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4.

Köszönik
Villamosokon és
trolikon köszönik meg a szegedieknek, hogy
környezetbarát
módon közlekednek.

6.

Lapos
Az ország egyik
legkülönlegesebb
fekvésű és legszebb panorámájú szabadstrandján tengerparti a
hangulat.

7.

Liebmann
Huszonöt éve
hunyt el Liebmann Béla, aki
fényképeivel dokumentálta Szeged XX. századi
történelmét.

10.

Irány az olimpia!
Kijelölték a magyar
kajakos és kenus
olimpiai csapatot: a
szegedi klubból Kárász Anna és Nádas
Bence utazhat Tokióba.

Újjászületett a dorozsmai Jerney Utcai Óvoda
Három év alatt ez a nyolcadik megújult intézmény
A közel ötvenesztendős kiskundorozsmai Jerney Utcai Óvoda megérett a felújításra. A munkálatok után nemcsak korszerűbb, hanem
gazdaságosabban is üzemeltethető. Az intézményfelújítási program
tovább folytatódik Szegeden.

R

övid műsorral ünnepelték meg az óvodások, hogy több hónap
után végre visszaköltözhettek a régi helyükre. Az újjászületett
épülettel mindenki nagyon elégedett volt. – Eddig nagyon tetszik,
színesebb lett a belső tér, árnyékolóval szerelték fel az ablakokat, jobban tudnak majd aludni a gyerekek – mondta a Szeged Televíziónak egy
szülő. Vaskó Éva hozzátette: kényelmesebb lett a berendezés, és a gyerekektől azt hallotta, ők is elégedettek.
Az építkezés idejére teljesen ki kellett üríteni az épületet; a gyerekek
a Teréz Utcai Óvodába költöztek. Szabó Anikó tagóvoda-vezető kiemelte, hogy a szakemberek jól szervezetten bonyolították le a költözést az
átmeneti helyükre, és nagyon hálás a kollégáinak, hogy súrlódások nélkül, zökkenőmentesen történt, valamint a szülőknek is a türelmükért.
Az elmúlt három évben megújult az Építő, a Tabán, a Garam, a
Kemes, a Cső Utcai, a Tünde Téri és a Klebelsbergtelepi Óvoda. – A
Jerney Utcai Óvoda a nyolcadik, mert azt gondoljuk, hogy egy önkormányzat részéről talán a leghasznosabb családtámogatás, ha a
fiatal, gyermekes családok tudhatják, hogy biztonságos és jó környezetben vannak a gyermekeik – hangsúlyozta köszöntőjében Botka
László polgármester.
Folytatás az 5. oldalon

Meleg ebéd a szünetben,
iskolakezdési támogatás

A

város a halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolásoknak biztosít ebédet, a 10 ezer forintos iskolakezdési támogatás viszont automatikusan jár, csak kérni kell.
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egyetlen
rászoruló helybeli általános iskolás se kerüljön abba a helyzetbe a nyári szünetben, hogy nem ebédel. Négy kijelölt általános
iskolában június 16. és augusztus 31. között közel 150 halmozottan hátrányos helyzetű, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolásnak biztosít
ebédet a város. Az ebédet nemcsak az intézményekben lehet
elfogyasztani, hanem ételhordóban haza is lehet vinni; jellemzően utóbbi lehetőséget választják a családok.
A 10 ezer forintos iskolakezdési támogatás automatikusan
jár minden általános iskolásnak, csak kérni kell. 2019 óta nyújt
a város iskolakezdési támogatást a Szegeden élő és gyermeküket helyben taníttató szülőknek. A koronavírus-járvány erőteljesen megtépázta az önkormányzat költségvetését, ami 17
milliárd forinttal csökkent. Ennek nagyobb része kormányzati
elvonás volt. Ezzel együtt is megmarad a támogatás, melyet a
szülők szeptember 15-éig kérhetnek. Jó tudni: minél előbb fut
be az igénylés, annál hamarabb utalhatja az önkormányzat a
pénzt. Elsősorban interneten igényelhető az iskolakezdési támogatás, ügyfélkapun keresztül.
Részletek a 3. oldalon

