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A leggazdagabb
Nem rázta meg 
különösebben 
a járvány: 185 
milliárd forinttal 
nőtt egy év alatt 
Mészáros Lőrinc 
vagyona.

Szúnyogirtás
Az önkormányzat 
megbízásából vé-
geztek szúnyog- 
irtást a héten Sze-
geden, holott ez 
már hét éve állami 
feladat.

Marad az edző
A MOL-Pick Szeged 
friss bajnok kézilab-
dacsapata 2023-ig 
meghosszabbította 
a vezetőedző, Juan 
Carlos Pastor szer-
ződését.

6. 10.
Könyvkirály
Perneki Nikolettet 
(képünkön) ko-
ronázták Könyv-
királlyá a Somo-
gyiban, aki 102 
könyvet olvasott 
el egy év alatt.

3.2.

Biztonságosabb lesz az Oskola utca  
és a Belvárosi híd szegedi hídfője

Sisi-kiállítás nyílik a Móra-múzeumban Megnyílt a Lapos
– Magasan a legjobb!

Három éve nem volt ak-
kora múzeumi attrak-
ció Szegeden, mint 

amilyen a június 26-án nyí-
ló Sisi-kiállítás lesz. Az Er-
zsébet királynéhoz köthető 
ruhadarabok és használati 
tárgyak mellett számos fest-
ményt, szobrot és műtárgyat 
is láthatnak majd az érdek-
lődők. A kiállítási darabok 
között szerepel Sisi 54 cen-
timéteres öve is, amely jól 
mutatja a királyné hihetetlen 
karcsúságát. A tragikus sor-
sú magyar királyné életét és 
korát bemutató tárlaton lát-
hatják azt a ruhát is, amit 
akkor viselt Erzsébet, amikor 
1898-ban meggyilkolták.

Bővebben a 4. oldalon 
Gőzerővel folynak az előkészületek. Június 26-án, a Múzeumok Éjszakáján nyílik a Móra 
Ferenc Múzeumban a Sisi-kiállítás. Fotó: Iványi Aurél

Hétfőn elkezdődik az Oskola utca teljes felújítása. Az összehan-
golt közmű- és útrekonstrukció fő célkitűzése a helyi közleke-
dés biztonságosabbá és gyorsabbá tétele, valamint az Oskola 
utca XXI. századi látványának és kényelmének megvalósítása. A 
munkálatok ideje alatt az Oskola utcát lezárják az autósok elől 
a Somogyi utca és a Roosevelt tér között.

A kerékpárosokat és a kö-
zösségi közlekedést se-
gítő átalakításokat vé-

geznek a megújuló Oskola utcá-
ban, a Belvárosi híd szegedi lá-
bánál lévő csomópontban és a 
Stefánián: irányhelyes kerékpá-
ros sávokat és a közösségi köz-
lekedést segítő forgalmi sávo-
kat hoznak létre.

A munkálatok nagyjából egy 
évig tartanak, és hosszabb-rövi-
debb ideig útlezárások, forgal-
mi terelések kísérik. A beruhá-
zás elég nagy kiterjedésű, és 
minden szempontból jelentős 
területet fed le, hiszen itt fut-
nak át a város működése szem-
pontjából kiemelten fontos köz-
lekedési útvonalak.

Az első szakaszban a kivi-
telező az Oskola utcában elő-

ször járdát bont és vízvezeté-
ket cserél. A munkálatok ideje 
alatt az Oskola utcát lezárják 
az autósok elől a Somogyi utca 
és a Roosevelt tér (Palánk Cuk-
rászda) között. A kerékpárosok 
csak gyalogosként, a kerékpárt 
tolva mehetnek be az elzárt te-
rületre. Az üzletek gyalogosan 
mindkét oldalon megközelíthe-
tőek maradnak.

A beruházás végeztével 
megszűnik a parkolás az Osko-
la utcán. Teljesen megújul az 
ország egyik legforgalmasabb 
kerékpárútja, amit kettébon-
tanak irányonként. Az Oskola 
utca belváros felőli járdája pe-
dig sétánnyá szélesedik, ahol 
teraszok és fák is helyet kap-
nak. 

Bővebben az 5. és 7. oldalon

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester a Dóm téri sajtótájékoztatón jelentette be: 1,2 milliárd forintból 
megújul és biztonságosabb lesz az Oskola utca és a Stefánia közlekedése. Mögötte a megújuló Oskola utca lát-
ványtervei. Fotó: Iványi Aurél

Megújult Szeged kedvenc szabadstrandja. A Lapos 
olyan különleges, mediterrán hangulatú, gyönyörű 
panorámával rendelkező hely, amivel nem sok ma-

gyarországi város büszkélkedhet. A Lapos Beach a vendég-
látás mellett napozóágyakkal és napernyőkkel is várja a pi-
henni vágyókat.

Cikkünk a 4. oldalon  

Tengerparti hangulat a Tisza partján. Fotó: Iványi Aurél
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Már hét éve állami feladat a szúnyogirtás,
de Szeged városa nem várt a kormányra,

saját forrásból végeztetett gyérítést
Légi és földi szúnyogirtást is vé-
geztek a héten Szegeden az önkor-
mányzat megbízásából, holott ez 
már hét éve állami feladat.

Hét éve már a Belügyminiszté-
rium alá tartozó Katasztrófa-
védelem irtja a szúnyogokat 

az egész országban, így Szegeden is. 
Bár a Katasztrófavédelem április óta 
többször irtotta a szúnyogot a me-
gyében, legutóbb többek között Gyá-
laréttől Algyőig végzett légi biológiai 
gyérítést, nem csökkent számottevő-
en a szúnyogok száma.

A kialakult helyzetre tekintet-
tel Szeged város önkormányzata 
nagy erőkkel vette fel a múlt héten 
a küzdelmet a vérszívó rovarok-
kal szemben. Több repülőgépről 

kezdte meg a szúnyoggyérítést. 
Az önkormányzat 18 millió forin-
tot biztosított eddig saját forrásá-
ból szúnyoggyérítési feladatokra. 

A város szerződést kötött egy, a 
szúnyoggyérítésre képesítéssel 
rendelkező céggel, amelytől földi 
biológiai szúnyoglárvairtást rendelt 

meg a héten a gyálaréti „Feketevíz” 
területén, 2,2 hektáron. Szintén a 
héten végeztek az önkormányzat 
megbízásából légi (repülős) kémiai 
irtást 6000 hektáron.

Ez a következő városrészeket 
érintette:

• Hattyas–Kecskés-telep,
• Gyálarét,
• Baktó,
• Tápé,
• Újszeged,
• Szentmihály,
• Sziksósfürdő,
• Szőreg,
• Tompasziget,
• Belváros,
• Alsóváros,
• Felsőváros,
• Kiskundorozsma.

A kijuttatott csekély mennyiségű 
készítmény kizárólag az érzéke-
nyebb rovarokat pusztítja el, meleg 
vérű állatokra, emberre nem veszé-
lyes, hatóanyaga néhány óra alatt 
lebomlik. A szabadban, fedetlenül 
tárolt vízgyűjtő edényekben, a külön-
böző tárgyakban megülő esővízben 
akár egy hét alatt is kifejlődhetnek 
a szúnyoglárvák, így a csípőszú-
nyog-gyérítés hatékonyságnövelése 
érdekében ajánlott, hogy az ingat-
lantulajdonosok szüntessék meg, 
rendszeresen ürítsék vagy takarják 
le az épületek körüli kisebb, pangó 
vizeket.

Szintén a város megrendelésére 
végeztek a héten földi kémiai szú-
nyoggyérítést is 731 hektáron Sze-
ged város területén.

Négy repülővel vették fel a harcot a szúnyogok ellen Szegeden. Az 
önkormányzat úgy döntött, saját forrásból megrendeli a szúnyoggyérí-
tést a városban.

Fiatal párok költözhetnek a Fecskeházba Bővítik Makkosházán
a közösségi kertet

Hamarosan alapjaiban meg-
újul a Makkosházi Közösségi 
Kert, ahol a jelenlegi huszon-
hét parcellát harminchatra 
bővítik.

A Zöld város projekt ré-
szeként fejlesztik a sze-
gedi közösségi kerte-

ket. A Makkosházi Közössé-
gi Kertben nemrégiben meg-
rendezett ünnepségen Kozma 
József, a városrész önkor-
mányzati képviselője elmond-
ta: Makkosházán és a Vértó 
környékén a Zöld város uni-
ós pályázatnak köszönhető-
en 650 millió forintért végez-
nek fejlesztéseket, és ennek 
keretében megújulnak és bő-
vülnek a városrészhez tarto-
zó közösségi kertek. Hangsú-
lyozta: a jelenlegi huszonhét-
ről harminchat parcellára bő-
vítik a Makkosházi Közösségi  
Kertet.

Szabó Sándor országgyű-
lési képviselő a kertek közös-
ségformáló erejéről, illetve 
arról beszélt, hogy a makkos-
háziak már háromszor nyer-
ték el az ország legszebb kö-
zösségi kertje címet.

Tóth Károly önkormányzati 
képviselő szerint a jó példa ra-
gadós, hiszen Makkosházán 
létesült elsőként közösségi 
kert, ami nagyszerű követőkre 
talált Tarjánban. A képvise-
lő mindehhez hozzátette: a 
közösségi kertek fejlesztése 
részben az uniós pályázati for-
rásoknak is köszönhető.

Kinyó Pál, a Makkosházi 
Közösségi Kert koordinátora 
a múlt szombati eseményen 
elismerő oklevelet adott át 
Baltás Istvánnénak, aki az el-
múlt években sokat tett a kö-
zösségi kert fejlesztéséért. A 
rendezvény közös ebéddel zá- 
rult.

Szabó Sándor országgyűlési képviselő a kertek közösség-
formáló erejéről beszélt a Makkosházi Közösségi Kert-
ben. Fotó: Szabó Luca 

Az önálló életkezdéshez 
nyújt jelentős támogatást 
az önkormányzat a pályáza-
ti feltételeket teljesítő fiatal 
pároknak, akik kedvezmé-
nyesen bérelhetik a városi 
tulajdonban lévő garzonla-
kásokat.

Ez év márciusában hat 
önkormányzati tulajdon-
ban lévő bérlakásra ír-

tak ki pályázatot, helyben élő 
és munkát vállaló, 35. életé-
vüket be nem töltött házaspá-
roknak vagy igazolt élettársi 
kapcsolattal rendelkezők-nek.

A huszonegy pályázatból 
pontozásos módszerrel vá-
lasztották ki azt a hat párt, 
akik hosszabbítás nélkül, 
kedvezményes bérleti díjat 
fizetve, öt évig lehetnek lakói 
egy-egy garzonlakásnak.

A nyerteseknek vállalniuk 
kellett, hogy az önkormányza-
ti lakás bérlésének ideje alatt 
lakás-előtakarékossági szer-
ződést kötnek, amely segítsé-
gével később saját tulajdonú 
ingatlanjuk megvásárlásához 
meg tudják teremteni a pénz-
ügyi lehetőséget.

Hétfőn ünnepélyes körül-
mények között adták át bérlői-
nek a Tápai utca 5. szám alatt 
található Fecskeház egyik 
első emeleti lakását, amely-
nek lakója Novkov Glória és 
Csehó Tamás lesz.

