakat már korábban munkaszol-
gálatra hívták be, a közösség tag-
jait Löw Immánuel tudós főrabbival 
együtt elhurcolták, lakását kiürítet-
ték, végül a zsidó közösségi élet ösz-
szeomlott. A tragédia ugyanúgy ne-
gatív hatással volt a Löw-könyvtár és 
irodalmi hagyaték, a szegedi zsidó-

ság magánkönyvtárai és a hitközség 
kebelén belül működő minden más 
bibliotékára is.

A könyvtárért bizonyos ideig 
még hálás volt a szegedi hitközség. 
Ennek dokumentált bizonyítéka az 
1940-ben Löw Immánuel számá-
ra küldött köszönő iraton kívül egy 
hat évvel későbbi dokumentum is. 
Az 1946. február 17-i közgyűlésen 
dr. Katona Dávid hitközségi jegyző 
emlékbeszédet tartott, felidézte az 
elmúlt nehéz időszakot, szólt a zsidó 
közösség veszteségeiről, a hitköz-
ség szétzilált intézményeiről, egykori 
elöljáróiról, az elhurcolt, megölt test-
vérekről. Reményét fejezte ki, hogy 
a tragédia után újjáéled a közösség, 
továbbá méltatta Löw Immánuel 
főrabbi életét, tudományos munkás-
ságát, emberi nagyságát, és szólt a 
könyvtárról is − vagyis 1946 elején 
látszólag hálásan emlékeztek meg 
az adományról, elismerték értékét, 
és méltóképpen szándékoztak általa 
is megőrizni egykori rabbijuk nevét.

A Somogyi is őrizte

Tulajdonképpen mi történt a gyűjte-
ménnyel 1944-ben? Löw Immánu-
el deportálása során, Budapesten, 
1944. július 19-én megtért őseihez, 
könyvtárát pedig 3 hónap múlva 
ősszel már gazdátlanul sínylődve 
láthatták a szabad ég alatt. Cson-
gor Győző (1915–1997) így ír erről: 
[Löw] „Nagy értékű könyvtárát az 
eső verte a zsidó iskola kertjében. 
Czibula Antal, aki ugyancsak számki-
vetetésben élt saját szülővárosában, 

hívta fel rá a figyelmet. A könyvek, a 
két oroszlán nagy értékű gyűjtemé-
nye ideiglenesen a Somogyi-könyv-
tárban került raktározásra.” Az őrzés 
és a Somogyiba kerülés szükséges-
ségét 1944-ben dr. Pap Róbert ko-
rábbi elnök és a hazaérkezett mun-
kaszolgálatosok szintén felismerték. 
Látták, hogy ha a gyűjteményt nem 
helyezik biztonságba, akkor veszen-
dőbe megy. Ekkor dr. Pap és társai 
a várostól igényelt kocsikkal, a vá-
rostól kért és kapott elhelyezési en-
gedély alapján a Löw-gyűjteményt és 
a zsinagógában magánszemélyek 

által lerakott könyveket 1944 őszén 
beszállították a város tulajdonában 
lévő Somogyi-könyvtár épületébe.

Mivel azonban a múzeum épüle-
te megsérült, 1945 őszén felszólítot-
ták a hitközséget, hogy helyszűke és 
megrongált helyiségei rendbehoza-
tala miatt a Löw-könyvtárat vigyék el. 
Ezután 1946. március 29-én Szeged 
város polgármestere határozatot al-
kotott a Somogyi számára. Tárgya 
a Löw-könyvtár kb. 6000 kötetet 
kitevő állományának a múzeum-
ból való mielőbbi elszállítása volt, 
amely végül 1946. május 30-án és 
június 3-án zajlott le. A 8936, ún. 
Löw-könyvtárbeli kötet visszakül-
dését 1946. június 4-én nyugtáz-
ta a Somogyi, miután előző nap a 
Löw-gyűjtemény, a 20 ezer gettóbeli 
könyv és egyéb tárgyak visszakerül-
tek a hitközségbe.

A könyvek immár visszaérkeztek, 
aktuálissá vált a kérdés: mi történjen 
a gyűjteménnyel a továbbiakban? 
Hiszen megfelelő elhelyezéséről, 
sorsáról gondoskodni kellett.

Csillik Bertalan (1889–1978) 
könyvtárigazgató dr. Löw Lipót ré-
szére 1946 júliusában indítványozó 
levelet küldött, amelyben a Löw-gyűj-
teménynek az Egyetemi Könyvtár-
ban való elhelyezését javasolta, ám 
ezt a hitközség végül elutasította.

Véleményem szerint az indítvány 
elfogadása − esetleg bizonyos mó-
dosítással − beteljesíthette volna 
Löw Immánuel elképzeléseit, a tu-
domány szolgálatát, szegedi elhelye-

zését. Csillik felajánlása az állomány 
érdekét és eredetileg kijelölt célját 
szolgálta, a későbbi évek során be-
következett állománycsökkenés és 
a gyűjtemény egységének felbom-
lása elkerülhető lett volna. (Először 
Csillik vetette fel a Löw Intézet meg-
valósításának tervét is, amelynek 
létrehozásáért később Péter László 
is küzdött.)

Irány Jeruzsálem!

A gyűjtemény szegedi életének 
következő lépése egy sorsfordító 
kezdeményezés volt: 1947-ben dr. 
Frenkel Jenő főrabbitól és dr. Stern 
Márton hitközségi elnöktől szár-
mazott az a javaslat, miszerint a 
Lőw-hagyatékot adják a Jeruzsálemi 
Egyetemnek. Az ügyben több irat ke-
letkezett, és különböző vélemények 
ütköztek. A hitközség bizottságot 
hozott létre, amely azt a kérdést volt 
hivatott tárgyalni: a könyvtárat át-
adják-e a Jeruzsálemi Egyetemnek, 
illetőleg mi legyen vele? Végül az 
átadás melletti érvek győztek, ezért 
következő lépésként írtak a Közokta-
tási és Vallásügyi Minisztériumnak, 
hozzájárulásukat kérve a Löw-könyv-
tár továbbadományozásához, ám a 
minisztérium egyértelműen és hatá-
rozottan ellenezte az Izraelbe szállí-
tást.

A hitközség vezetősége a végső 
döntés előtt megkérdezte a hozzá-
tartozókat. Löw Lipót és felesége, 
Hajdu Vera írásban nyilatkoztak ma-
guk és utódaik nevében, hogy nincs 

ellenükre a Löw Immánuel Könyv-
tárnak a Jeruzsálemi Zsidó Nemzeti 
Könyvtárba küldése.

Végül a többségi vélemény győ-
zött. Az ellenérveket és a Közoktatá-
si és Vallásügyi Minisztérium tiltako-
zását figyelmen kívül hagyták, s nem 
vették figyelembe Löw Immánuel 
akaratát sem, így 2 évvel a Somogyi-
ból való visszakerülése és 8 évvel az 
ajándékozási szerződés megkötése 
után a hitközség elöljárósága és a 
könyvtár kuratóriuma a Löw-gyűj-
temény Szegedről való eltávolítása 
mellett döntött. 

Ábrahám Vera 
A cikk teljes terjedelmében a 

Szeged folyóirat 2021. májusi szá-
mában olvasható.

A Löw-könyvtár egy régi formájában és egységében már nem létező gyűj-
temény, amely annak idején a Löw Immánuel Rabbisági Könyvtár nevet 
kapta. E bibliotéka 1944 és 1948 közötti történetének lehetőség szerinti 
rekonstrukciója volt a cél. A „lehetőség szerinti” jelző azért hangsúlyos, 
mert históriájának megírásakor csupán azokból a dokumentumokból dol-
gozhatott a kutató, amelyek megmaradtak, és máig előkerültek. 