Botka László polgármesternek az óvodások segítettek elvágni a nemzetiszínű szalagot. Balról Bartáné Tóth
Mária, az óvodaigazgatóság, jobbról Szabó Anikó, a tagóvoda vezetője. Fotó: Iványi Aurél

Tánccal avatták

B

ár a megújult Roosevelt teret, Móra-parkot
és Stefániát már tavaly ősz végén birtokba vették a szegediek, és mindegyik népszerű, a koronavírus-járvány miatt csak a napokban lehetett hivatalos
ünnepséggel átadni. A Szeged Táncegyüttes szilágysági
táncokkal örvendeztette meg
a Móra-park fái alatt nézelődő közönséget. A szökőkútnak száztíz fúvókája van, s
mindennap csodálatos víz- és
fényjátékban lehet gyönyörködni – a nagyrészt komolyzenei művek 13 és 19 óra
között, minden egész órakor
csendülnek fel. A Zöld város
programban az újszegedi liget, Odessza és Belső-Tarján
után a Belváros egy része is
megújult. A munka nem áll
meg: a Vértó környékén is elkezdődtek a felújítások.
Tudósításunk a 4. oldalon

Elkezdődött az Oskola utca
felújítása

FALTÓL FALIG MEGÚJUL AZ OSKOLA UTCA; A MUNKA 5 HÓNAPIG TART. Az újabb belvárosi – a Somogyi utcától a színház körforgalmáig terjedő – összehangolt közmű- és útrekonstrukció teljes egészében egy év múlva készül el. Fő célja a helyi közlekedés biztonságosabbá és gyorsabbá tétele, valamint az Oskola utca XXI. századi látványának és kényelmének kialakítása. A munkálatokról látványtervek és bővebb információk elérhetők a
megujul.szeged.hu oldalon. Fotó: Szabó Luca. Cikkünk a 2. oldalon
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Elkezdődött az Oskola utca felújítása
Átgondoltan, modellezve biztonságosabb lesz

A kerékpárosok irányhelyesen közlekedhetnek majd a Roosevelt téri csomópontban; ez csökkenti a balesetveszélyt. LÁTVÁNYTERV
Elkezdődött az Oskola utca felújítása, amely 5 hónapig
tart. Az újabb belvárosi közmű- és útrekonstrukció teljes egészében egy év múlva készül el. Fő célja a helyi
közlekedés biztonságosabbá és gyorsabbá tétele, valamint az Oskola utca XXI. századi látványának és kényelmének kialakítása. A munkálatokról látványtervek
és bővebb információk a megujul.szeged.hu oldalon érhetők el.

A

z Oskola utca átépítéséről, annak okairól
az internetes oldalon
olvasható Miért pont ilyen
lesz? című cikkből előző számunkban már idéztük, hogy
kompromisszumos megoldás született. Ezt a tervezők
több körben egyeztették a
kerékpárosklubbal, valamint
megszerezték a közlekedésbiztonsági hatóság jóváhagyását, illetve a minisztérium
tervzsűrijének engedélyét.
A kompromisszumos megoldás kialakításáról megírtuk:
olyan alapelveket határoztak
meg, hogy az autóforgalmat
gyorsítsa, a kerékpárosoknak biztonságosabb legyen,
pontosabb legyen a közösségi közlekedés, szélesebb járdához jussanak a gyalogosok, és nagyobb teraszokhoz
a vendéglátóhelyek.
A tervezők ezután öt
lépcsőben egy forgalmi
modellezést végeztek, ami
megvizsgálta, hogy a fenti
célokat milyen átalakítás
tudná úgy megoldani, hogy
közben a lehető legkevesebb járulékos veszteség
keletkezzen. Ennek eredményeképp alakult ki a kompromisszum.