Csarnó Zsuzsánna, az 
IKV Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja a frissen átadott lakásban 
köszöntötte az új bérlőket, 

és ajándékkal kedveskedett 
nekik. A cégvezető arról be-
szélt, nagy az érdeklődés a 
fiataloknak szánt bérlakások 
iránt, jelzi ezt az is, hogy most 
is sokan pályáztak.

Kedvező életkezdési le-
hetőségnek nevezte, hogy a 
városban élő fiatalok fecske- 
lakásokhoz juthatnak, mert 
ez elérhető közelségbe hoz-
hatja számukra, hogy néhány 
éven belül önálló ingatlant 
vásárolhassanak maguknak. 
– Kiváló állapotban lévő laká-
sokat tudunk a bérlőink ren-
delkezésére bocsátani – tette 
hozzá Csarnó Zsuzsánna.

– A fiatalok kedvező kon-
díciók mellett bérelhetik az 
önkormányzati garzonokat, 
amelyek bérleti díja 15 és 
25 ezer forint közé esik, és 
ennek köszönhetően saját 
megtakarításaikból később 
saját lakást vásárolhatnak – 
mondta az ünnepségen a tu-
lajdonos önkormányzat kép-
viseletében jelen lévő Kovács 
Tamás önkormányzati kép- 
viselő.

Rövid beszédében kitért 
arra, hogy amennyiben a bér-
lakásprogramot fontosnak 
tartaná a kormány, akkor sok-
kal több ilyen típusú ingatlan 

épülhetne Szegeden is. Egy-
ben reményét fejezte ki, hogy 
jövőre olyan új kabinet alakul, 
amely jobban magáénak érzi 
a fiatalok életkezdésének a 
támogatását, és segíti az ön-
kormányzati bérlakásprogra-
mot.

A tavasszal megpályázta-
tott hat lakásból öt található 
a Tápai utca 5. szám alatt, a 
2003-ban épült, városi tulaj-
donban lévő Fecskeházban, 
egy pedig az Arany János ut-
cában van.

A szegedi önkormányzat 
jelenleg 54, fiatal pároknak 
bérelhető garzonnal rendelke-
zik, ezek közül ötvenegynek 
van bérlője.

Az ünnepélyes lakását- 
adón Novkov Glória elmond-
ta, bár nagyon bízott a ked-
vező elbírálásban, mégis, 
amikor májusban kiderült, 
hogy hamarosan beköltöz-
hetnek, elsírta magát örö- 
mében.

A fiatal pár bízik abban, 
hogy elég pénzt tudnak ösz-
szegyűjteni az elkövetkező 
években a lakásvásárláshoz. 
De abban is reménykednek, 
hogy az ingatlanárak nem 
szállnak el, mert akkor ki-
sebb eséllyel vághatnak a 
saját lakás megvásárlásába. 
A szegedi albérletárak mellett 
az átlagos jövedelemmel ren-
delkezők aligha képesek fél-
retenni, ezért is tartja a most 
beköltöző pár jó lehetőségnek 
az önkormányzati ingatlan 
bérlését.

Új lakók költöztek a Tápai utcai Fecskeházba. Balról jobb-
ra: Csehó Tamás és Novkov Glória, akik a héten költöztek 
a Fecskeházba, valamint Csarnó Zsuzsánna, az IKV Zrt. 
elnök-vezérigazgatója és Kovács Tamás önkormányzati kép-
viselő. Fotó: Szabó Luca 
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 Vélemény

Már most is  
élesben megy

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ellenzék, amely 
a ciklus közepe felé meglátta a fényt az alagút végén, 
de legalábbis a kormánypárt hátát. A 2012-es évet 

mutatta a naptár. 
A legnagyobb ellenzéki párt, akkor ez az MSZP-t jelentette, 

megközelítette a Fideszt, de vezetője, Mesterházy Attila nem 
vált a kormányváltó erők széles körben elfogadott, magától 
értetődő vezetőjévé. Ekkor lépett színre a volt miniszterelnök, 
nem ő, a másik, Bajnai Gordon, hogy ernyőt tartva az ellenzék 
pártjai fölé, a kihívók élére álljon. Kiderült azonban, hogy saját 
párt nélkül nem megy ez a mutatvány, pártszervezetet épí-
teni pedig nemhogy nem megy gyorsan, de egyáltalán nem 
sikerült e téren felülmúlni sem az MSZP-t, sem az akkor már 
különvált DK-t, sem a Jobbikot. Így aztán a Bajnai-féle Együtt 
éppen csak a nevének értelmét nem teljesítette be. 

A 2013-as év nagy része a Mesterházy és Bajnai közötti 
birkózással telt el, amelyben végül a szocialista pártelnök 
kerekedett felül, annyira azonban nem, hogy teljesen ki tud-
ja szorítani Bajnait. Egy ajtócsapkodós nyár végi tárgyalási 
körben megállapodtak az MSZP és az Együtt közös indulá-
sában, aztán hetekig listát és jelölteket egyeztettek. Néhány 
hónapos küzdelem után a kihagyott DK is bekövetelte ma-
gát a listára, így 2014 elején újraosztották a helyeket. 

Végül aztán jól kikaptak a Fidesztől. 
Történt ugyanis, hogy amíg az ellenzéki kiszorítósdi és 

egyezkedés tartott, a kormánypárt nekiállt kampányolni. 
2013 tavaszán találták fel a „rezsicsökkentést”, amely min-
den hazugságával együtt hatásos politikai fegyverként mű-
ködött. Mialatt az ellenzéki egyezkedés zajlott, megszűnt az 
egyezkedés igazi oka, a győzelmi esély. 

A helyzet ma sok tekintetben más, de azért az előbbiek-
ben felidézett tapasztalat megfontolandó lehet. 

Jó dolog az előválasztás, tényleg az, s ennek elkerülhe-
tetlen velejárója a pártok, jelöltek közötti visszaléptetési 
egyezkedés, habár jó néhány kombinációra nehéz eladható 
magyarázatot találni. Nem is nagyon kecsegtetik ilyesmivel 
az érintett pártok az ellenzéki választókat. Ami azonban na-
gyobb probléma, hogy ez a folyamat még jócskán zajlik, és 
a tulajdonképpeni előválasztási küzdelem még csak el sem 
kezdődött, miközben a Fidesz ismét nekiállt a konkrét vá-
lasztási ígéretek megfogalmazásának. 

A tizenharmadik havi nyugdíj „visszaépítése”, a 25 év 
alattiak személyijövedelemadó-mentessége, majd most az 
szja visszafizetése a gyermeket nevelő családoknak együt-
tesen már lefedik a társadalom nagy részét, és alkalmasak 
olyan benyomás keltésére, hogy a kormány mintegy helyre-
állítja a gazdasági válság kárait. 

E benyomás részben hamis, hiszen éppen a legrosszabb 
helyzetben lévők nem kapnak semmit. 

Mégis, sokan kapnak valamit, és ők nem is keveset, hiszen 
kétheti nyugdíj vagy akár pár százezer forintnyi adó-visszajutta-
tás már jól érzékelhető összeg egy háztartás életében. 

Az ellenzék könnyen abban a helyzetben találhatja magát 
ismét, hogy még fel sem állt a rajtvonalhoz, és máris meg-
verték. Persze, a teljes kört lefedő közös lista más helyzetet 
teremt majd, mint a 2014 előtti szituáció, és számolhatunk 
a közös jelöltek, különösen a közös miniszterelnök-jelölt ki-
választását követő élmény, a „van kihívó” korábban ismeret-
len hatásával is. 

Látszik viszont az is, hogy a kormány az addig tartó időben 
akkora előnyt próbál szerezni, amit már nem lehet behozni, s 
minden média- és finanszírozásbeli előnye mellett a kampány 
témáját illetően is kiszorító hatásra törekszik. Az ellenzék leg-
fontosabb ügyének látszik a szociális válság, ennek megy most 
elébe a kormány. 

Tanulság – egyelőre – nincs, csak a remény, hogy az 
egyezkedésbe belefeledkezve az ellenzéknek ezúttal marad 
ideje a választókra is.

Lakner Zoltán

Mészáros Lőrinc vagyona egy év alatt
185 milliárd forinttal gyarapodott

Nem rázta meg külö-
nösebben a járvány 
a magyar gazdago-

kat: egy év alatt 185 milli-
árd forinttal nőtt Mészáros 
Lőrinc vagyona, közben Csá-
nyi Sándor OTP-vezér „csak” 
110 milliárd forinttal tudott 
gyarapodni – ezt hozta ki a 
2020-as eredményekből a 
magyar vállalkozók vagyo-
nosodását húsz éve vizsgáló 
Szakonyi Péter és csapata a 
100 leggazdagabb magyart 
listázó kiadványban, amit a 
24.hu szemlézett. Az egykori 
felcsúti gázszerelő, a minisz-
terelnök barátja ezzel átvet-
te a vezető helyet a leggaz-
dagabbak listáján. Mészáros 
Lőrinc vagyonát 455 milliárd 
forintra, Csányi Sándorét pe-
dig 420 milliárd forintra be-
csülte a kiadvány. A lap azt 

írta, Csányi egy évtizeden 
át vezette a toplistát meg-
szakítás nélkül, Mészáros 
tempóját azonban nem tud-
ta tartani azzal együtt sem, 
hogy az OTP-részvények már 
magukhoz tértek a pandé-
mia okozta megrázkódta- 
tásból.

Mészárosnak csak az 
Opus Global Nyrt. és a há-
rom bankból összeolvasztott 
Magyar Bankholding (Buda-
pest Bank, MKB, Takarék-
bank) révén 260 milliárdra 
tehető a vagyona, építőipari 
érdekeltségei tavaly rekor-
dokat döntögettek.

A Forbes nemrég közölt 
listát a legvagyonosabb bri-
tekről, amivel kapcsolatosan 
azt írta a napi.hu, hogy Mé-
száros Lőrincnek csaknem 
négyszer akkora vagyona 
van, mint Mick Jaggernek, 
de Elton Johnt is veri a fel-
csúti milliárdos.

Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc egy gyáravatón. Egymás nyomában. Fotó: MTI/Szigetvá-
ry Zsolt

Szabó Sándor a szociális ágazat
dolgozóinak pluszjuttatásáról

kérdezte a kormányt
Szabó Sándor, Szeged 
szocialista országgyűlési 
képviselője egyebek mel-
lett arról kérdezte Rétvári 
Bence államtitkárt a par-
lamentben, hogy kapnak-e 
egyszeri 500 ezer forintos 
pluszjuttatást a szociális 
szféra dolgozói, de nem ka-
pott választ a kérdésére.