Ábrahám Vera könyvtáros

A Szeged folyóirat borítója.

A zsidó hitközség székházában is őrizték egy ideig az értékes gyűjte-
ményt.

Eredetileg a Hajnóczy utca 1.-ben, Löwék házában működött a rabbi-
sági könyvtár.
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Már több mint kétszáz éve is létezett a Vértó
Egy év alatt még zöldebb és rendezettebb lesz a környék

A liget, Odessza, Belső-Tarján, a 
Stefánia, a Móra-park és a Roose-
velt tér után egy év alatt a Vértó és 
környéke is megújul. Persze nem-
csak közvetlenül a tó környékén 
lesznek változások, hanem a Bo-
nifert-iskolánál, az Ortutay utcai 
boltnál és a makkosházi közösségi 
kerteknél is. 

A Vértó történetét is feldolgoz-
ták a terület megújulásának 
tervezői. Már az első, 1760-

as, majd 1860-as években készült 
katonai felméréseken is látszódik a 
területen egy tó, kisebb vízfelülettel 
és szabálytalan partvonallal. 

A múlt

Az 1922-es térképén a mai terüle-
ténél jóval nagyobb, a Csongrádi su- 
gárút mentén hosszan elnyúló, 
észak felé szélesedő háromszög ala-
kú vízfelületként jelenik meg – írja a 
terület történetét feldolgozó tanul-
mányában a Fontos Mérnök Stúdió 
Kft., amely a Zöld város program 
megvalósításában is közreműködik.

A 20. század közepéről fennma-
radt fényképen egy növényekkel be-
nőtt, anyagkitermelés nyomait viselő 
terület látható, amelynek csak a ki-
sebbik része lehetett nyílt vízfelület. 
A 20. század elején a Vértó kifejezet-
ten rossz hírű területként szerepelt a 
sajtóban, mert a környékbeliek állati 
tetemeket dobáltak és szennyvizet 
engedtek bele. Nem véletlen, hogy 
1912-ben a városvezetés a Vértó 
feltöltése mellett döntött, s a munká-
latok 1913-ban meg is kezdődtek. A 
nagyobb részét feltöltötték, a meg-
maradt mederben továbbra is hul-
ladékot raktak le. A tó a 20. század 
második felében nyerte el végleges 
formáját.

Az 1960-as térképen még egy 
mainál nagyobb tómeder látható. A 
70-es években a tó környékét koráb-
ban jellemző gyümölcsöskerteket és 
apróbb falusi házakat Magyarország 
egyik legnagyobb lakótelepével vál-
tották fel. A tó keleti fele áldozatul 
esett a nagy szánkódomb építésé-
nek – mely télen kedvelt szánkózó 

helye a városlakóknak –, s a mester-
séges tó ettől kezdve záportározó-
ként működött.

A 2000-es évek végére a Vér-
tó állapota igen leromlott. A meder 
nagyobb részét növények nőtték 
be, a csapadékhiányból következő 
alacsony vízállás miatt a tó halál-
lománya is pusztulásnak indult, a 

lakótelepen élők rendszeresen pa-
naszkodtak a környéken terjengő 
bűz miatt. A tó kezelőjeként a Szege-
di Vízmű Zrt. 2009 végén elrendelte 
leeresztését és mederrendezését, 
az elburjánzott vízinövények kiter-
melését.

Honnan a neve?

A Vértó elnevezés nem hivatalos, 
és eredetét is homály fedi. Bálint 
Sándor szerint egy közeli vágóhídról 
kifolyó véres víz festette vörösre a 
tó vizét, így keletkezett a köznyelv-
ben a Vértó elnevezés. (Bár Bálint 
említi, de a korabeli térképeken 
nincs nyoma vágóhídnak errefelé, a 
környéken a 20. század első éveiig 
csak szőlőskertek és gyümölcsösök 
voltak, a lakott terület határa pedig 
több száz méterre délre húzódott.) 
Többször fölmerül a név magyará-
zataként, hogy a gázgyári szennyvíz 
festette vörösre a tó vizét, ám az 
egykori rókusi gázgyártól a Vértó egy 
kilométernyire fekszik. A köznyelvi 
elnevezés helyett a 20. század ele-
jén már a Vöröskereszt-tó elnevezés 
tűnik fel a térképeken, és még a 
lakótelep építésekor is az volt, de a 
köznyelv végig Vértóként emlegette.

Jelen és jövő

– A nemrég elkezdődött fejleszté-
sek egy része közvetlenül a tó mel-
lett valósul meg, a környékbeliek 
kéréseinek eleget téve. A Rókusi 
körút és a Vértói út találkozásánál 
pihenőteret alakítanak ki, padok-
kal, ivókúttal, kerékpártámaszok-

kal. Az úttól cserjékkel választják 
majd el a területet – mondta a 
helyszínen a terület önkormányza-
ti képviselője, Kozma József. A tó 
nyugati partján kutyás ügyességi 
pályát építenek ki, a Vértói út és az 

Ipoly sor találkozásánál homokos 
röplabdapályát hoznak létre; mel-
lette, a tó és az Ipoly sor közötti ré-
szen fitneszeszközök állnak majd 
rendelkezésre. A közelben piknik- 
asztalokat helyeznek el, és két, 
bográcsozásra használható tűzra-
kó helyet is kialakítanak. A tó körül 
1,5 méter széles, akadálymentes, 
térkövekből kirakott sétány épül; 
ennek mentén több helyre tesznek 
majd padokat, kilátással a tóra.

A tavaly átadott, népszerű Vérkör 
futópálya mentén elkészül a közvilá-
gítás. A közelben, a Garam utca és az 
Ipoly sor által határolt zöldterületen 
alakítják ki az Oxigén teret. Névadó-
ja egy különleges, oxigénmolekulát 

mintázó, ötszögletű hinta, amelyet 
egyszerre öten is használhatnak. A 
játszótéren lesz még trambulin és 
több megmászható dombocska is, 
a szülők számára pedig padokat he-
lyeznek ki. A játszóteret fa- és cser-

jesávval választják el a parkolóhe-
lyektől. A park sarkán tölgyfaligetet 
(„makkoserdőligetet”) alakítanak ki.

Az Ortutay utcai Bonifert Domon-
kos Általános Iskola előtt reprezen-
tatív teret alakítanak ki, két oldalán 
parkolókkal és zöldsávokkal. Az Or-
tutay és a Gyöngyvirág utca sarkán 
kispiacot hoznak létre. Az árusoknak 
árnyékolókkal ellátott asztalokat 
helyeznek ki, a burkolatot rendbe 
teszik, és rendezik a zöldterületet. 
Fejleszteni és bővíteni fogják a köz-
kedvelt Lomnici utcai közösségi ker-
tet is.

A lakótelep felépítése óta ez 
lesz a legnagyobb közterületi re-
konstrukció.

Számokban

A projekt által érintett terü-
leten 70 padot, 7 asztalt, 
18 hulladékgyűjtőt, 57 ke-
rékpártámaszt, 3 ivókutat és 
14 kandelábert helyeznek ki. 
Összesen 3894 négyzetmé-
ternyi területet rendeznek, 
beteg, balesetveszélyes és 
tájidegen fákat távolítanak 
el, s helyettük 216 fát, vala-
mint 7679 cserjét és évelőt 
telepítenek. 