Autósoknak
• A hídfőben az észak–
déli irányú átközlekedést (az
Oskola utcáról egyenesen
a Stefániára és fordítva) a
csomópontban közlekedők
csupán 4%-a használja, viszont két teljes sávot foglal
a kereszteződésben és a
lámpaprogramban is. Ezért
ez az irány megszüntetésre
kerül, mert az így felszabadult hely és idő a többi célt
jobban fogja szolgálni, és
ezáltal lehetőség nyílik arra
is, hogy irányhelyes kerékpáros közlekedést lehessen
a területen kialakítani. Ez
az irány egyébként sem segíti az elsődleges autós célt
(kapcsolat erősítése Újszeged felé), sőt akadályozza
azt: olyan plusz autóforgalmat vonz a területre, ami
nem a Belvárosba érkezik,
csupán áthalad rajta, mert
a déli városrészből észak
felé tart, vagy vissza. Erre
az útvonalra alakították ki a
belváros központját közvetlenül nem terhelő körutakat,
illetve a Huszár Mátyás rakpartot is.
•
Forgalomtechnikai
szempontból nem előnyös,
ha egymás melletti utcákon

is megjelenik az a forgalom,
ami egyébként ugyanoda
tart. Ilyenkor ugyanis ez feleslegesen szétszóródik, és
egymást akadályozó tényezőként jelenik meg akkor,
amikor újra összetalálkozik.
Ezért ha a Széchenyi térről,
a Deák Ferenc utcából és a
Stefániáról a híd felé tartó
forgalom egyetlen útvonalra
terelődik, a forgalom sokkal
hatékonyabban kezelhető,
hiszen amíg a Híd utca felől
érkezőknek zöld van, a Stefánián biztosan várni kell.
Ezért a Széchenyi térről és a
Deák Ferenc utcáról, a posta mellől nem lehet a híd
felé balra kanyarodni, az
erre tartó forgalom a Stefániát fogja használni. A lámpaprogram is ehhez igazodva
változik: a Stefánián lévőknek jóval hosszabb zöldidőt
biztosítanak, amivel így
több autó juthat át a csomóponton, mint korábban
a három útvonalon együttvéve.
• Az Oskola utcai dugók
okozója volt az is, hogy a
Stefánia felé a hídfőben lévő
lámpánál felálló autók vis�szaduzzadása miatt azok az
autók sem tudtak haladni,
amelyek egyébként jobbra
kis ívben lámpa nélkül hajthattak volna fel a hídra.
• Az egyenes irány kivételével egyrészt eleve csökken majd az Oskola utcába
behajtó autók száma, másrészt megszűnik a visszaduzzasztó hatás.

• A hídról érkezők is
gyorsabban tudnak távozni
a helyszínről Alsóváros felé.

Mivel a Híd utcáról eltűnik a
hídra tartó kocsisor (hiszen
már a Stefániáról mennek

a híd felé, a Híd utca csak
a közösségi és kerékpáros
közlekedésé lesz), így a hídról érkezve már nem kell kivárni a szemből érkezőket.
Tovább segíti a forgalmat,
hogy elsőbbsége lesz a Deák
Ferenc utcából a Victor Hugo
utcára kanyarodóknak, így
ott sem torlódnak az autósok.
• A Belváros minden
pontja továbbra is megközelíthető marad autóval.
A legegyszerűbben talán
úgy foglalható össze mindez,
hogy autóval akkor érdemes
erre jönni, ha a hídra, Újszeged felé tartunk, onnan érkezünk vagy közvetlenül belvárosi úti célhoz igyekszünk.
Ebben az esetben viszont
gyorsabban érhetünk majd a
célunkhoz.
Folytatjuk.
A cikk teljes terjedelmében és még sok más hasznos információ megtalálható a megujul.szeged.hu
oldalon.