Nem tett fel bonyolult 
kérdést a parlament-
ben Szabó Sándor, 

Szeged szocialista ország- 
gyűlési képviselője Rétvári 
Bencének, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma állam-
titkárának. Szabó Sándor 
arról érdeklődött, tervezi-e 
a kormány, hogy – ahogyan 
tavaly az egészségügyi dol-
gozók egyszeri 500 ezer fo-
rintos pluszjuttatást kaptak 
a járvány alatt – a szociá-
lis ágazat dolgozóinak is ad 
egyszeri 500 ezer forintos 
pluszjuttatást. Arról is érdek-
lődött, hogy a járványhelyzet 
miatt kimerült egészségügyi 
dolgozók kapnak-e pluszsza-
badságot. Ugyanakkor fel-
hívta a figyelmet arra, hogy 
a dolgozók közül sokan gon-
dolják úgy, hogy a jelentős 
szakemberhiánnyal műkö-

dő magyar egészségügyben 
az esetleges plusznapokat 
nem tudják majd kivenni, 
és ők számíthatnak-e arra, 
hogy pénzben fizetik ki nekik 
az esetleges pluszszabadsá-
got.

Rétvári Bence válaszá-
ban arról kezdett el beszélni, 
hogy nálunk sokkal gazda-
gabb, sokkal jobb helyzetben 
lévő országoknál is jobban 
tudtak védekezni a magyar 
kórházak és az egészség-
ügyi dolgozók a járvánnyal 
szemben, illetve arról, hogy 

a koronavírus-járvány alatt 
megduplázta a kormány az 
orvosok fizetését. Az Emmi 
államtitkára szerint fontos 
lépés lesz, hogy kidolgozzák, 
miként lehet plusz pihenési 
időt biztosítani az egészség-
ügyi dolgozóknak a járvány 
után, ennek a részleteit 
azonban a kormány a későb-
biekben fogja kidolgozni.

Szabó Sándor közölte, 
hogy az államtitkár három 
másodpercet szánt a vá-
laszában az általa feltett 
kérdésekre, és egyikre sem 

felelt, ezért megismételte 
azokat. Rétvári viszontvá-
laszában egyebek mellett 
annyit mondott, hogy „az 
egészségügyi dolgozók több-
letpihenésének kidolgozása 
a későbbiekben fog megva-
lósulni”, így azt később hoz-
zák nyilvánosságra.

Pár nappal a parlamenti 
kérdezz-felelek után megje-
lent a Magyar Közlönyben, 

hogy a járvány elleni védeke-
zésben részt vevők közül a 
katonák és a rendőrök mel-
lett a kormányhivatalokban, 
az egészségügyben és a szo-
ciális ágazatban dolgozók 
jogosultak a következő két 
évben a plusz tíz nap sza-
badságra. Az is megjelent, 
hogy a pótszabadság nem 
váltható meg pénzben.

Akik nem tudják 
majd kivenni a 
plusznapokat, szá-
míthatnak-e arra, 
hogy kifizetik nekik 
a pluszszabadsá-
got?
Szabó Sándor,
Szeged szocialista ország- 
gyűlési képviselője

Szabó Sándor a parlamentben. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd 
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Megnyílt a Lapos – Magasan a legjobb!

Sisi-kiállítás nyílik június 26-án a Móra-múzeumban
Erzsébet királyné használati tárgyait és ruháit is láthatják a nagyszabású tárlaton

Szigorú biztonsági intézkedések mellett érkezett meg Bu-
dapestről, a Magyar Nemzeti Múzeumból a Sisi-kiállítás 
kollekciója Szegedre. A felújított Móra Ferenc Múzeum a 
tragikus sorsú magyar királyné életét és korát bemutató 
kiállítással nyitja meg újra kapuit június 26-án, a Múzeu-
mok Éjszakáján. A Sisi-kiállítás év végéig látható.

A 2018-as Jurassic Park 
a Tisza mentén elne-
vezésű, a dinoszau-

ruszokat bemutató kiállítás 
óta nem volt akkora múzeu-
mi attrakció Szegeden, mint 
amilyen a június 26-án nyí-

ló Sisi-kiállítás lesz. A múze-
um felújítása és a pandémiás 
helyzet miatt az elmúlt három 
év a legkevésbé sem volt al-
kalmas nagy horderejű tárlat 
megrendezésére. Pár napja 
azonban megérkeztek Buda-

pestről Szegedre Erzsébet ki-
rályné használati tárgyai, ru-
hái, legyezői, poharai. A Si-
sihez köthető ruhadarabok 
és használati tárgyak mellett 
számos festményt, szobrot és 
egyéb műtárgyat is bemutat-
nak majd a kiállításon.

Kollár Csilla művészet-
történész, a Magyar Nemzeti 

Múzeum munkatársa, a Si-
si-kiállítás kurátora elmond-
ta: az eredeti, Sisihez köthe-
tő műtárgyak segítségével 
ismerhetik majd meg a láto-
gatók Szegeden a magyarok 
királynéja, Erzsébet életét. 
A kollekció Szegedre érke-
zésekor a kurátor megmu-
tatta annak az étkészletnek 
egy darabját, amit a királyi 
család használt a Budavá-
ri Palotában. A szakember 
ezzel kapcsolatosan hang-
súlyozta: a kiegyezést köve-

a nyilvános megjelenéseket. 
Visszahúzódó, félénk szemé-
lyiség volt, ezért, ha lehetett, a 
közös étkezéseken sem vett 
részt. Keveset evett, és na-
gyon megválogatta, hogy mi-
lyen ételeket fogyaszt. Ezzel 
őrizte szépségét és hihetetlen 
karcsúságát. Erzsébet egy 
öve is szerepel a kiállítási da-
rabok között, amely 54 centi-
méteres, ami pontosan jelzi, 
hogy mit kell érteni a királyné 
derékbősége alatt, már ha ezt 
bőségnek lehet nevezni.

tően kifejezett törekvés volt 
az udvar részéről, hogy ma-
gyarországi manufaktúráktól 
vásároljanak. Így volt ez a 
több ezer darabos étkészlet 
esetében is, amely a herendi 

porcelángyárban készült az 
1870-es évek elején.

A művészettörténész ar-
ról is beszélt, hogy a királyné 
meglehetősen különc volt ét-
kezési szokásaiban, kerülte 

Ikonikus ruhadarab
A Sisi-kiállítás legkülönlegesebb tárgya az az eredeti 
ruhaderék, amelyet Erzsébet királyné 1898-ban, meg- 
gyilkolása pillanatában viselt Genfben. Az ikonikus 
ruhadarabra kiemelt műtárgyvédelmi előírások vonat-
koznak.

Az Erzsébet királyné 
életét és korát be-
mutató kiállítás év 
végéig látható.

Kollár Csilla művészettörténész megmutatta annak az 
étkészletnek egy darabját, amit a királyi család használt 
a Budavári Palotában. Ez is látható majd a szegedi Sisi-ki-
állításon. Fotók: Iványi Aurél 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a Csongrád-Csanád Me-
gyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészség-
ügyi Osztálya Szeged városában természetes fürdőhelyként 
jelölte ki

Szeged, Lapos Szabadstrand területét
(Tisza bal part 173,400 fkm – 173,500 fkm),

a fürdési idény 2021. június 15-től 2021. augusztus 31-ig tart;

Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping területét
(6791 Szeged, Vereshomok dűlő 1.),

a fürdési idény 
2021. május 29-től 2021. szeptember 26-ig tart;

valamint a természetes fürdővíz használatot engedélyezte és 
természetes fürdőhelyként jelölte ki

Sziksósfürdő Strand és Kemping területét
(6791 Szeged, Sziksósfürdő 5500/1 hrsz.),

a fürdési idény 
2021. május 28-tól 2021. szeptember 19-ig tart.

Dr. Martonosi Éva
Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

Bemutatták a sajtónak azt az ikonikus ruhadarabot, amit Sisi viselt 1898-ban, amikor 
meggyilkolták.

– A 2019-es önkormányzati 
választási kampányban ígér-
tem meg, hogy a szegediek 
megújult formában kaphat-
ják vissza a Lapost, aminek a 
fejlesztésére 30 millió forintot 
biztosított a város önkormány-
zata – kezdte avatóbeszédét 
Mihálik Edvin. Újszeged ön-
kormányzati képviselője, a 
Zöld város programért felelős 

tanácsnok örömét fejezte ki, 
hogy két éven belül megújult 
a szegediek kedvenc szabad-
strandja.

– Szeged valódi főutcá-
ja a Tisza, melynek minden 
előnyét igyekszik a város 
kihasználni. A Lapos olyan 
különleges, mediterrán han-
gulatú, gyönyörű panorámá-
val rendelkező hely a bel-

városban, amivel nem sok 
magyarországi város büsz-
kélkedhet – hangsúlyozta 
Mihálik Edvin, aki azt java-
solta minden szegedinek, 
hogy próbálja ki a megújult 
Lapos Beachet, élvezze a 
folyópartot, ahol a vendég-
látás mellett napozóágyak 
és napernyők is várják a lá-
togatókat.  

Jávorszky Iván, a Sze- 
gedi Rendezvény- és Médi-
aközpont Nkft. ügyvezető 
igazgatója számokba foglal-
ta, hogy mit végeztek a sza-
badstrand felújítása során: 
egyebek mellett több mint 
kétezer köbméter földet 
mozgattak meg, 245 mé-
ter vízvezetéket, 265 mé-
ter csatornát és 280 méter 
áramkábelt fektettek le. A 
területet közművesítették, 
konténer vécéket, zuhany- 
zókat és öltözőket alakítot- 
tak ki, szemétgyűjtőket és 
bójasorokat telepítettek, 
hogy mindenki kulturált kö-
rülmények között pihenhes-
sen a vízparton.

A strandolók biztonsá-
ga érdekében kiépítették a 
vízimentők szolgálati helyét 
és a térfigyelőkamera-rend-
szert is. A kikapcsolódni vá-
gyó szegedieket pedig egy 
új vendéglátóhely is várja a 
mediterrán hangulatú part-
szakaszon.

A pályáztatást és a mun-
kálatokat a Szegedi Rendez-
vény- és Médiaközpont Non-
profit Kft. koordinálta.

Az előre eltervezett és 
végül is sikerrel teljesített 

június 15-i nyitást egyetlen 
dolog veszélyeztette. A Tisza 
vízállása és vízminősége. 
Tavaly ugyanis a vízminőség 
miatt sem volt értelme kiala-
kítani a szabadstrandot a 
folyón. Idén viszont minden 
összeállt. Minden engedély 

rendelkezésre áll, hogy a 
bójákkal kijelölt területen 
fürdeni lehessen a folyó-
ban. A nagyszabású fejlesz-
tésen átesett területet pe-
dig továbbra is ingyenesen 
vehetik igénybe a pihenni  
vágyók.

A mediterrán hangulatú Lapos egyedi hely az országban. Fotó: Szabó Luca
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Méhlegelő a fűtőmű falán

ÚJABB FŰTŐMŰVET FESTETTEK KI SZEGEDI KÉPZŐMŰVÉSZEK. Marton Ákos és Vinkó 
Leó (képünkön) méhlegelőt varázsolt a Vág utca régi, szürke épületére. A fiatal művészek 
már a negyedik fűtőművet díszítették ki a környezetvédelmi street art programban a Szetáv 
Kft. és a Mondolo Egyesület megbízásából. Felsővároson fecskéket, a Fűtőmű utcában te-
levíziót, a Vedres utcában pedig hatalmas sünt festettek a fűtőmű falára. Fotó: Szabó Luca

Biztonságosabb lesz az Oskola utca  
és a Belvárosi híd szegedi hídfője

Gyerekek mesélték el,
hogyan hasznosítanák

a csapadékvizet

Diákoknak hirdettek alkotói 
pályázatot arról, ők hogyan 
hasznosítanák a csapadékvi-
zet. Az apropót az adta, hogy 
Szegeden folyamatosan bő-
vül a város csapadékvíz-elve-
zető rendszere.