A vízmű 2009-ben rendbe tette a tavat, azóta a horgászok paradicsoma. Fotó: Iványi Aurél

A víz maradványai és a népszerű szánkódomb a hőskorban.

Tavaly készült el és méltán népszerű a Vérkör futópálya, most megújul 
mellette a sétány és a közvilágítás is. Fotó: Iványi Aurél
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Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv 

Tóth Károly önkormány-
zati képviselő, a Szegedi 
Tudományegyetem JGYPK 
Gyakorlati Képzési Irodájá-
nak vezetője Gabriel García 
Márquez Száz év magány 
című regényét ajánlja.

A középiskolában (a ti-
szaföldvári Hajnó-
czy-gimnáziumban) 

minden hónap legfontosabb 
kulturális eseménye az volt, 
amikor egy vasárnap este 
a „színházi különbusszal” a 
Szolnoki Szigligeti Színházba 
utaztunk. Nagyon szerencsé-
sek voltunk, hiszen láthattuk 
Pál István rendezéseit (köz-
tük a „hátborzongató” A játsz-
ma vége című Beckett-dara-
bot), és tapsolhattunk Szom-
bathy Gyula, Csomós Mari, 
Lázár Kati remek alakításai-
nak. Különösen emlékezetes-
sé az tette ezeket az előadá-
sokat, hogy a következő heti 
irodalomórán megbeszéltük a 
színházi élményeinket. Szabó 
András magyartanárunknak 
köszönhetem talán leginkább, 
hogy az olvasás, az irodalom 
szerelmese lettem. Thomas 
Mann majdnem minden regé-
nyét, majd Csehov drámáit is 
elolvastam. 

A könyvek, az olvasás 
szerelmeseinek nehéz egyet 
kiemelni…. Ha választanom 
kell egy kedvenc könyvet, az 
Gabriel García Márquez Száz 
év magány című regénye. 
Őszintén be kell vallanom, 
majdnem ugyanígy eshetett 
volna a választásom Faludy 
György Pokolbéli víg napja-
im című könyvére, Esterházy 
Péter számos művére vagy 
O’Neill Különös közjáték című 
drámájára is. 

A Száz év magány az első 
regény, amelyet Márqueztől 
olvastam, és nem véletlen, 
hogy tízmilliók olvasták-olvas-
sák; az 1982-es irodalmi No-
bel-díj is leginkább ennek a 
regénynek köszönhető. 

A Száz év magány már az 
első mondatával magával ra-
gadja az olvasót. Kevés olyan 
hatásos „indítást” találunk re-
gényekben, mint ez: „Hosszú 
évekkel később, a kivégzőosz-
tag előtt, Aureliano Buendía 
ezredesnek eszébe jutott az 
a régi délután, mikor az apja 
elvitte jégnézőbe…” 

A kis dél-amerikai falu, 
Macondo alapítója, José Ar-
cadio Buendía „örök álmodo-
zó” volt, aki le akarta fotózni 
Istent, aki jégből akart olcsó 
házakat építeni. A világ zajától 
távoli helyen sikerült rájönnie, 
hogy a Föld gömbölyű, ám 
megdöbbent, amikor a falu-
ba érkező utazók elmondták, 
hogy az emberek ezt már év-
századok óta tudják. 

A Száz év magány a vi- 
lágirodalom egyik legkülönö-
sebb családregénye, melynek 
az „elzártság” a központi ele-
me. 

A Buendía család külö-
nös alakjai és történeteik 

miatt a regény a legnagyobb 
hatású olvasmányélményem  
maradt. 

A költészet az ember léte-
zésének egyetlen konkrét bi-
zonyítéka – mondja Márquez. 
Ha ez igaz, akkor leghíresebb 
regénye, a Száz év magány az 
ember halhatatlanságának 
meggyőző bizonyítéka. 

Gabriel García Márquez 
Száz év magány című regé-
nye kölcsönözhető a Somo-
gyi-könyvtárból.

A Múzeumok éjszakáján nyílik a Sissi-kiállítás
Folyamatosan készül a Móra-múzeum a hama-
rosan nyíló Sissi-kiállításra. Az előkészületekbe 
az önkéntesek csapatát is bevonták: Erzsébet 
királyné kedvenc virágát, ibolyát préseltek. 

Sissi rajongott az ibolyáért: amikor pél-
dául a gödöllői kastélyba látogatott, ak-
kor a kertészek mindig kedvenc virágát 

ültették el a lakosztálya előtti előkertbe. Lak-
részének több fala is ibolyakék, ibolyalila szín-
ben pompázott. De nem csupán nézni szerette a 
gyönyörű virágot: a tudósítások szerint kandíro-
zott ibolyát és ibolyaízű fagylaltot is szívesen fo-
gyasztott.

A Móra Ferenc Múzeumban előreláthatólag 
az idei Múzeumok éjszakáján, június 26-án nyí-
lik meg a nagyszabású Sissi-kiállítás. A tárlaton 
bemutatják életének ikonikus pillanatait, ese-
ményeit és mindennapjait, eredeti, Erzsébethez 
kötődő tárgyak segítségével.

Ajándék filmvetítés egészségügyi dolgozóknak
A Belvárosi mozi csapata szeretné 
megköszönni és megünnepelni az 
egészségügyi dolgozóknak a járvány 
alatt tanúsított emberi helytállásu-
kat. 

Hálájuk kifejezéséül szeretet-
tel várják őket és akár három 
családtagjukat a június 12-én 

14 órakor kezdődő ajándék filmvetíté- 
sükre. 

Egy életigenlő és egyben szívmelen-
gető családi kalandfilmet választottak. 
A Taníts meg repülni! című film cselek-
ménye a vadmadarak megmentéséért 
folytatott küzdelem közben rendeződő 
apa-fiú kapcsolatról szól, gyönyörű ter-
mészeti felvételekkel. A filmet a forga-
tókönyvet is jegyző Christian Moullec 
igaz története inspirálta. A férfit nem 
véletlenül nevezték el Birdmannek 
(Madárembernek), hiszen 1995-től 

rendszeresen repült együtt vadludak-
kal, hogy védettebb területekre vezetve 
őket, megakadályozza számuk csökke-
nését.

Az ingyenes filmvetítéshez hozzá-
járult a Két Lábon vagy Két Keréken a 
Városért Sportegyesület. Az érdeklődők 
részvételi szándékukat a résztvevők 
pontos számának megjelölésével jelez-
hetik a belvmozi.penztar@gmail.com 
e-mail-címen.

Közösségi központként született 
újjá az Északvárosi Fiókkönyvtár

elsősorban azt emelte ki, 
hogy a megújult könyvtár-
ban a korábbinál nagyobb 
közösségi terek jöttek létre, 
otthont adva a városrész 
klubjainak, az ott élő embe-
rek találkozóinak. A lakóte-
lepi könyvtárat Tóth Károly, 
a városrész önkormányzati 
képviselője nyitotta meg.

– Napjainkig ez a város-
rész egyetlen közművelődé-
si és kulturális intézménye. 
Ezért nagyon fontos műve-
lődési és közösségépítő sze-
repet tölt be. Csaknem negy-
ven éve, 1982. január 3-án 
vették birtokukba az olvasók 
a panelház garázsoknak ter-
vezett alsó szintjén – mond-

ta a kulturális bizottság alel-
nöke. Hozzátette: több mint 
1300 regisztrált olvasója 
számára évente közel 1,8 
millió forintért vásárolnak új 
könyveket, így újul meg fo-
lyamatosan a jelenleg közel 
16 ezer kötetes állomány. 
Évente majd 120 rendez-
vénynek adnak otthont. 