SZEGEDI
NEMZETI
SZÍNHÁZ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szegedi Nemzeti Színház (6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 1.) nyilvános
pályázatot hirdet a Nagyszínházában és a Kisszínházában levő művész- és
közönségbüfé együttes, de épületenként külön-külön, a 2021/2022-es színházi
évadban történő működtetésére.
Pályázati feltételek:
A működtető alapvető feladata a színházlátogatók valamint a színházi dolgozók
számára megfelelő színvonalú és árral rendelkező büfészolgáltatás nyújtása, a
büféknek a színház játék és munkarendjének megfelelő rugalmas nyitvatartási
idővel való működtetése rendeltetésszerű használata, állagának megőrzése.
A pályázó név megjelölésével pályázhat.
A pályázati alapár: a Nagyszínház büféire legalább 175.000.-Ft + Áfa, a Kisszínház
büféire legalább 70.000.-Ft + Áfa összegű havi bérleti díj.
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig tart.
A pályázatot az összességében legelőnyösebb ajánlat nyeri.
Részletes pályázati kiírás:
A pályázaton való részvétel feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza,
amely 2021. június 28. napjától 2021. július 15. napjáig térítésmentesen átvehető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 19. napján 10.00 óra
A pályázat bontása: 2021. július 19. napján 10.00 óra
A részletes pályázati kiírás átvételének és a pályázat benyújtásának, bontásának
helye:
A Szegedi Nemzeti Színház Főigazgatójának Titkársága
(6720 Szeged, Vaszy V. tér 1. III. emelet) munkanapokon 9-12 óra között.
Az eredményhirdetés: legkésőbb 2021. július 27. napján írásban
A szerződéskötés: legkésőbb 2021. augusztus 2. napja

Az ajánlatkérő Szegedi Nemzeti Színház fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati feltételeket,
szabályokat módosítsa, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa továbbá, hogy a nyertes
visszalépése esetén a második helyezettel kössön szerződést.

Szegedi Nemzeti Színház
ajánlatkérő

Büfé pályázati felhívás - Szegedi Tükör 03.indd 1
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Idén is tízezer forinttal
támogatja az iskolakezdést
a szegedi önkormányzat

Vélemény

Szeretnék vizitdíjat
fizetni!

I

– Nagy segítség a támogatás – mondta Hajdúné Markó Edit, aki három általános iskolás gyereket nevel. Fotó: Iványi Aurél
Valamennyi szegedi szülő
ebben az évben is igényelheti általános iskolás gyermekének az iskolakezdési
támogatást, amely most is
10 ezer forint lesz.

E

rről a városháza előtt
tartott sajtótájékoztatón beszélt Ménesi Imre
önkormányzati képviselő, a
szociális bizottság elnöke.
Emlékeztetett rá, hogy a város 2019 óta nyújt iskolakezdési támogatást a Szegeden
élő és gyermeküket helyben
taníttató szülőknek. A koronavírus-járvány erőteljesen
megtépázta az önkormányzat költségvetését, amely 17
milliárd forinttal csökkent
– ennek nagyobb része kormányzati elvonás volt. Ezzel
együtt is megmarad a támogatás.

Szeptember 15-éig
A szülők szeptember 15-éig
igényelhetik a juttatást. Jó
tudni: minél előbb fut be az
igénylés, annál hamarabb
utalhatja az önkormányzat

a pénzt. Elsősorban online,
Szeged város honlapján igényelhető az iskolakezdési
támogatás, ügyfélkapun keresztül.
Gondoltak azokra is, akik
nem rendelkeznek ügyfélkapuval, ők gyermekük iskolájában kérhetnek igénylőlapot.
Ugyanerre lehetőség van a
polgármesteri hivatal Humán
Közszolgáltatási Irodáján is.
Akik ez utóbbi lehetőséggel élnek, azoknak a kitöltött igénylőlapot is az irodán kell leadniuk.