Ütemesen folytatódik 
a szegedi csapadék-
víz-elvezetési program, 

így már közel 16 kilométe-
ren korszerűsítik a rendszert. 
A fejlesztésre összesen 1,3 
milliárd forintot fordít az ön-
kormányzat. 2018–19-ben 
hat városrész 22 utcájában 
épült csapadékvíz-elvezető 
csatorna, tavaly ősszel elkez-
dődtek a munkálatok Újsze-
ged hét utcájában, valamint 
Kiskundorozsmán. Pár nap-
ja pedig megindult a munka 
Marostő kilenc utcájában is. 
A munkálatokkal párhuza-
mosan pályázatot hirdettek 
szegedi diákoknak, mit gon-
dolnak arról, hogyan lehetne 

hasznosítani a csapadékvizet 
és jobban védeni a környeze-
tünket. A díjakat hétfőn adták 
át a Vörösmarty iskola torna-
pályáján.

Avramov András, a város-
rész önkormányzati képvi-
selője arra hívta fel a figyel-
met, hogy a csatornaépítés 
a környezet védelmét is 
szolgálja, ami mindannyiunk 
közös ügye.

–  A klímaváltozás és az 
egyre többször lezúduló nagy 
mennyiségű csapadék ke-
zeléséről szól ez a program. 
Szeged célja, hogy megfelelő 
válaszokat adjon a klímaválto-
zásra – hangsúlyozta Mihálik 
Edvin Zöld város programért 
felelős tanácsnok.

Első helyezést ért el Nagy 
Regina és Bóna Lili közös 
munkája. Második lett a Füs-
tös Kornél, Tatár Viktória, Pá-
linkó József és Takács Hanna 
alkotta csapat, a harmadik 
pedig Kis Gabriella lett.

Hétfőtől lezárják az Oskola 
utcát, amit teljesen felújí-
tanak. A munkálatok ideje 
alatt az autósok nem hajt-
hatnak be, a kerékpárosok is 
csak gyalogosként, a kerék-
párt tolva mehetnek be az 
elzárt területre. Ugyanakkor 
az üzletek gyalogosan mind-
két oldalon megközelíthető-
ek maradnak az Oskola utcá- 
ban.

SZeged legna-
gyobb belváro-
si beruházása 

indul hétfőn. A város szem-
pontjából kiemelt jelentő-
ségű Oskola utcán, a Belvá-
rosi hídfőben és a Stefánián 
újratervezték a forgalmat. 
Az Oskola utcán öt hónapig, 
a Stefánián a tervek szerint 
egy évig tartanak majd a 
munkák.

Nagy Sándor városfej-
lesztési alpolgármester a 
Dóm téri sajtótájékoztatón 
elmondta: a mostani nagy-
beruházás egyszerre kap-
csolódik a Móra-park és a 
Stefánia megújulásához, a 
Zöld város programhoz, a 
múzeumi és az önkormány-
zati épületrekonstrukcióhoz. 
Közölte: a fejlesztési terüle-
ten elsőként az önkormány-
zat Vízügyi Építési Alapjából 
a víziközművek cseréjét vég-
zik el 223 millió forintból. 
Az Oskola utcán, a hídfőben 

Forgalmi terelés
és a Stefánián tervezett fej-
lesztésekre 504 millió forint 
uniós pályázati forrást ka-
pott a város, amit az önkor-
mányzat további 478 millió 
forinttal egészített ki. A be-
ruházások összértéke így 
meghaladja az 1,2 milliárd  
forintot.

Az alpolgármester hang-
súlyozta: ez a beruházás is 
fenntarthatósági projekt, 
ami közelebb visz ahhoz, 
hogy Szeged legyen a legzöl-
debb magyar város, és hogy 
a klímacélok 2050-re hely-
ben teljesüljenek.

A beruházásról bőveb-
ben a megujul.szeged.hu ol-
dalon tájékozódhatnak.

Megmozgatta a gyerekek fantáziáját a pályázat. A nyerte-
sek. Fotó: Iványi Aurél 

Hétfőtől előreláthatólag két 
hónapig a következő válto-
zások lesznek érvényben:
• Az Oskola utcát lezárják 
a Somogyi utca és a Roose-
velt tér között.
• Az Oroszlán utca csak az 
építési forgalom számára 
lesz elérhető, a Somogyi 
utca és a Victor Hugo utca 
átjárható marad.
• Az Oroszlán utca – Nádor 
utca – Bajza utca közötti 
rész csak a Deák Ferenc 
utca felől lesz megközelít-
hető.
• Az Oskola utca lezárt ré-

szére kizárólag az építési 
forgalom és a szemétszál-
lító járművek hajthatnak 
be. Parkolni is tilos ezen a 
szakaszon.
• A gyalogosok az Oskola 
utca belváros felőli járdáját 
használhatják.
• Kerékpárosok csak gya-
logosként, a kerékpárt tol-
va mehetnek be az elzárt 
területre.
•Az üzletek gyalogosan 
mindkét oldalon megköze-
líthetőek maradnak.
•A Híd utcában egy-egy 
sávra szűkül a forgalom.
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Felhívás parlagfűmentesítésre

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a használa-
tukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását, vagy más módon történő irtását folyamatosan 
végezzék el.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasz-
náló köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követő-
en ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem 
tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének belterületen a jegyző, külterületen a 
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztá-
lya közérdekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles 
megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.

Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi számokon tehetik meg.
Belterületre vonatkozóan: tel.: 80/820-302    
                                             SZMJV Polgármesteri Hivatal Zöldszám
                                             e-mail: info@szegedvaros.hu

Külterületre, zártkertre vonatkozóan: tel.: 62/680-170    
                                                               Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
                                                               Földhivatali Főosztály Szegedi Földhivatali Osztály
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Perneki Nikolett 102 könyvet
olvasott el egy esztendő alatt

Tizenötödik alkalommal 
hirdette meg a Somo-
gyi-könyvtár a Könyvki-

rály olvasás-népszerűsítő já-
tékát, amelynek célja a gyer-
mekek olvasáskultúrájának 
fejlesztése igényes művek 
ajánlásával. 134 mű került fel 
az ajánló listára. A játékban 
az nyeri el a Könyvkirály címet, 
aki az ajánlott könyvek közül 
egy év alatt a legtöbbet elol-
vassa, és a hozzá tartozó fel-
adatlapot kitöltve leadja.

A Somogyi-könyvtárban 
nemrégiben megtartott ün-
nepélyes ceremónián Örö-
kös Könyvkirállyá koronáz-
ták a hetedikes Manqarious 

Sarahot, aki három éven 
keresztül jutott könyvkirályi 
magaslatokba. Idén a ne-
gyedikes Perneki Nikolettet 
koronázták Könyvkirállyá, 
aki 102 könyv 19 ezer 425 
oldalát olvasta el. Könyvher-

ceggé avatták Székely Anna 
Bodzát, Fóris Hannát, Kor-
mos Jankát, Abazid Ádámot 
és Harsányi Gergelyt. Rajtuk 
kívül idén közel harminc 
gyermek vált a könyvbiroda-
lom tagjává.

Civilekkel foglalkozik
júliustól Jávorszky Iván

Botka László polgármester felkérte Jávorszky Ivánt, a Sze-
gedi Rendezvény- és Médiaközpont ügyvezető igazgatóját, 
hogy július elsejével a polgármesteri hivatal vezető köz-
tisztviselőjeként koordinálja, erősítse az önkormányzat és 
a civil szervezetek kapcsolatát. Jávorszky örömmel vállal-
ja a feladatot, mert elmondása szerint már három évtizede 
foglalkozik a civil szervezetekkel.

falu nemzeti igazgatójaként, 
ahol szintén nagy hangsúlyt 
kapott a munkámban a civil 
szervezetekkel történő együtt-
működés és kapcsolattartás. 
Több évig voltam a Nemzeti 
Civil Alapprogram (NCA) taná-
csának választott tisztségvi-
selője. Tudni kell, hogy bő tíz 
éve ez az alap volt az egyetlen 
rendszer Magyarországon, 
amely évente mintegy tízezer 
civil szervezetnek nyújtott tá-
mogatást. Majd 2010 után 
előbb befagyasztották a civi-
lek támogatási pénzét, aztán 
megszüntették az NCA-t, és 
a kormány létrehozta a saját 
szervezetét, a Nemzeti Együtt-
működési Alapot – mondta 
Jávorszky Iván.

– A civil szervezetek na-
gyon fontos alkotói és alakítói 
minden demokratikus társa-
dalomnak. Szeged amellett, 
hogy a legzöldebb magyar 
város lesz, lehet akár a legci-
vilebb magyar város is – hang-
súlyozta Jávorszky Iván.

Információink szerint Bot-
ka László polgármester azt 
javasolja majd a június 25-i 
közgyűlésen a képviselőknek, 
hogy Kolonics Erika elismert 
kulturális szakembert, az IH 
Rendezvényközpont vezetőjét 
bízzák meg 2021. december 
31-éig a Szegedi Rendezvény- 
és Médiaközpont Nkft. veze-
tésével, valamint javaslatot 
tesz arra is, hogy a megbízás 
lejártával – bár ez nem lenne 
kötelező – írjanak ki pályáza-
tot a Szegedi Rendezvény- és 
Médiaközpont Nkft. ügyveze-
tő igazgatói posztjára.

– Váratlanul ért Botka Lász-
ló polgármester felkérése, 
ami nagyon megtisztelő. Igent 
mondtam a polgármesternek, 
boldogan és büszkén vállalom 
a feladatot – közölte Jávorsz-
ky Iván, aki elmondása szerint 
a kilencvenes évek eleje óta 
dolgozik civil szervezetekben, 
illetve foglalkozik civil szerve-
zetekkel. Pályája során mindig 
nagy hangsúlyt fektetett a civil 
szervezetekkel való együttmű-
ködésre, a kapcsolatok erősí-
tésére és fejlesztésére.

– 1992-ben a segítsé-
gemmel került Magyaror-
szágra a világszerte ismert, 
oktatásszervezéssel és diá-
koknak szóló vállalkozási-üz-
leti képzéssel foglalkozó Juni-
or Achievement. Az amerikai 
alapítvány magyarországi 
szervezetének menedzselé-
se, a kapcsolatok kiépítése 
volt egyebek mellett a felada-
tom ügyvezetőként. Aztán 
évekig dolgoztam az egyesü-
leti, majd alapítványi formá-
ban működő SOS Gyermek-

Jávorszky Iván, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont 
ügyvezető igazgatója elfogadta Botka László polgármes-
ter felkérését.