Az elmúlt hónapokban 15 
millió forintos önkormány-
zati és pályázati forrásból, 
valamint sok önkéntes 
munkával teljesen megfia-
talodott a Somogyi-könyv-
tár közel negyvenéves 
Északvárosi Fiókkönyvtára 
a Zoltán utcában.

– Az elmúlt három évben ez 
már a harmadik fiókkönyv-
tárunk, amelyet az önkor-
mányzat támogatásával si-
került teljesen felújítanunk. 
A Stefánia Fiókkönyvtár-klub 
és a rókusi intézményünk 
után ünnepélyesen vissza-
adhattuk az olvasóknak a 
teljesen megújult északvá-
rosi intézményt is – mondta 
a megnyitón Sikaláné Sánta 
Ildikó, a Somogyi-könyvtár 
igazgatója, majd hozzátette: 
Magyarországon is egyedül-
álló, hogy egy könyvtárnak 
tizenhárom fiókintézménye 
legyen, mint a szegedinek.

Szabó Sándor országgyű-
lési képviselő köszöntőjében 

A legfiatalabbakat is szeretettel várják a megújult intézményben. Fotó: Iványi Aurél

Kedvenc virágaival várják a királyné érkezését.



2021. június 12., szombat 9Aktuális

Egy kép, két mondat     Postabontás

Tisztelt Olvasóink! 

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

Szellőrózsa. Köszönjük a nyárindító felvételt Szerdahelyi Péter olvasónknak. 

Felcsúti beszéd

A terem minden sarká-
ban, a padlástérben, 
az alulsó részeken ki-

próbált TEK-es vitézeim áll-
nak. A falakon 20 cm-es hang-
szigetelés, az akusztikai rend-
szerek a legmegbízhatóbb 
embereim kezelésében. Tévé, 
riporterek kizárva. Még a tag-
ságból is csak válogatott hí-
veim lehetnek jelen. Igen, be-
szédet fogok mondani. Őszin-
te, nyílt, a valóságot bemuta-
tó vallomást teszek. De ebből 
semmi nem 
szivároghat ki, 
nem Őszödön 
vagyunk. Fle-
tó megpróbálta 
felrázni elége-
dett tespedtsé-
gükből a szoci vezérkar tagja-
it, de titkos tanácskozásukból 
pár hónap múlva a hangfel-
vétel a rádiókhoz került. Ilyen 
botrányt nem engedhetek 
meg. Mert amit most mon-
dok, az nem lesz fenékig tej-
fel, többeknek megfekszi a 
gyomrát.

Nem Őszöd ez

Megszerveztem a pártsajtót, 
megvetettem az összes me-
gyei napilapot, a hetilapok 
többségét, így már engem 
dicsőítenek a legtöbb té-
vécsatornán, mindenhol és 
mindenkor. Megbékéltem 
a csuhásokkal, sőt szorgos 
templomjáró lettem. Mondjuk 
Iványi Gábort ma már nem 
kérném fel keresztelőpapnak 
gyermekeimhez, de hiába 
nyomom lefelé az egyházát, 
az istennek sem akarja abba-
hagyni. Mondom, hogy egy a 
zászló, csak én beszélek, de 
ha nem illik vagy kínos, Bayer 
vitéz és a többiek örömmel 
fröcsögnek helyettem. Kilép-
tettem magam az Európai 
Néppártból (korábban liberá-
lis alelnök is voltam), kipcsák 
testvéreimmel üzletelek. De 
bejött nekem Vlagyimir Vlagyi- 
mirovics barátsága, manap-
ság Hszi Csin-ping hízelgése. 
(Nem véletlenül egyikük sem 
magasabb nálam, a pocakom 
meg magánügy.)

Rágalmazunk  
éjjel-nappal

Kidolgoztam egy olyan egy-
fordulós választási rend-
szert, hogy a két legutóbbi 
választáson negyvenegy-két 
százalékkal is kétharmadot 

nyertem. Pedig ezért még 
2010-ben véresen meg kel-
lett küzdenünk. Ha 2006-ban 
nem küldöm a párthíveket, 
focidrukkereket a TV-székház 
ellen tüntetni, nem dobjuk 
be a szemkilövetési mesét, 
a kétségtelen rendőri bruta-
litást, csak sima többségem 
lett volna, nem tudtam volna 
földbe döngölni a szocikat, 
akik annyira megzavarodtak, 
hogy két pártra is szakadtak. 
Szerencsére a tüntetési for-

gatókönyvet azonnal eléget-
tük, Görgényi rendőrfőkapi-
tánynak egy cetli bizonyítéka 
nem lett. De pont a Fletó az, 
aki ma is aktív, hiába rágal-
mazzuk éjjel-nappal, 15 év-
vel az „igazságbeszéd” óta is 
népszerű maradt, erős pártot 
szervezett. Most már Klára 
asszonyt is rám szabadította, 
sajnos ő három nyelven is fo-
lyékonyan tud tárgyalni.

Nem kellene félnem, ha 
pártom nem is maradt tiszta, 
én mindig lenyomozhatatlan 
maradtam. Tulajdonképpen 
két képviselő ellen bűnügyi 
eljárás folyik, még többek 
ügye nyomozati szakaszban 
van, és ha lecsukják őket, 
azonnal megszűnik a kéthar-
mad, a hozott törvényeink il-
legitimmé válnak. S ha ők pa-
raszthajszállal is győznének, 
kezdődne a visszacsinálás. 
Akár a vejkó kastélyát is álla-
mosíthatják, hol játszanának 
az unokáim, ha a karmelita 
kolostor erkélyén már nem 
szaladgálhatnak? 

Lapuljunk meg

Tehát, kedves híveim, félek, 
hogy eljött az elszámoltatás 
ideje. Hiába mondtam, hogy 
semmi jacht, semmi Dubaj, 
nem hallgattatok rám. Olyan 
hülyeségekre kunyeráltatok 
pénzt, mint welnessközpont 
a paciknak, 40 cm-es kilátó, 
romaprogram stb. A vész-
helyzetet is többen arra hasz-
náltátok, hogy extra jutalmat 
adjatok magatoknak. Hiába 
neveztem ki Polt Pétert újabb 
ciklusra főügyésznek, tettem 
feleségét ötmilliós állásba, 
vágtam zsebre az alkotmány-
bíróságot, ezek a libernyákok 

mindent vihetnek, még ha 
csak feleannyit trükköznek is, 
mint én. Elzárják a pénzcsa-
pokat, kinyitják nekünk a bör-
tönöket, mert ostobán csal-
tok, loptok, lebuktok! Nem 
mindenki vehet fel milliárdos 
osztalékot, értsétek meg, a 
sűrű fillér is jobb, mint a köz-
munka!

Vegye fel mindenki a nyu-
gati vakcinát, mert a keleti-
ekkel csak Moszkvába vagy 
Pekingbe lehet egyirányú 

repülőjegyet 
kapni. Oké, 
Dubaj még 
lehet, de Mé-
szárosék gépe 
nem több száz 
s z e m é l y e s ! 

Az a pár ország, amelyekkel 
Péter külügyér megegyezett, 
szerintem senkinek sem me-
nekülési úti cél. Szerencsére 
már sok mindent bebetonoz-
tam, az egyetemeket is, de 
jobb félni, mint megijedni! 