Nincs elbírálás
– Nincs elbírálás, a helyben
élő és helyi általános iskolába járó gyermekek szülei
a támogatást automatikusan megkapják. Tavaly az
iskolakezdési támogatást 7
ezer család vette igénybe,
és 9 ezer gyereket érintett.
Nagy öröm, hogy a város a
jelentős kormányzati elvonások ellenére életben tudja
tartani ezt a támogatási formát, amire a költségvetésben összesen 100 millió fo-

FELHÍVÁS
Ügyfélszolgálat zárva tartása, ügyfélfogadás szünetelése
Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatásul közlöm, hogy
2021. július 1-jén (csütörtökön) a Hivatal Széchenyi tér 10–11. számú és Huszár u. 1. sz. alatti épületeiben, valamint a Kirendeltségeken
(Szőreg, Szerb u. 21., Tápé, Honfoglalás u. 73., Kiskundorozsma,
Negyvennyolcas u. 12.)
az ügyfélfogadás szünetel.
Ezen a napon a Hivatal és annak Pénztára sem működik.
Megértésüket köszönöm!
dr. Martonosi Éva
jegyző

Nincs elbírálás, a
helyben élő és helyi
általános iskolába
járó gyermekek szülei a támogatást automatikusan megkapják.
Ménesi Imre
rintot különítettek el – tette
hozzá Ménesi Imre.

Füzetek, írószerek
Idén már másodszor igényli az iskolakezdési támogatást a szegedi Hajdú csa-

lád. – A segítségre szükség
is van, mert három általános iskolás gyermeket nevelünk – mondta el Hajdúné Markó Edit. A nyolc, tizenegy és tizenhárom éves
gyermekek a Tabán Általános Iskolába járnak. A családanya elmondta: idén is a
megszokott módon, ügyfélkapun keresztül igényelték a
támogatást. A gyerekek beiskolázása fejenként hozzávetőleg 50-50 ezer forintba kerül; az önkormányzati támogatásból füzeteket, íróeszközöket és vízfestéket kapnak
majd.