Könyvkirályokat és könyvhercegeket köszöntöttek a Somo-
gyiban. Fotó: Szabó Luca

Július 18-ig zárva a Nyugati
A szegedi vonatok a Kelenföldi pályaudvarról indulnak,  

és oda érkeznek

Zöld buszok
Szeged önkormányzata az elmúlt évtizedekben folya-
matosan és következetesen haladt egy irányba, és fej-
lesztette, korszerűsítette az elektromos közösségi köz-
lekedését, amellyel környezetbaráttá, fenntarthatóbbá 
tette a várost. A cél, hogy Szeged legyen a legzöldebb 
magyar város. Pár napja adták hírül, hogy a Volánbusz 
újabb elektromos autóbuszokra nyújtott be pályázatot a 
Zöld Busz Programban. A pályázatok és a közbeszerzési 
eljárások eredményessége esetén Szegeden nyolc busz 
korszerűsítheti majd a járműállományt.

Kulisszatitkok
Június 19-én bepillant-
hatnak az érdeklődők 
a vonatközlekedés ku-
lisszái mögé. A MÁV ál-
tal szervezett program-
ban olyan helyszínekre 
juthatnak be a szegedi 
vasútbarátok, amelyek 
általában zárva vannak 
a nagyközönség előtt, 
így a szegedi Nagyállo-
más forgalomirányítási 
központjában megis-
merhetik a vonatköve-
tő és forgalomirányí-
tási rendszereket, a 
rendező pályaudvaron 
pedig különböző moz-
donyokat nézhetnek 
meg, köztük egy ritka-
ságot, egy gőzöst, és a 
szerelőműhelyekbe is 
bemehetnek. Bővebb 
információk a program 
részvételi díjáról és 
pontos időpontjáról a 
www.mavrailtours.hu 
honlapon.

Felújítása és karbantar-
tás miatt június 19. és 
július 18. között lezár-

ják a Nyugati pályaudvart. A 
felújítás még tavaly kezdő-
dött, a fejlesztés részeként 
több mint 8200 négyzetmé-
teren rekonstruálják a pálya-
udvar tetőszerkezetét, meg-
újul a vágánycsarnokban ta-
lálható felsővezeték-hálózat, 
és az utastájékoztatási rend-
szert is modernizálják. Hogy milyen változások-

ra kell készülniük azoknak, 
akik a munkálatok alatti egy 
hónapban Szegedről utaz-
nak Budapestre vagy a fővá-
rosból Szegedre?

A MÁV tájékoztatása sze-
rint

• a Budapest–Szeged 
közötti intercity vonatok a 
Nyugati pályaudvar helyett 
Budapest-Kelenföldről indul-
nak, és oda érkeznek, Fe-
rencvárosban is megállnak;

• Budapest-Kelenföld 
és Ferihegy között a Buda-
pest-Kelenföld és Szeged 
között közlekedő intercity 

vonatok gyorsvonati részé-
ben felármentesen, gyors-
vonati pótjegy megváltása 
nélkül utazhatnak.

Kivételek:
• a Szegedről 19:45-kor 

induló IC711-es számú Ti-
szavirág IC és a Szegedről 
20:45-kor induló IC721-es 
számú Kárász IC-vonat Kő-
bánya-Kispestig közlekedik.

A Budapest-Szeged kö-
zötti intercity-feláras vona-
tokban a kijelölt kocsik Fe-
rihegy és Kőbánya-Kispest, 
Budapest-Kelenföld között 
pótdíj nélkül vehetők igény-
be.
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Miért éppen ilyen lesz az Oskola utca?

A jelenlegi helyzetről azt 
írják, Szeged és külö-
nösen annak belvá-

rosa – a világ fejlett nagyvá-
rosainak nagy részéhez ha-
sonlóan – napjainkra egyér-
telműen eljutott abba az 
állapotba, amikor a telepü-
lés úthálózata már nem ké-
pes megfelelően levezetni a 
rázúduló forgalmat, így egyre 
nagyobb és nagyobb forgal-
mi dugók alakulnak ki. 

Átgondoltan,  
modellezve  

biztonságosabbat

Ha egy közlekedési hálózat 
eljut odáig, hogy szélességé-
ben nem bővíthető tovább, a 
szakértők vizsgálják és több 
körben modellezik, lehetsé-
ges-e, hogy a rendelkezésre 
álló területet valahogy más-
hogyan kezdjük el használni, 
hogy mégis elférjünk rajta.

Harminc éve épült

Az Oskola utcán még 1992-
ben épült meg a mostanáig 
használatban lévő kerékpár-
sáv (egy parkolósáv helyén), 
amikor még csak 5 százalé-
kos részaránya volt a kerék-
pározásnak a szegedi közle-
kedésben. Mára ez az útvonal 
a város kerékpáros útvonalhá-
lózatának gerincévé és az or-
szág egyik legforgalmasabb 
kerékpáros útvonalává fejlő-
dött, és valószínűleg abban 
is jelentős hatása volt, hogy 
napjainkra már közel 20 szá-
zalékosra duzzadt a kerékpá-
rozás részaránya Szegeden.

Autósoknak is előnyös

Ez persze nem azt jelenti, 
hogy a közlekedéstervezők 
„autóellenessé” váltak vol-
na, az autóval közlekedőket 
például ez a beruházás is 
egyértelműen pozitívan érin-
ti. Inkább arról van szó, hogy 
egy élhető és fenntartható 
városhoz már bonyolultabb 
kompromisszumot kell köt-
ni. A közlekedésben alapelv, 
hogy sajnos nem lehet min-
denkinek megfelelni, ezért 
tervezésekor a szakemberek 
alapelvárásokat fogalmaz-
tak meg. 

Autókat gyorsítson

Leegyszerűsítve az Oskola 
utca – hídfő – Stefánia te-
rületen a közlekedésre vo-
natkozóan ezeknek az elvá-
rásoknak kell megfelelni. A 
Szegeden megtett utazások 
29 százalékát lefedő autós 
közlekedés szempontjából 
a terület legfontosabb funk-
ciója, hogy az Újszeged felé 

tartó és onnan érkező for-
galmat minél hatékonyab-
ban átvezesse. Ez csúcsidő-
ben általában már nem szo-
kott sikerülni, és dugó alakul 
ki. Fontos megjegyezni, hogy 
az egyetlen reális cél ebben 
az esetben a dugók mérsék-
lése, azok teljes megszünte-
tése a helyszín adottságai és 
a fent részletezett okok mi-
att forgalomtechnikai esz-
közökkel lényegében lehe- 
tetlen.

Kerékpárosoknak  
biztonságot

Itt halad át az ország máso-
dik legforgalmasabb kerékpá-
ros útvonala, ami már régen 
kinőtte önmagát, és súlyos 
helyhiánnyal küzd. A Tisza La-
jos körút autóforgalmával ve-
tekedő kerékpáros forgalmú 
útvonal most ugyanis egy da-
rab 2,5 méter széles sávon 
kénytelen elférni, ráadásul 
úgy, hogy egyetlen sávon ha-
lad mind a kettő irány, tehát 
a kerékpárosok egymással 
szemben, szűk helyen közle-
kednek, ami jelentősen növeli 
a baleseti kockázatot is.

Ezért ezen a területen 
a kerékpáros főútvonal ka-
pacitásának bővítése és a 
baleseti kockázatok meg-
szüntetése az egyértelmű 
prioritás.

az Oskola utca
Megújul

Tudj meg többet!
megujul.szeged.hu

Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Szegeden - II. ütem

A www.megujul.szeged.hu részletes tájékoztatást közöl 
az Oskola utca átépítéséről, annak okairól és végleges 
kinézetéről. Azt kiemelik, hogy a végén egy kompromisz-
szumos megoldás jön létre, amit a tervezők több körben 
egyeztettek a kerékpárosklubbal, megszerezték a közle-
kedésbiztonsági, hatósági jóváhagyást, illetve a miniszté-
rium tervzsűrijének engedélyét.

Pontosabb közösségi 
közlekedést!

Legalább ugyanilyen fontos 
az is, hogy a területen ne 
akadjon el a Szegeden meg-
tett utazások 35 százalékát 
kiszolgáló közösségi közle-
kedés sem, hiszen ha a jár-
művek nem tudják tartani a 
menetrendjüket, azzal rom-
lik a szolgáltatás minősége, 
és az utasok elszoknak a 
használattól.

Bár a Belvárosi híd nem 
lehet szélesebb, annak a 
két végén lévő csomópont 

jelzőlámpáival valamennyire 
segíthető ez a folyamat. (A 
Torontál téri lámpák például 
már most is előreengedik a 
buszokat, trolikat a híd felé.)

Ez az elakadásprobléma 
a Stefánián közlekedő, ren-
geteg embert szállító 9-es 
és 19-es járatok esetében 
is hangsúlyosan jelen van. 
A város legforgalmasabb 
trolibuszjáratai, a 9-es és 
19-es járatok a belváros felé 
csúcsidőben rendszeresen a 
Stefánia forgalmi dugójában 
vesztegelnek, mivel a hídra 
balra tartó forgalom mega-

kasztja a troli közlekedését 
is. 

Kényelmes teraszokat, 
járdákat!

Sokan nem gondolnának 
rá, de nagyon fontos a gya-
logos közlekedés, a sétálás 
lehetőségeinek javítása is. 
Nemcsak azért, mert a sze-
gedi utazások 20 százaléka 
gyalogosan történik, hanem 
azért is, mert ezzel a „köz-
lekedési eszközzel” járnak a 
turisták, a belvárosi vendég-
látóhelyek, intézmények, üz-

letek és teraszok vendégei, 
de így érkeznek a múzeum 
és a színház látogatói is vég-
céljukhoz. A jó és biztonsá-
gos sétálhatóság egy pezsgő 
és élhető belváros elenged-
hetetlen feltétele.

A gyalogosok esetében 
a területen való biztonságos 
átjutás is fontos szempont, 
hiszen a Tisza-part, a Roo-
sevelt tér, a Móra-park és a 
Stefánia mind-mind népsze-
rű gyalogos célpontok. 

Folytatjuk. A teljes cikk a 
megujul.szeged.hu oldalon 
olvasható.

Az Oskola utcán még 
1992-ben épült meg 
a mostanáig hasz-
nálatban lévő kerék-
pársáv (egy parkoló-
sáv helyén), amikor 
még csak 5 százalé-
kos részaránya volt 
a kerékpározásnak 
a szegedi közleke-
désben.
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VARSÁNYI ANNA: ÖLTÖZ-
TETŐ
Helyszín: Szentmihály, Mó-
ricz Zsigmond Művelődési 
Ház
Időpont: június 20., vasár-
nap 19 óra
A vígjáték Néveri Lajosról, az 
egykori színházi öltöztetőről 
szól, aki nem teszi ki a lábát 
a lakásából, mióta szeretett 
főnöke, a népszerű díva el-
halálozott. Észrevette azon-
ban, hogy enyhül a fájdal-
ma, ha a színésznő jelmeze-
it viseli. Egy nap a különösen 
zárkózott fiúhoz bekopog az 
alsó szomszédja, M, mert 

Lajos eláztatta a lakását. M 
az első pillanattól fogva el-
fogadja a fiú furcsaságait. 
Szereplők: Spilák Klára, Tor-
nyi Ildikó, Nagyhegyesi Zol-
tán. Rendező: Čarna Kršul. 
Az előadás belépőjegyes, és 
védettségi igazolvánnyal lá-
togatható.