Az erkölcsi romlás a régi 
Rómában is terjedt, hetérák, 
melegek, orgiák, bele is bu-
kott a birodalom. Nekem meg 
nagyköveteket kell visszahív-
nom, tábornokokat leválta-
nom, erőszakoskodó főrendőr 
áthelyezését intéznem, kez-
dek belefáradni! Még hagy-
ján, hogy sorban cserélgetitek 
feleségeiteket, kinek a má-
sodik, kinek a harmadik, de 
legalább szép fájdalomdíjjal 
vigasztaljátok őket. 

Tehát, barátaim, cinkos-
társaim, elvtársaim, itt az 
ideje, hogy mindegyikőtök 
magába szálljon, legalább a 
választásokig lapuljon, külön-
ben mindennek, de legalább-
is ennek a jólétnek biztosan 
vége szakad! Semmi válás, 
semmi orgia, ereszmászás, 
luxuscikkvásárlás! Péter is jár-
jon szolgálati autóval, ha már 
sofőrt is fizetünk neki. Ne fe-
ledjétek, a libernyákok között 
is vannak kiváló jogászok, s 
ha ők jutnak hatalomra, jaj 
mindenkinek! Ki kell húzni 
az időt, míg újra nyerünk, ami 
nem könnyű, mert a mocskos 
brüsszeliek egyelőre elzárják 
a pénzcsapokat. Nehogy min-
ket zárjanak be! Nemzetünk 
dalos pacsirtája, friss Kos-
suth-díjas Ferónk hiába énekli 
újra a Horthy-nótát, hogy „haj-
nalodik, közeleg a reggel”, ne 
vegyük biztosra, hogy ez is a 
mi reggelünk lesz!

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Magyarokba  
magyar vakcinát!

Bevallom, nem kis csalódással vettem 
tudomásul, hogy a jelenleg építés 
alatt álló Nemze-

ti Oltóanyaggyár alkalmas 
lesz a koronavírus elleni 
kínai vakcina előállítására 
is, minthogy Magyarorszá-
gon átveszik majd a Sino- 
pharm teljes gyártási tech-
nológiáját. Reményked-
jünk, hogy ez az is azt jelenti, hogy nem csak 
arra lesz alkalmas. Hiszen szép hazánkban 
annyi, de annyi az okos, talpraesett ember – 
horribile dictu –, még a miniszterelnökön kí-
vül is, hogy csak na!

Mi lenne, ha például Orbán úr veje, exisko-
latársa, az Országgyűlés elnöke, az EMMI ve-

zetője, az MLSZ elnöke és a 
legfőbb ügyész összedugnák 
a fejüket, és valahogy vissza-
csalogatnák Karikó Katalint, 
hogy ugyan már, csináljon 
nekünk egy echte magyar 
vakcinát, kerül, amibe kerül? 
Annyi kitüntetés után csak 

nem mondana nemet a haza hívó szavára. 
Müller Cecília pedig lehetne a Magyar Vakci-
naoltó Boldogasszonyság. Ne legyünk kicsiny 
hitűek, Mária országában minden lehetséges!

Méhes János

Ha nem küzdesz,  
már veszítettél

Füst Milán 1932-ben 
írta A mester én va-
gyok című regényé-

ben: „Ha küzdesz, veszít-
hetsz, ha nem küzdesz, már 
veszítettél.” Komoly felhí-
vás és figyelmeztetés azok 
számára, akik bizonyos 
szituációban, labilis lelki-
állapottal vacillálnak. En-
nél már csak az rosszabb, 
amikor valaki, mint Orbán 
Viktor, a hazugságba me-
nekül, márpedig neki alig 
van igaz szava. Mert példá-
ul mit is mondott a korona-
vírus második hullámának 
elindulásakor, 2020. szep-
temberében? „Mindenki 

megnyugodhat, ha elkapja 
a betegséget, meg fogjuk 
gyógyítani.” 

Orbán már akkor tisz-
tában volt vele, amivel a 
későbbi érintettek csak a 
tragédia következménye-
iként „szembesülhettek”. 
Azzal tudniillik, hogy ígé-
retét úgysem tudja betar-
tani. Olyannyira nem, hogy 
maholnap elérhetjük a 30 
ezer halálozási számot is. 

A Fidesz alig több mit tíz 
év alatt padlóra küldte – 
egyebek mellett az egész-
ségügyet is! És némaságot 
fogadva az előzményeket 
illetően, csak úgy a járvány 
közepén legalább ötezer 
egészségügyist menesz-
tettek el hazai pályájukról. 
Micsoda teljesítmény ez a 
magyar kormánytól!

Kutnyik Pál 

Mi lenne, ha ... valahogy 
visszacsalogatnák Kari-
kó Katalint, hogy ugyan 
már, csináljon nekünk 
egy echte magyar vakci-
nát, kerül, amibe kerül?

Mondom, hogy egy a zászló, csak én beszé-
lek, de ha nem illik vagy kínos, Bayer vitéz és 
a többiek örömmel fröcsögnek helyettem. Ki-
léptettem magam az Európai Néppártból, kip-
csák testvéreimmel üzletelek.
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VILÁGBAJNOK LETT. A to-
kiói olimpiai indulásra még 
esélyes szegedi súlyemelő, 
Nagy Péter megnyerte a +109 
kilós súlycsoportban a virtuá-
lisan megrendezett masters 
világbajnokságot a 35 év fö-
löttiek mezőnyében. A Szege-
di Lelkesedés SK súlyemelő-
je szakításban 165, lökésben 
205 kilogrammot teljesített 
az Etelka sori tornateremben, 
összesítésben így 50 kilóval 
zárt a második helyezett előtt.
CÍMVÉDÉSEK A SZEGE-
DI OB-N. A szegedi Tisza 
Squash SE otthonában, a 
Squash Club Szabadidőköz-
pontban rendezték meg a 
HungaroSun XXXIII. egyéni 
országos squashbajnoksá-
got. Mindkét nemnél a tata-
bányai Squashberek SE játé-
kosa nyert: Farkas Balázs a 
férfiaknál, Chukwu Hannah a 
nőknél tudta megvédeni a cí-
mét. A Tisza Squash SE spor-
tolói közül Sebők Benedek 
szerepelt a legjobban, har-
madik lett; ezzel öt év alatt 
negyedszer állhatott dobo-
góra, a tavalyi ezüst mellett 
harmadszor lett bronzérmes. 
A nőknél Chukwu győzelmé-
hez nem fért kétség: a 17 
éves versenyző szettveszte-
ség nélkül szerezte meg har-
madik aranyát a felnőttek 
között. A bronzmeccsen a 
Szeged Squash SE két játé-
kosa csapott össze: Csóká-
si Gabriella lett a harmadik, 
miután legyőzte Harmath 
Esztert.
GOVENS A LEGJOBB. Az 
eurobasket.com idén is ösz-
szegyűjtötte a magyar bajnok-
ság kiemelkedő kosarasait. 
Eszerint a bajnokság legjobb-
ja Govens Darrin, a Natur-
tex-SZTE-Szedeák játékosa 
lett, aki az év játékosa cím 
mellett megkapta az év hát-
védje és az év hazai játékosa 
elismerést is. Az álomcsapat-
ban Govens mellett a szintén 
szegedi James Dickey is he-
lyet kapott.
ELÚSZOTT A BRONZÉREM. 
Bravúrra készült a Fit World 
Gorillák RC rögbicsapata, 
amely a bronzéremért léphe-
tett pályára a Budapest Exiles 
RC ellen, a magyar élvonal-
ban. A szegedi együttes már 
14–0-ra is vezetett a találko-
zón, ám a fővárosiak fordíta-
ni tudtak, így 24–21-es ered-
ménnyel megszerezték a har-
madik helyet. A bajnoki címet 
veretlen szezon végén az Esz-
tergomi Vitézek csapata sze-
rezte meg, miután a döntőben 
22–10-re verték a Battai Bull-
dogokat.

Sport

52 évesen
újra bajnok 

A Vitsek Iván, Terék Nor-
bert duó nyerte a férfi 
párosok küzdelmét az 

asztaliteniszezők gödöllői or-
szágos bajnokságán. A Flora-
tom Szeged AC 52 éves játé-
kosa, Vitsek Iván 1992-ben 
egyesben bizonyult a legjobb-
nak az ob-n, majd a 2000-es 
években négyszer is győzött 
párosban a férfi válogatott je-
lenlegi szövetségi kapitánya, 
Muskó Péter oldalán. Ezút-
tal a tavaly még utánpótlás-
korú Terékkel ünnepelt úgy, 
hogy a nyolc, majd a négy kö-
zött, végül pedig a döntőben 
is ötszettes csatát nyertek  
meg.

Ami a Floratomot illeti, 
a szegedi együttes remek 
alapszakaszt zárt az Extra-
ligában, hisz meglepetésre 
bejutottak a négycsapatos 
rájátszásba. Ennek része-
ként szombaton Budaörsön 
küzdenek a fináléba jutásért 
a Pécs elleni elődöntőben – 
a másik ágon a Celldömölk 
és a Szécsény csap össze. 
A döntőt és a bronzmeccset 
vasárnap rendezik.

– A bajnokság elején nem 
terveztünk budaörsi utazást, 
a rendhagyó szezonban 
nyújtott nagyszerű teljesít-
ményünknek köszönhetően 
a rájátszás számunkra igazi 
jutalomjáték – nyilatkozta 
Lukács Levente, a Tisza-par-
tiak játékos-edzője.

A MOL-Pick Szeged nyerte a 
férfikézilabda NB I.-et, miután 
a döntő visszavágóján 37–36-
ra győzött Veszprémben. Az 
1996, 2007 és 2018 után 
történetük negyedik bajnoki 
címét ünneplő szegediek 31–
28-ra nyertek itthon a párharc 
első meccsén, így kettős győ-
zelemmel, 68–64-es összesí-
téssel hódították el a címet.

A visszavágón eleinte fel-
váltva vezettek a csapa-
tok, majd 8–6-os veszp-

rémi előnyt követően a sze-
gediek remek védekezésük-
re alapozva hatgólos sorozatot 
produkáltak. A hazaiak kilábal-
tak a hullámvölgyből, de fordíta-
ni nem tudtak, mert a Pick jól 
játszott, létszámfölényes táma-
dójátékot alkalmazott, és kéz-

ben tartotta az irányítást. A szü-
net előtt a vendégek egyik leg-
jobbja, a beálló Bánhidi Ben-
ce piros lapot kapott, csapata 
pedig egy találattal vezetett a 
meccs felénél.

A Szeged egy 3–0-s szériával 
kezdte a második felvonást, és 
bár a házigazdák felzárkóztak, a 
vezetést nem tudták visszaven-
ni, mert a védekezésük nem volt 
hatékony. A várt izgalmak ezúttal 
elmaradtak, mert a vendégek 
végig kontrollálták a játékot, így 
a Veszprém hiába próbálkozott, 
csak az egyenlítésig jutott, fordí-
tani nem tudott (36–37). A Pick 
győzelmével indulhat a Bajnokok 
Ligájában, a Veszprém szabad-
kártyáért folyamodhat. 

A meccs után Juan Carlos 
Pastor, a Pick vezetőedzője 
kijelentette: maximálisan elé-

gedett, hiszen nehéz évad volt 
számukra az idei, többször fel 
kellett állniuk, de a végére min-
den összeállt.

– A játékosok hihetetlen 
profizmusról tettek bizonysá-
got, egymásért küzdöttek. A 
meccsen támadásban jól dik-
táltuk a tempót, kontrolláltuk 
az időt, keveset hibáztunk, de 
védekezésben akadtak prob-

lémáink, főleg Bence kiállítása 
és Mačkovšek bokasérülése 
után – értékelt. Hozzátette: az 
elmúlt három évben két bajno-
ki címet és egy magyar kupát 
nyertek, így nagyon boldogok 
lehetnek. A szegediek az 1993-
as kupadöntő után második 
alkalommal nyertek meg egy 
párharcot kettős győzelemmel 
a Veszprém ellen.

Negyedszer bajnok a MOL-Pick Szeged
A döntő mindkét meccsén legyőzték a nagy rivális Veszprémet

Kárász Eb-t nyert a négyessel

Nagyszerű versenyzéssel aranyérmes 
lett a Lucz Dóra, Kárász Anna, Csipes 
Tamara, Bodonyi Dóra összeállítású 

női kajaknégyes 500 méteren a poznańi Euró-
pa-bajnokságon. A szegedi Kárásszal remeklő 
csapat bizonyította, hogy ütőképes lehet a to-
kiói olimpián.

Az egység jól rajtolt, de a fehérorosz hajó 
még jobban, 250 méterhez is a rivális érkezett 
elsőként. Háromszáz méternél ritmust váltot-
tak a fehéroroszok, egy ideig úgy tűnt, hogy a 
világ- és olimpiai bajnok magyaroknak ezúttal 
a második hely jut, de a hajrában nekik is sike-
rült magasabb sebességi fokozatba kapcsolni, 
s végül minimális különbséggel, 14 századdal 
ők haladtak át elsőként a célvonalon.

– Minél több gyakorlásra lesz lehetőségünk, 
annál jobb lehet a négyes. A maximumot kihoz-
tuk a hajóból, a rajt is jól sikerült. Futam közben 

nehéz volt érzékelni, hol állunk, próbáltunk ma-
gunkra koncentrálni, majd az utolsó kétszázon 
a maximumot evezni – értékelt Kárász.

Ami a szegedi klub további érmeseit illeti, 
Varga Katalin szoros csatában lett második 
KL2 200 méteren, a paralimpiai számban 
csak német riválisa verte meg hét századmá-
sodperccel. Suba Róbert a KL1 és a VL2 200 
méter fináléjában végzett egyaránt a harmadik 
helyen, előbbiben ráadásul magyar siker szüle-
tett, Kiss Péter lett az Európa-bajnok. Csalódás 
viszont, hogy a Kuli Istvánnal és Nádas Bencé-
vel felálló férfi négyes 500 méteren nem jutott 
döntőbe, így ebben az összeállításban bizto-
san nem indulhat a tokiói olimpián. A magyar 
válogatott 18 dobogós hellyel, kilenc arannyal, 
hét ezüsttel és két bronzzal zárta a kontinens-
viadalt. Az olimpiai számokban négy első, két 
második és egy harmadik hely volt a mérleg.

Halmozták az érmeket

A szegedi Phoenix Fit-
ness SE részt vett a 
kiskunhalasi országos 

Fit-Kid I. és II. osztályú egyéni 
és csapatversenyen. A felké-
szülési időszak nem volt egy-
szerű, számos problémával 
kellett megküzdeniük a ver-
senyzőknek és az edzőknek, 
ám az ennek ellenére elért 
szép eredményekkel megala-
pozták, hogy a Phoenix minél 
több versenyszámban kva-
lifikálja magát az őszi Euró-
pa-kupára.