AJÁNDÉKKONCERT – 90 
ÉVES A SZEGEDI SZABAD-
TÉRI JÁTÉKOK – NYITÓEST
Helyszín: Dóm tér 
Időpont: június 24., csütör-
tök 21 óra

A Szegedi Szabadtéri Játé-
kok színes palettájáról – 
hosszú évekre visszanyúló 
hagyományként – nem hiá-
nyozhat a szimfonikus zene-
kari koncert sem. Az idén 90 
éves játékok nyitóestjeként 
ezúttal is felejthetetlen szim-
fonikus zenekari élménnyel 
lesz gazdagabb a közönség, 
melyet a Szegedi Szimfoni-
kus Zenekar előadásában 
élvezhetnek. Műsor: Glinka: 
Ruszlán és Ludmilla – nyi-
tány, Csajkovszkij: Rómeó és 
Júlia – nyitányfantázia, Mu-
szorgszkij–Ravel: Egy kiállí-
tás képei. Vezényel: Pál Ta-
más, Gyüdi Sándor.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Helyszín: Móra Ferenc Mú-

zeum, Fekete Ház, vár és kő-
tár 
Időpont: június 26., szom-
bat
Megnyílik a Sisi – Királyné fe-
ketén-fehéren című kiállítás 
és a Clara – Divatkirálynő a 
vasfüggöny mögött című tár-
lat, valamint Utazz a múltba! 
címmel Szeged múltjáról lát-
ható összeállítás. 

VIII. LEVENDULA ÉS RÓ-
ZSA NAPOK
Helyszín: SZTE Füvészkert
Időpont: június 26–27., 
szombat–vasárnap
A hétvége programjai a fü-
vészkert hangulatát ebben 
az időszakban leginkább 
meghatározó levendulás és 
a rózsakert köré szerveződ-
nek. Az érdeklődők mindent 
megtudhatnak a levendu-
la és a rózsa termesztésé-
ről, színpadi programokkal, 
gyógynövényes témájú előa-
dásokkal, zenével, kézmű-
vesvásárral és mediterrán 
hangulattal várják a látoga-
tókat.

SZURKOLÓI FALU
Helyszín: Partfürdő
Időpont: július 11-ig

SZÓLJANAK A FANFÁ-
ROK! – 90 ÉVES A SZEGE-
DI SZABADTÉRI JÁTÉKOK
Helyszín: Somogyi-könyvtár, 
Dóm tér
Időpont: július 21-ig
A szegedi nyár legrangosabb 
színházi eseménye a Sze-
gedi Szabadtéri Játékok. Az 
1930 óta megtartott sza-
badtéri előadások – töret-
len sikerrel – 90 éve szóra-
koztatják a nézőket: varázs-
latos hangulat, felejthetet-

len élmények a szabad ég 
alatt, az ország legnagyobb 
csillagtetős színpadán. A 
Somogyi-könyvtár doku-
mentumkiállítással emléke-
zik meg a játékok történe- 
téről.
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Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv 

A Somogyi-könyvtár könyvajánló rovatában Szegezdi 
Róbert, a Szegedi Nemzeti Színház színművésze Vic-
tor Hugo A nyomorultak című regényét ajánlja:

„Három bátyám van, mindhárman körülbelül tíz évvel 
idősebbek nálam, így már szinte kész könyvtár várt engem. 
Emlékeim szerint a Timur és csapata, illetve A Pál utcai fiúk 
voltak az első »nagy utazásaim«.

Victor Hugo A nyomorultak című regénye a kedvencem. 
Többször olvasós. Mindig más szemszögből vezet. Mikor kis-
kamaszként először kezembe vettem, krimiszerűen figyel-
tem Jean Valjeant, a főhőst. Vártam az újabb bűnbeeséseit. 
Nem bíztam benne... Pedig a hősökben bízni kell!”

***
A tizenkilencedik századi Franciaországban játszódó 

történet az összetört álmokról, a viszonzatlan szerelemről, 
a szenvedélyről, az áldozatról és a megváltásról szól – az 
emberi lélek időtlen testamentuma, amelyben örökre össze-
kapcsolódik Jean Valjean, az egykori elítélt és a könyörtelen 
Javert felügyelő sorsa. A két férfi emberöltőn átívelő küzdel-
me a történet mozgatórugója.

A regény története a francia forradalom után, 1815-ben 
kezdődik, és a XIX. század derekáig követi nyomon Jean Val-
jean sorsát a kilátástalan nyomortól a fegyenctelep poklán 
és a szabad élet nehéz stációin át a halálig. A kálváriához és 
feltámadáshoz hasonlítható életút nagy mélységből indul, 
amelyből Jean Valjean nem tudna kiemelkedni az első, ne-
mes céllal elkövetett bűne után, ha nem találkozna a meg-
váltó jósággal. Motivációja a lopás elkövetésére az éhség, 
bár ő nem saját maga akar jóllakni, a kenyeret azért emeli el, 
hogy nővére éhező gyermekeinek ennivalót szerezzen.

A híres irodalmi alkotást már megjelenése évében lefor-
dították olasz, görög és portugál nyelvre. A párizsi kiadás 
hétezer példánya rövid idő alatt elfogyott. A nyomorultakat 
többtucatszor filmesítették meg, és ebből jó néhányszor 
igazi világsztárok játszották a főbb szerepeket. A regényből 
1957-ben képregény is készült Korcsmáros Pál rajzaival.

Victor Hugo már diákként minden energiáját az írásnak 
szentelte, tizenöt éves korában a Francia Akadémia kitün-
tette egy verses darabját. Összesen 9 regényt írt. Élete so-
rán több mint 4000 rajzot készített. Nevét számos európai 
országban, hazánkban is utca őrzi, regényeit újra meg újra 
kiadják. Victor Hugo 1885. május 22-én hunyt el.  Holttestét 
a Diadalív alatt ravatalozták fel, majd – végakaratához híven 
– a szegények halottaskocsiján szállították a Panthéonba, 
hatalmas tömeg kíséretében. 

Nemes Nagy Ágnes szavait idézve: „Elejétől végig a kirá-
lyi hercegek születésétől a párizsi kommünig mindent meg-
élt és megírt, végignyúlt a századon, mint egy folyton gyűrő-
dő, alakuló hegylánc.”

Victor Hugo A nyomorultak című regénye a Somo-
gyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Borpiac, Ajándékkoncert, Múzeumok 
Éjszakája, szurkolói falu

SZENT ISTVÁN TÉRI KÉZ-
MŰVES- ÉS BORPIAC
Időpont: június 19–20., 
szombat–vasárnap

GYÜTT-MÖNT TALÁLKOZÓ
Szent Iván-éj és vakációindí-
tó buli 
Helyszín: Tápé, Heller Ödön 
Művelődési Ház udvara 
Időpont: június 19., szom-
bat. 14 óra: kapunyitás, 15 
óra: Aranygyapjú Társulat, 
15:45: újszülöttek köszön-
tése (Heller terem), 16:00: 
a művelődési ház csoportja-
inak fellépése, 17:00: Alma 
Együttes koncertje, 18:00: 
Mizsei Zoltán –  harmoni-
ka, 18:30: Vidám Lányok, 
19:30: Komoly Férfiak kivé-
ti társaság, 20:30: Gyöprugi 
Táncegyüttes Szent Iván-éji 
táncbemutatója, 21:00: Fire 
Fantasy Tűzshow.

TRICIKLI FESZTIVÁL 
Irodalom három keréken
Helyszín: Tarjáni Megálló 
Közösségi Ház, Jazz Kocs-
ma, Grand Café
Időpont: június 19., szombat
A fesztivál három irodalom 
iránt elkötelezett közössé-
gi tér underground együtt-
működése gyerekmesékkel, 
papírszínházzal, zenés felol-
vasásokkal, kerékpáros em-
léktúrával, gasztro- és kocs-
mafilozófiával. 
Megálló Közösségi Ház
10:00: Programindító Piknik 
• Soul Kitchen • Te is meg 
tudod varrni
10:30: Papírszínház – Kollár 
Árpád 
11:15: Gyerekirodalom és il-
lusztrációk – Kollár Árpád, 
Szabó Imola Julianna
12:00: Pálcika, a detektív – 
Darvasi László, Szabó Imola 
Julianna
13:00: Baka István kerék-
páros emléktúra. Indulás a 

Megálló Közösségi Ház ud-
varáról, érkezés a Jazz Kocs-
mához. Túravezetők: Balog 
József, Darvasi László. Állo-
mások: Molnár utca – Victor 
Hugo utca – Kass Galéria – 
SZTE BTK.
Jazz Kocsma
16:00: Bográcsos históriák 
– Bíró-Balogh Tamás, Cser-
na-Szabó András
17:30: Estebéd az árnyas 
kertben. A program kizárólag 
elővételes támogatói jegy-
gyel látogatható. A férőhe-
lyek száma korlátozott. Rész-
letek: tixa.hu/tricikli-fesztival
Grand Café 
20:00:  Ráolvasás Extra – 
Cserna-Szabó András, Dar-
vasi László, Kollár Árpád, 
Lengyel Zoltán, Orcsik Ro-
land, Szabó Imola Julianna 
21:30: Szeged Soul – DJ Kő

BELVÁROSI SÉTA
Időpont: június 19., szom-
bat 10–12 óra
A résztvevők bejárják a Szé-
chenyi teret, megcsodálják a 
városházát, a Sóhajok hídját, 
megtudják, miért Kossuth La-
jos szobra áll a Klauzál téren, 
és kiről-miről kapta a nevét a 
Kárász utca. Arra is fény de-
rül, miért áll a szegedi vár ma-
radványa az utca szintjénél 
két méterrel mélyebben, mió-
ta nézi merengve Erzsébet ki-

rályné a színházat, mikor szó-
lal meg Dankó Pista márvány-
hegedűje, és mi az a fogada-
lom, amelyből a szegedi dóm 
megszületett. A séta a Szé-
chenyi téri Tourinform iroda 
elől indul. A séta időtartama: 
2 óra. A séta regisztrációhoz 
kötött és részvételi díjas.

A kormány feloldotta a művelődési intézményekre és 
sportlétesítményekre vonatkozó járványügyi korláto-
zások egy részét. Kormányrendelet mondja ki viszont, 

hogy csak védettségi igazolvánnyal rendelkező látogatók lép-
hetnek be ezekbe az épületekbe. A programokról minden in-
formáció egy helyen megtalálható a http://szegedtourism.
hu/hu/esemeny oldalon. 
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Egy kép, két mondat     Postabontás

Tisztelt Olvasóink! 

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövi-
dítve, szerkesztett formában adja közre.

Egy kép, két mondat

Pipacsos kert. Ezt a címet adta fotójának olvasónk, Méhes János.

Hát mégis?

Olybá tűnik, hogy sikerül 
rászorítani a Szent Pé-
ter trónján ülő Ferenc 

pápát arra, hogy mégiscsak 
találkozzon Magyarország po-
litikai vezetőivel a budapesti 
Eucharisztikus Kongresszus 
idején. Azt nem tudom, egy 
ilyen kikényszerített, nyögve-
nyelős találkozó mennyit ér. 
Ria, ria, Hungária!