Eredmények, I. osztály, 
egyéni, első: Rideg Kata (IV. 
kcs), Domonkos Luca (V.), 
harmadik: Szabó Vivien (VI.), 
Tőkés Laura (VIII.), negyedik: 
Gera Dorottya (IX.), csapat, 
duó, első: Girls just wanna 
have fun (Rideg Kata, Szabó 
Vivi – II.), nagycsapat, harma-
dik: Időtlen idő (Domonkos 
Luca, Keresztúri Kata, Osz-
novics Kincső, Sisák Barbi, 
Szőnyi Noémi, Vidiczki Jázmi-

na – II.), Vogue (Gera Dorottya, 
Kecskés Réka, Magyar Janka 
– III.), Big Free, első: Phoenix 
Cheerleader (Domonkos Luca, 
Gera Dorka, Kecskés Réka, 
Magyar Janka, Pozsár Szonja, 
Popik Petra, Rideg Kata, Szabó 
Vivi). II. osztály, egyéni, első: 
Osznovics Kincső (V.), Bíró Vik-
tória (VII.), csapat, kiscsapat, 
harmadik: JLO (Birtók Emma, 
Horváth Lívia, Hovanecz Kitti 
– II.), negyedik: Wicked (Har-
math Zsófia, Lengyel Lili, Si-
mon Lilla, Vajda Józsa – III.), 
ötödik: Rohamosztag (Bánócz-
ki Jázmin, Gyimesi Regina, Pap 
Evelin – II.), nagycsapat, első: 
MiniTopModellek (Gémes 
Gerda, Gyimesi Regina, Kiss 
Neszta, Nagy Boglárka, Tóth 
Tamara – I.), Secret (Bíró Viktó-
ria, Kis Boglárka, Szalai Léna, 
Tóth Laura, Vidiczki Dorina – 
II.). Felkészítők: Czavalinga 
Dóra, B. Tóth Lili, Balázs Kinga, 
Szabó Nóra, Kovács Gabriella, 
Horváth Alex. Kárász Anna a második beülőben is bizonyította klasszisát. Fotó: MKKSZ

A bajnokcsapat
A 2020–2021-es keret: Mirko Alilović, Bajus Brunó, Bán-
hidi Bence, Bodó Richárd, Dean Bombač, Joan Cañellas, 
Matej Gaber, Jonas Källman, Stanislav Kašpárek, Kecs-
kés Dániel, Luka Krivokapić, Borut Mačkovšek, Mikler 
Roland, Nagy Tibor, Bogdan Radivojević, Rea Barnabás, 
ifj. Rosta Miklós, Mario Šoštarič, Luka Stepančić, Martin 
Straňovský, Szilágyi Benjámin, Tóth József, Dmitrij Zsit-
nyikov, vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

A távozó csapatkapitány, Jonas Källman a kupát magasba emelve búcsúzott a Picktől. Fotó: MTI
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a vadasparkba? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint nevét és elérhetőségét (lakcím, e-ma-
il-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: június 16. A nyerte-
seket e-mailben vagy telefonon értesítjük. Az intézmény csak az érvényben lévő kormányrendeletben foglaltak szerint fogadhat látogatókat.
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: Tájképi értékű természeti terület a dorozsmai nagyszék. A nyertes: Patik Máté. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖ-
TÖTTEK HÁZAS-
SÁGOT május 
28-án: Juhász 
Gábor és Nagy 
Nikoletta, Szabó 
Attila és Oroszi 
Melinda, Lehocz-
ky János Gábor 
és Pap Kriszti-
na Rozália, Csányi Zsolt és Szanka Mónika; 
május 29-én: Boros Mihály és Hulmann Ani-
ta, Kovács Bálint János és Pakot Katalin, 
Szente Zoltán és Gyuris Vivien Éva, Szebe-
nyi Árpád és Bábinszki Anita, Papdi János és 
Ábrahám Éva, Kanyó Dániel és Kanyó Ani-
ta, Abai István és Timár Noémi Orsolya, Vu-
koszávlyev Iván és Katona Gabriella, Patton 
Gábor és Kovács Nikoletta.

Anyakönyvi hírek

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

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
folytatódik a nyári meleg
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Közepesen 
felhős
29/15

Villő,
Cinella

Elszórtan 
zivatarok
26/16

  
Antal,
Anett

Közepesen 
felhős
28/14

 
Vazul,
Herta

Közepesen 
felhős
28/14

Jolán,
Vid

Gyengén  
felhős
29/15

Jusztin,
Ajtony

Gyengén  
felhős
30/16

Laura,
Alida

Közepesen 
felhős
31/17

Arnold,
Levente

Képviselői 
fogadóóra

JÚNIUS 16., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildi-
kó: 14.00 – 16.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a 
30/963-8137 telefonszá-

mon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu  címen.)
JÚNIUS 19., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 
12.00 (Csongor tér 12.)

SZEGEDEN SZÜLETTEK: Bánfi Tamásnak 
és Makai Tündének 2021. 04. 30-án Olivér, 
Hamar Dávidnak és Georgev-Ivanov Klárának 
2021. 05. 18-án Levente, Szilágyi Zsoltnak és 
Őrhalmi Zsuzsannának 2021. 05. 21-én Ba-
lázs, Bodré Tamásnak és Kertész Annának 
2021. 05. 22-én Dominik, Kertész Dániel-
nek és Varga Petrának 2021. 05. 22-én Dá-
niel, Gojdár Mihálynak és Fürge Beáta Csillá-
nak 2021. 05. 26-án Nóra Lili, Stemler Balázs 
Ákosnak és Csöme Anikónak 2021. 05. 27-én 
Levente, Sándor Györgynek és Veréb Alexand-
rának 2021. 05. 28-án Szofi, Balázs Henrik-
nek és Baté Krisztina Kittinek 2021. 05. 29-
én Noel, Gál Andrásnak és Csáti Anikónak  
2021. 05.29-én Vivien, Offra István Zoltán-
nak és Király Zsanett Lindának 2021. 05. 29-
én Mária Julianna nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!
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EZZEL AZ 1960-BAN KÉSZÜLT FEKETE-FEHÉR FELVÉTELLEL A PART-
FÜRDŐN TESZÜNK IDŐUTAZÁST. Nézzük meg, milyen volt a hatvan évvel 
ezelőtti stranddivat, milyen fürdőruha és bikini volt a módi a lányoknál és asz-
szonyoknál, és milyen fürdőnadrágot viseltek a férfiak! Rácsodálkozunk arra 
is, milyen teraszos napozópadokon süttették magukat a szegediek a vízpar-
ton. Hogy ilyen sokan hűsölnek-e idén nyáron is a Tiszánál, az erősen függ 
az időjárástól. A naptár szerint már nyár van, de vajon lesz-e kánikula is? Az 

előrejelzés alapján az iskolaszünettel együtt a forró nyár is megérkezik. A Dá-
vid-naptár azt írja, a hónap végére már kánikula várható, ekkorra érdemes 
nyaralást tervezni. A második legjobb idő a nyaralásra július végén ígérkezik, 
amikor 35-40 fok is lehet napközben. A hónap közepére viszont ismét több 
csapadék várható. Augusztus elején kissé enyhül a forróság, de aztán ismét 
35-36 fok lesz. A hónap első felében eső is ritkán enyhíti a hőséget, augusz-
tus 20-án pedig 30 fok körüli hőségre számíthatunk az előrejelzés szerint.

KOS (III. 21–IV. 20.)  
A hetet idegesen kez- 
di, aminek oka mindennap- 

jainak szervezetlensége. Minél 
előbb teremtsen rendet maga 
körül, mert ezzel munkahelyén és 
a magánéletében is nyugodtabb 
időszak köszönthet be. 