M. J.

Veszedelmek

Hajdanán még szegény apámtól hallottam a sárga ve-
szedelemről a kínaiakkal kapcsolatban, de hogy az 
ettől való félelem honnét ered, azt nem tudom. Ta-

lán a tatárjárás következménye, viszont azok mongolok vol-
tak, és a kínai nagy fal ma is látható jelentős részét a tőlük 
való félelem miatt építették tudtommal.

 Mindezek ellenére manapság is szinte mindenki a kína-
iakra asszociál a sárga veszedelemről hallván, és talán nem 
is alaptalanul. Elég, ha az Orbán-kormány Kína-simogató 
külpolitikájára gondolunk. Nem elég baj nekünk a narancs-
sárga veszedelem?

M. J.

Rózsabogár. Benda Beatrix olvasónk figyelmét ragadta meg ez a látvány.

Kollégium a belváros szélén

Végtelenül örülök, hogy egykori mun-
kahelyem, az Ortutay Gyula Kollégium 
előéletéről olvashattam a Szegedi Tü-

körben, amely persze nem volt teljesen isme-
retlen előttem. 1993. szeptember 3-án vettek 
fel a koleszba, mint fűtő-kar-
bantartót, hála Lugos Feri 
barátomnak. Ez volt a tizedik 
és egyben utolsó munkahe-
lyem, ahol tizenkilenc ese-
ménydús esztendőt töltöt-
tem el a nyugdíjaztatásomig. 
Akár egy kalandregényt is ír-
hatnék, Kollégium a belvá-
ros szélén címmel, de nyugi, 
nem fogok, tudom én, hogy 
mi illik, mi nem.

Jó szívvel emlékszem szinte minden 
egyes ott töltött napra, de egyre különöskép-
pen, merthogy ez volt az én bűnbeesésem 
napja. 1995. március 15.! Ünnep lévén, 
egyedül üldögéltem a teljesen kihalt kollégi-
um kazánházának pihenőhelyiségében, ami-
kor bevillant egy ötlet. Ez a Bokros-csomag 
bevezetésének időszaka volt, és Horn Gyula 

nem győzte hangsúlyozni, hogy ez milyen bá-
tor lépés volt részükről. Pár mondatban le is 
írtam az ezzel kapcsolatos véleményemet, 
és másnap levélben elküldtem a megyei lap-
nak. Március 22-én bekeretezve jelent meg 

a nyúlfarknyi írásom.
Ezután jó két év múltán 

kissé elszontyolodva vet-
tem tudomásul, hogy nem 
negyvenöt évesen kellene 
belevágni az újságírásba. 
Úgy elment a kedvem az 
írástól, ahogy jött, de szűk 
esztendővel később, rész-
ben Kövér Károly úr hatá-
sára, újra elkezdtem irkál-
ni, és azóta is ezt teszem. 

Már rég nincsenek írói ambícióim, tudom, 
hogy merre, hány méter, és hogy mennyi az 
annyi. Csak úgy magamnak firkálok, de azt 
rendületlenül, mert leginkább gyógyászati 
segédeszköz lett számomra az írás. Ha eset-
leg tetszik is valakinek, amit csinálok, az hab 
a tortán.

Méhes János

Már rég nincsenek írói 
ambícióim, tudom, hogy 
merre, hány méter, és 
hogy mennyi az annyi. 
Csak úgy magamnak fir-
kálok, de azt rendületle-
nül, mert leginkább gyó-
gyászati segédeszköz 
lett számomra az írás. 

Nesze semmi, fogd meg jól!

Hol van már az a gyerekkori világ, amely 
játék a fenti címre emlékeztet? Hiszen 
sok-sok évtized múltán – tisztelet a ki-

vételnek – a mostani politikusok vigéckedései 
jutnak az eszembe. Rogers úgy látja, hogy „Mi-
nél többet olvastál a politikáról, annál inkább 
egyetértesz azzal, hogy az egyik párt rosszabb, 
mint a másik”. És ha az ember nem az egyet-
len állat volna a világon, amelyik tüzet gyújt, 
s aminek köszönheti uralmát a másik ember 
vagy akár a világ fölött, talán még a politiku-
sok is jobb emberek lennének vagy lehetné-
nek. Sajnos nem ennyire egyszerű ez a dolog, 
mert a hatalom pénzzel jár, nem is kevéssel, 
és akinek sok pénze van ebben a romlott vi-
lágban, annak – jellemtől függően – egyre na-
gyobb lesz a hatalma is.

Így jártunk mi is Orbánnal és pártjával, rá-
adásként az autokratikus miniszterelnökünk 
„egyeduralma” dominál országszerte. Ezáltal 
a keveseknek, annak az 1-2 százaléknak a 
megtermelt javak nagyobb hányada jutott, míg 
a maradék lakosságnak alig valami. Ezen be-
lül az elesettek és az idős nyugdíjasok lettek 
leginkább becsapva! Márpedig ez a durva va-
lóság: Nesze semmi, fogd meg jól.

A kormányemberek tétele szerint ellen-
zéki az, aki nem az ő előírt dalaikat zengi. A 
türelmetlen, elvakult hívek kisöpörnek a kí-
váncsiság udvarából mindent, ami nem a párt 
érdekgödréből mászik a napra. Magyarország 
médiavilága unortodox, a kormányközeli orgá-
numok beleolvadnak a kormánypárti kommu-
nikáció rendszerébe. Szolgaian követik az uta-
sításokat, a felsőbb szervek direktíváit.

Miközben a kormány hátsó udvara is bené-
pesült mind a bürokratákkal, mind a közepe-
sen gazdaggá váló üzletemberek szolgálatkész 
hadával, mert a média világában felerősödött 
térfoglalás kirívó mennyiségű közpénzt emészt 
fel. A cél elsősorban a hatalom bebetonozása, 
s nem a tárgyszerű tájékoztatás. A kormány-
zat, akárcsak Orbán Viktor úgy rázza le magá-
ról a durva döntéseket és felelősségeket, mint 
a vízbe esett kutya magáról a vizet. 

Miért érezzük, hogy Orbán csak a saját me-
séjét mondja, ha megszólal? Miért látjuk úgy, 
hogy Kövér László házelnök a parlament egé-
szét privát territóriumának tekinti? Szerintem 

az önző és a hatalom csúcsán lévő emberekre 
jellemző önteltség adja nekik a biztonságot. 
Kövér azt hiszi, ő maga a parlament, azt tesz, 
amit akar, addig mehet el mások gyalázásá-
ban, saját önkényének növelésében, ameddig 
csak akar, illetve amíg Orbán engedi neki.

2010 után a hatalomra került Orbán-re-
zsim megszüntette az Alkotmányt, felrúgta a 
Köztársaságot és létrehozta az Alaptörvényt, 
amit már kilencszer kellett módosítani.

Magyarország ma már nem jogállam és 
nem is demokrácia. Az álláspontok a 10 éves 
Fidesz-uralom alatt nagyon messze sodródtak 
egymástól. A mai magyar kormány már aligha 
kérné felvételét Brüsszelbe, mert bizonyára 
elutasítanák kérelmüket. A vele járó szégyent 
tán Orbán sem tudná elviselni! Bár ki tudja…?

Ahol jogállam van, ott nincs miért félni a 
kritériumok számonkérésétől. „Ugyanakkor a 
jogállamiság csak ürügy arra, hogy a brüssze-
liek zsarolhassák Magyarországot” – mondta 
Hollik István, a nagy kommunikátor. Bár Hollik 
követi a vezér utasítását, s amíg így van, addig 
neki aligha lesz baja. De az egész rákfenéje az, 
hogy a Fidesz tagjainak fogalmuk nincs arról, 
hogy mi az: jogállamiság!

De van ennél egyszerűbb dolog is. 
Ugyanis a fideszes barátaink felfedezhették  
Émile Zola műveit, azok közül is egyik-másik  
aranyigazságát. Így azt, hogy „A lopott pénz 
hozza a legnagyobb hasznot”. Evidens, törlesz-
szen a nyavalya, a köz pénze közelebb esik a 
boldogulásukhoz.

A Fidesz élen jár az állandó bűnbakkere-
sésben is. Hol Sorost vagy a migránsokat, de 
újabban leginkább a Gyurcsány házaspárt pisz-
kálják. Nem véletlen, mert a lényeg az volna, 
hogy a Fidesz a legtökéletesebb párt. Ugyan-
is a 30 év alatt egyszer sem hallottam a párt 
egyik tagjától sem, hogy hibáztunk, tévedtünk, 
lemaradtunk ebben-abban. Baj, nagy baj, hogy 
Orbánék tévedhetetlennek, tökéletesnek, 
csaknem szenteknek képzelik magukat. Ennél 
nagyobb beképzeltség aligha létezhet.

Befejezésül maradjunk annál a közmon-
dásnál, hogy „A gazdag pénzzel, a szegény 
ésszel megy előre”.

Kutnyik Pál
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BAJNOK LETT OLASZ. A pa-
pírformát igazolva a férfiak-
nál Rasovszky Kristóf, a nők-
nél a szegedi Olasz Anna nyer-
te a nyílt vízi úszók országos 
bajnokságát. A Szegeden, a 
Maty-éri evezőspályán ren-
dezett 10 kilométeres viada-
lon a nőknél óriási csatát ví-
vott a májusi budapesti Eb-n 
ezüstérmes Olasz és Rohács 
Réka, előbbi mindössze öt ti-
zeddel előzte meg az előző or-
szágos bajnokságon győztes 
riválisát.

„Jó kis verseny volt, jobban 
is sikerült, mint reméltem, mert 
komoly terhelésből jöttünk, gya-
korlatilag sebesség nélkül úsz-
tam. Az első felén lassabban 
mentünk, utána viszont begyor-
sultunk, bár az utolsó körben a 
szembeszél eléggé megpróbált 
mindenkit. Ezek után külön jó, 
hogy még hajrázni is tudtam, 
nem reméltem, hogy ilyen álla-
potban ez menni fog” – mondta 
az olimpiai kvótáért még harco-
ló Olasz.
KIRÚGTÁK A VESZPRÉMI 
EDZŐT. A Veszprém férfi ké-
zilabdacsapata azonnali ha-
tállyal menesztette David Da-
vis vezetőedzőt. A spanyol 
szakemberrel idén csak a Ma-
gyar Kupában tudott diadal-
maskodni az együttes, a baj-
nokságban kettős vereséggel 
bukta el a döntőt az ősi rivá-
lis MOL-Pick Szegeddel szem-
ben, míg a Bajnokok Ligájá-
ban a negyeddöntőben bú-
csúzott.
KÉT ÉRKEZŐ MÁR BIZTOS. 
A Szegedi VE férfi vízilabdacsa-
pata két új játékos érkezését 
is bejelentette. A 20 éves Bó-
bis Botond a KSI-ben lett OB 
I-es játékos, majd 2019-ben 
igazolt a Vasashoz, ahol két 
idényt játszott. Az elmúlt év-
ben a bajnokságban 27 mecs-
csen játszott és 28 gólt szer-
zett, a Magyar Kupában 11 ta-
lálkozón 14-szer vette be a ka-
put. A 18 éves kapus, Gyapjas 
Brendon a Ferencvárostól egy 
évre kölcsönbe érkezik. Kecs-
keméten született, itt ismerke-
dett meg a sportággal, majd 
12 évesen a Ferencváros já-
tékosa lett. Három éve mutat-
kozott be az OB I-ben, tagja a 
juniorválogatottnak, amely a 
nyári világbajnokságra készül.
MARADNAK. Három meg-
határozó magyar játékosá-
val hosszabbított szerződést 
a Naturtex-SZTE-Szedeák: a 
2021-es bajnoki bronzérmes 
férfi kosárlabdacsapat a kö-
vetkező szezonra megállapo-
dott Bognár Kristóffal, Keller 
Ivánnal és Kerpel-Fronius Ba-
lázzsal is.

Sport

Biztossá vált
Sárosi kvótája

Véglegessé vált, hogy 
indulhat a július 23-
án kezdődő tokiói 

olimpián a szegedi tollaslab-
dázó, Sárosi Laura. A hazai 
szövetség a Facebook-olda-
lán számolt be arról, hogy a 
Goodwill Pharma Tisza Tollas 
SE sportolója  hivatalosan is 
megkapta a kvótát, így a riói 
játékok után második alka-
lommal vehet részt olimpi-
án. A nemzetközi szövetség 
három hete zárta le a kvóta-
szerző ranglistát, ami alap-
ján szinte biztos volt, hogy 
Sárosi tokiói részvételi jogot 
szerzett. A világranglistán 
61., az olimpiai kvótákért 
zajló küzdelemben pedig 31. 
helyen áll, és több pontszer-
ző viadalt már nem rendez-
nek. 

A kvalifikációs rend sze-
rint a világranglista első 16 
helyezettje, de nemzeten-
ként maximum két tollaslab-
dázó kap egyesben kvótát, 
majd a lista 17. helyétől 
nemzetenként egy játékos-
sal és a japán indulóval töl-
tik fel 38-asra a mezőnyt. A 
nemzetközi szövetség ezen-
felül három szabadkártyát 
oszthat ki úgy, hogy mind az 
öt kontinensről legyen tollas-
labdázó az olimpiai indulók 
között. Sárosival együtt ed-
dig öt magyar tollaslabdázó 
szerepelt az ötkarikás játé-
kokon.

Vágó Fanny, a rekorder

A magyar női futballválogatott 4–0-ra legyőzte Szerbiát 
felkészülési mérkőzésen, Szegeden. A Szent Gellért 
Fórumban rendezett múlt csütörtöki találkozón Zeller 

Dóra góljával már az első félidőben vezetett a hazai együt-
tes, amely aztán a 62. percben emberelőnybe is került. A 78. 
percben a 17 éves Pápai Emőke volt eredményes, tíz perc-
cel később Csiki Anna büntetőből talált be. A végeredményt 
a duplázó Pápai állította be a 94. percben egy nagyszerű lö-
véssel. A meccsen a szegedi Vágó Fanny a kezdőcsapatban 
kapott helyet – ez volt a 126. válogatott fellépése, amivel 
beérte a rekorder Hummel-Smuczer Angélát. Vágó mellett a 
szintén szegedi Savanya Csilla is pályára lépett, de Schildk-
raut Fruzsina ugyancsak a keret tagja volt.

Vágó Fanny csúcsra ért a válogatottságok számát tekint-
ve. Fotó: MLSZ

Hírességekről nevezik el
az új sportcsarnok szektorait

Hírességekről nevezik el 
a szektorokat az új sze-
gedi sportcsarnokban. 

A MOL-Pick Szeged kézilab-
dacsapatának honlapján tör-
tént bejelentés szerint fontos 
szerepet kapnak majd azok az 
emberek, akik sokat tettek az 
idén hatvanéves helyi férfi ké-
zilabdáért.

Az új aréna egy három 
épületből álló, nagy komple-
xum lesz, amely egyben az 
első csapat és a Pick Akadé-
mia otthona is lesz, emellett 
pedig fiatal játékosok számá-
ra bentlakásos kollégium. Az 
Aréna, vagyis a teljes komple-
xum neve egyelőre még csak 
„munkacím”. A benne lévő 
8300 fős csarnokot, azaz az 
első csapat otthonát az ala-
pítóról és legendás elnökről, 
Bérczi Mihályról nevezik el. 
Az akadémiai csarnok, amely 

1500 néző befogadására lesz 
alkalmas, Ludányi Márton ne-
vét viseli majd, aki szintén a 
klub alapítója, legendás után-
pótlásedzője. Ezenkívül a klub 
méltó módon kíván megemlé-
kezni azokról a játékosokról, 
a klubhoz kötődő emberekről, 
akik sokat tettek a szegedi 
férfi kézilabdáért. A tervek 
szerint Szabó „Sonka” Lász-
ló, Tóth Géza, Lele Ambrus, 

Bartalos Zoltán, Fekete Ró-
bert, Zubai Szabolcs és még 
sok más legenda neve is ott 
lesz az új Arénában. Az egyik 
szektor a most távozó Jonas 
Källman (a képen) nevét viseli 
majd, akinek a 8-as mezszá-
mát is visszavonultatták.

A klub 2019-ben Ilyés Fe-
renc segítségével felvette a 
kapcsolatot a tragikusan fia-
talon elhunyt Marian Cozma 
családjával. Az édesapát, 
Petre Cozmát arról tájékoz-
tatták, hogy szeretnék a ven-
dégszektort gyermekéről, 
Marian Cozmáról elnevezni. 
A Cozma család megható le-
vélben köszönte meg, hogy 
nem felejtették el a gyerme-
küket, így a vendégszurko-
lók mindig a Marian Cozma 
szektorban szurkolhatnak 
majd kedvenceikért Szege-
den.

tagja hozzátett a sikerhez, 
pontosan tudta, mi a dolga. 
Aki pályára lépett, tett a győ-
zelemért.

– Döntő volt, hogy a fi-
náléban már lehettek szur-
kolók?

– Ez nem kérdés! A csa-
patunk harminc-negyven 
százalékkal jobban teljesít, 
ha a szurkolóink előtt ját-
szunk. Most is hatalmas 
segítséget kaptunk tőlük, 
főleg itt, Szegeden, de a 
visszavágón szintén remek 
érzés volt látni, mennyien el-
kísértek bennünket, sokszor 
hallatszott a buzdításuk, ami 
hihetetlen érzés volt. Ők a 
csapatunk lelke! Köszönet  
érte!

– Mikler Roland a  
meccs után azt nyilatkozta, 
a jó Isten visszaadott vala-
mit a sok rossz után, ami 
a csapatot érte ebben az 
idényben. Van benne igaz- 
ság?

– Hiszek Istenben! Pon-
tosan úgy volt, ahogy Roli 
megfogalmazta. A csapat 
viszont leküzdötte az ösz-
szes akadályt, átlépett ezen. 
Végül jó játékkal és egy kis 
szerencsével visszakaptunk 
valamit a sok rossz után. 
Megérdemeltük, nagyon!

– Kívülről mindig erős-
nek látszik. Volt olyan, ami-
kor lent volt lelkileg?

– Persze hogy voltak  
rossz pillanatok, de ezt csak 

otthon mutattam ki, mert én 
vagyok az edző, nekem kell 
mindig a legerősebbnek len-
ni. Nem mutathatok gyenge-
séget, nekem kell mindig, 
minden helyzetben példát 
mutatni. Ötször voltam ka-
ranténban. Szörnyű napok 
voltak.

– Milyen volt Jonas Käll-
mannal együtt dolgozni?

– Először is mindenkinek 
köszönetet szeretnék mon-
dani, akik távoznak tőlünk. 
Jonas példakép volt a pályán 
és azon kívül is, igazi csapat-
kapitány. Minden jót kívánok 
neki az életben! Nagyszerű 
embert és játékost ismertem 
meg benne. A sportág klasz-
szisa!

A MOL-Pick Szeged ma-
gyar bajnok kézilabdacsa-
pata 2023. június 30-ig 
meghosszabbította Juan 
Carlos Pastor szerződését. 
A spanyol szakember, aki 
minden idők legeredmé-
nyesebb szegedi vezető-
edzője két bajnoki címmel, 
egy Magyar Kupa- és egy 
EHF-kupa-sikerrel, a klub 
honlapján értékelte az el-
múlt szezont – ebből idé-
zünk.

– Milyen érzés kétszeres 
magyar bajnoknak lenni?

– Örülök a sikernek, de 
nem annak, hogy kétszeres 
bajnokok vagyunk, hanem 
annak, hogy újból aranyér-
met szereztünk. Jó érzés 
nekem, és azt tapasztalom, 
hogy sok embernek az. Nagy 
az öröm!

– Ha meg kellene fejte-
ni a titkot, miért sikerült a 
trónra ülni, mi lenne az?

– Csapatként voltunk 
nagyon jók, és fontos volt 
a döntő előtt, hogy két hé-
tig együtt tudtunk edzeni. A 
sérültjeink nagy része visz-
szatérhetett, de a kulcs az 
volt, hogy együtt volt a keret, 
elhitte mindenki, hogy ezt 
meg tudjuk csinálni. Fontos 
volt, hogy megnyertük az 
első meccset Szegeden, ez 
erőt adott. A keret összes 

„A csapat leküzdötte az összes akadályt”
Juan Carlos Pastor 2023-ig szerződést hosszabbított Szegeden

Folytathatja a szegedi építkezést Juan Carlos Pastor. Fotó: MOL-Pick Szeged
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Szeretne ajándék CD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditu-
kormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: június 23. 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: Számos 
védett fasor található Szeged városában. A nyertes: Tanai Zoltán. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT jú-
nius 4-én: Jani Sándor és Szőke Nikolett, 
Bacsó Sándor Csaba és Vasas Tímea Éva, 
Albert Zoltán és Szenes Szilvia, Koós Gábor 
Mátyás és Benkő Henrietta, Lukács Péter 
és Hegyesi Viktória; június 5-én: Gombáro-
vics Ferenc Károly és Buri Boglárka, Palotás 
László és Meződi Andrea, Ábrahám Zoltán 
Bence és Tóth Gréta, Malkócs Balázs és Fa-
ragó Alexandra Zita, Szekeres Attila Ferenc 
és Joó Gabriella, Hovári Miklós és Falusi Lí-
via, Szabó Kristóf József és Provics Esztella 
Lenke, Ács László és Bodó Nikolett, Molnár 
Dániel és Györki Noémi Judit, Kovács Dáni-
el és Tamás Gyöngyvér Emília.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Sebestyén Zoltán-
nak és Dubela Anita Ritának 2021. 06. 02-
án Barnabás Ábel, Simor Gergelynek és Mak-
ra Enikőnek 2021. 06. 02-án Soma, Kordik 

Györgynek és Kovács Máriának 2021. 06. 02-
án Amanda, Szűcs Tamásnak és Béleczki Pet-
rának 2021. 06. 05-én Hanna, Szabó Péter-
nek és Laboda Adrienn-nek 2021. 06. 05-én 
Kincső, Szabó Józsefnek és Szigeti Szandrá-
nak 2021. 06. 06-án Vanda Mira nevű gyer-
meke született.

GRATULÁLUNK!
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Vilmos,
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Képviselői 
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JÚNIUS 23., 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 26., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 
12.00 (Csongor tér 12.)



2021. június 19., szombat12  Hirdetés