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Ön körül feltűnően sok a 
 tisztességtelen ember, ami 

feszültséget okozhat az éle- 
tében. Jelölje ki a határait, mert 
nyugtalansága a magánéletére 
is rányomhatja a bélyegét. 

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Energikusan telnek a 
napjai, a párjával adódó 
kisebb nézeteltérések 

ellenére. Közös vállalkozásuk 
busás hasznot hozhat, sikerei- 
ket ünnepeljék meg egy közös 
utazással, amelyen még köze- 
lebb kerülhetnek egymáshoz.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Változtasson étkezési szo- 
kásain, meglátja, ezzel ke- 

délye is javulni fog – 
arról nem beszélve, hogy 
munkahelyén is jobban helytáll 
majd. A pozitív hírek, amelyeket 
kap, rendkívül felvillanyozzák, 
ossza meg őket családjával.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Az ön előtt 
 álló időszakban alkal- 
ma adódik kijavítani a 

múltban elkövetett hibáit. En- 
nek különösen a magánéleté- 
ben lehet jelentősége, mert 
végre rájön, mit is szeretne 
igazán. Ne felejtse el ezt 
párjával is közölni.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Karrierjében jelen- 
tős változások várhatók. 
Akár külföldi vállalkozásra 

is adhatja a fejét. Ne féljen na- 
gyot lépni, most a bátorság a 
nyerő! Anyagi helyzete is 
javulhat.

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Jelenleg sok fölös- 
leges dolog vonja el a 
figyelmét a munkáról 

és a családról. Állítson fel 
fontossági sorrendet, s ehhez 
kérje barátai segítségét! Szabad 
idejét töltse a természetben, és 
relaxáljon minél többet!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Pénzügyi helyzete 
jelenleg meglehetősen 
ingatag, ami munkaked- 

vére is kihat. Erőltesse meg 
magát minél jobban, mert 
csak így juthat több pénzhez. 
De azért figyeljen arra, hogy 
mindez ne menjen kapcsolatai 
rovására.   

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Az összes magán- 
életi probléma, amit a 
szőnyeg alá söpört, most 

a felszínre törhet. Néhány 
viharos nap után párja és az 
ön számára is letisztul, van-e 
közös jövőjük. 

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Párkapcsolatában bol- 
dogság uralkodik, úgy 

érzi, egyre több minden- 
ben ki tud teljesedni. A munka 
területén számos feleslegessé 
vált tényező megszűnik. Ne 
ijedjen meg az új kihívásoktól, 
csak nyerhet általuk! 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 
19.) Bármihez is fog a 
következő napokban, 
nagy eséllyel sikeres lesz 

– úgyhogy itt az ideje 
régóta dédelgetett tervei meg- 
valósításának. Magánéletében 
is harmónia uralkodhat, ha 
jobban figyel partnere igényeire. 

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Ne engedje, hogy elural- 
kodjon önben a szo- 
rongás – hozzátartozói 

segítségével minden prob- 
lémája megoldódhat, bátran 
keresse őket tanácsért! Mun- 
kájában is előrelépés várható, 
amennyiben saját útját kö- 
veti.

Horoszkóp Szeged régen

Vakációnyitó és 200 éves szélmalom

A kormány feloldotta a művelő-
dési intézményekre és sport-
létesítményekre vonatkozó 

járványügyi korlátozások egy részét. 
Kormányrendelet mondja ki viszont, 
hogy ezekbe az épületekbe csak vé-
dettségi igazolvánnyal rendelkező lá-
togatók léphetnek be. A programok-
ról minden információ megtalálható 
a http://szegedtourism.hu/hu/ese-
meny oldalon. 

JÚNIUSI MATINÉ
Helyszín: a szőregi Tömörkény István 
Művelődési Ház.
Időpont: június 12., szombat, 10 óra.
Népek zenéje – a Truffaldino Bábszín-
ház előadása.

VAKÁCIÓNYITÓ A VADASPARK-
BAN
Helyszín: Szegedi Vadaspark.
Időpont: június 12., szombat.
Érdekes programok, látványos bemu-
tatók és állatok minden mennyiség-
ben.

200 ÉVES A DOROZSMAI SZÉL-
MALOM
Helyszín: Kiskundorozsma.
Időpont: június 12., szombat.

10 órakor látványőrlés a malomban; 
12 órakor Kárpát-medencei nótaéne-
kesek emlékműsora Dankó Pistáról; 14 
órától népzenei találkozó; 17 órakor ün-
nepi tortaszelés; 18 órakor Gypo Cir-
cus koncert. Egész nap kézművesvásár 
a helyszínen. A rendezvény ideje alatt a 
Somogyi-könyvtár dorozsmai fiókkönyv-
tárában megtekinthető a Fotókiállítás 
a dorozsmai szélmalomról, valamint 
a Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődé-
si házban látható lesz Dankó Pista he-
gedűje és a Jelen és múlt – A dorozs-
mai szélmalom festményekben című  
kiállítás.

OPERETTEST
Helyszín: a szőregi Tömörkény István 
Művelődési Ház.

Időpont: június 12., szombat, 19.30 
óra.
Operettest a Parlando Énekegyüttes-
sel és meghívott vendégelőadókkal. Az 
est folyamán a Parlando Énekegyüttes 
mellett közreműködnek Kónya Krisz-
tina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi 
Nemzeti Színház művészei.

ÉLŐK HÁZA
Helyszín: szegedi zsidó temető, Fonó-
gyári út.
Időpont: június 13., vasárnap, 10 óra.
Szeged, a „palotás város”, mindig 
büszke volt zsidó polgáraira, akik nem-
csak a város gazdasági életének vol-
tak meghatározó alakjai, hanem a tu-
dományok, a kultúra és a művészetek 
terén is maradandót alkottak. Rájuk 
emlékezünk másfél órás sétánk so-
rán. Jelentkezés a szegeditourisma@
gmail.com e-mail-címen, vagy a hely-
színen. A program belépődíjas.

TÚRÁZZ VELÜNK SZŐREGRE!
Gyülekező: Szent-Györgyi Albert Agó-
ra főbejárata (Kálvária sgt. 23.)
Indulás: június 16-án 9 órakor. 
A túra hossza odafelé nagyjából 7 kilo-
méter, s kb. 14 órakor van vége. Visz-
szaút egyénileg.

CSAKAZÉRTIS! KIÁLLÍTÁS
Helyszín: az IH Rendezvényközpont 
ablakaiban.
Időpont: június 14-éig.
A Horizont Rehabilitációs Közhasz-
nú Alapítvány támogatásával fogya-
tékkal élők kreatív alkotásai látha- 
tók.

ÖLTÖZTETŐ – VÍGJÁTÉK
Helyszín: Szentmihályi Móricz Zsig-
mond Művelődési Ház.
Időpont: június 20., vasárnap, 19 óra.
Néveri Lajos, az egykori színházi öltöz-
tető nem teszi ki a lábát a lakásából, 
mióta szeretett főnöke, a népszerű 
díva elhalálozott. Észrevette azonban, 
hogy enyhül a fájdalma, ha a színész-
nő jelmezeit viseli. 

GYÜTT-MÖNT TALÁLKOZÓ
Időpont: június 19-én, szombaton, 
14 és 22 óra között a Heller Ödön 
Művelődési Házban Szent Iván-éj 
és gyereknap Tápén. Köszöntik az 
újszülötteket, fellép az Aranygyapjú 
Társulat, az Alma Együttes, a Gyöp-
rugi Táncegyüttes, a Komoly Férfi-
ak és a Vidám Lányok; 21 órától 
pedig Fire Fantasy Tűzshow kezdő- 
dik.