A szünetben is lesz meleg ebéd
Szeged kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egyetlen rászoruló helybeli általános iskolás se kerüljön abba a
helyzetbe a nyári szünetben, hogy nem ebédel. Négy
kijelölt általános iskolában június 16. és augusztus
31. között közel 150 halmozottan hátrányos helyzetű,
valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolásnak biztosít ebédet a
város – mondta el a témáról szóló sajtótájékoztatón
Ménesi Imre, önkormányzati képviselő, a foglalkoztatási, szociális és sportbizottság elnöke. Az Alsóvárosi-,
a Weöres Sándor-, a Zrínyi Ilona- és Orczy-iskolában
jutnak ebédhez a rászorulók. Az iskolák kijelölését
úgy igyekeztek megoldani, hogy a diákok viszonylag
kisebb távolságot megtéve érhessék el valamelyiket.
A halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolások
esetében az ebédek árát teljes mértékben az önkormányzat fizeti. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében az állami támogatást
is igénybe tudja venni a város. Az önkormányzati képviselő ennek kapcsán megjegyezte, hogy sajnálatos
módon az állam egyre inkább kivonul ennek a programnak a finanszírozásából.
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gen, jól olvasta. Sőt azt szeretném, ha ön is fizetne. Ezt a
gondolatot ma egyetlen politikus sem meri felvállalni, hát
majd kimondom, leírom én. Nagyon fontos lenne!
A koronavírus elleni küzdelemben a legsanyarúbb felismerésünk a magyar egészségügy szűkös kapacitásairól
szólt. Nem csak idehaza: szerte a világban küzdöttek a különböző szűk keresztmetszetekkel. Mindenhol más volt a
gond. Emitt a lélegeztetőgép vagy az oxigén, amott az ágyak
hiánya okozott bajt. Magyarországon egészségügyi dolgozóból van kevés – ami leginkább az orvos/ápoló és a beteg interakciójára fordítható idő szűkösségében ragadható meg.
Vannak épületek, ágyak, gépek, de a jelenlegi szervezési
struktúrában iszonyúan sokáig tart és esetleges, hogy ezeket használva az egészségügyi dolgozók a betegeket vizsgálják és ellássák. A valódi megoldás a komplett egészségügyi reform lenne, és a kormány legújabb szándéka ilyesmit
végre is hajtani, de vannak azt illető skrupulusaim, hogy mit,
hogyan és mikor visz véghez. Egy dolgot azonban már holnap rá lehetne és kellene ereszteni a rendszerre, ez pedig a
vizitdíj és a kórházi napidíj rendszere.
Mondom előbb a pozitív indokokat és ösztönzőket.
A koronavírus megmutatta azt is, hogy a társadalom
többsége, ha már felment a Facebookra mennyitfizetezértafidesz-t kommentálni, edukálható okosabb dolgokra is,
hajlandó a digitális egészségügyi opciókkal élni. Apropó,
lécci, senki ne adja el egyik kormánynak se az „e-gészségügy” szlogent, jó? Gáz. Szóval mind, akiknek dolgunk volt a
rendszerrel az elmúlt hónapokban, üzembiztosan áramlottunk az online időpontkérés, online konzultáció, felhőbe tolt
receptek és laboreredmények felé. Minél több ilyen online
megoldás van, annál hatékonyabban használjuk a fonendoszkópos meg fityulás élőerőt is. Akinek nem muszáj, az
nem rendelőben tömörül, hanem simán a neten megoldja.
Másfelől pedig lehet egy ellenoldali ösztönzőnk is, ez a vizitdíj. Sokan szeretnénk akár több órát is megspórolni azzal,
hogy inkább otthonról intézzük az ügyeket. Magam, mikor
évekkel ezelőtt becsekkoltam az új háziorvosomhoz, megígértem neki, nem leszek az az „orvoshoz szaladgálós fajta”
– és igen, még a koronafertőzést is letudtam távgyógyításban, csak utána, az oltásért mentem be hozzá. Azt mégsem
lehet letölteni, és a Wolt-futár se tudja beadni. Ritkán járok
orvoshoz, és nekem simán megérne egy-egy ilyen alkalom
néhány százast, ha a rendelőben csak az várakozna, akinek
legalább annyira fontos az ügye, hogy hozzám hasonlóan
fizetne is érte. Igen, aki meg beteges, akinek muszáj sokat
menni, annál legyen egy plafon, mondjuk évi hatezer forint.
Ötszáz forintos vizitdíjjal számolva, az havi egy alkalom, a
második már ingyen van. A kórházi napidíj logikája is hasonló lenne: ne a „fektetés” váltsa ki a gyógyítást!
Végül pedig még egy égetően sürgős és fontos ok miatt is
kellene a vizitdíj. Ma hatszáznál is több háziorvosi praxis betöltetlen az országban. Települések százain élnek úgy, hogy nem
látja őket orvos, csak amikor már nagy a baj. A nemzeti költségvetésnek is drágább, az egészségügynek is megterhelőbb
ez a metódus. A praxis pedig javarészt azért üres, mert egyszerűen nem éri meg az orvosnak bevállalni. Ezen is változtatna a
vizitdíj rendszere, ami simán behozna plusz havi kétszázezer
forintot egy-egy átlagos praxisnál, és észszerűbbé tenné a helyi
orvosi feladatok ellátását, szervezését.
Szerintem mind eljutottunk már oda, hogy 2021-ben
több az igényünk, mint amit a tüdőlövéses magyar egészségügy jelen formájában nyújtani képes, és sokan vagyunk
azok, akiknek alkalmanként megérne egy ötszázast, hogy
tényleg a 21. században érezzük magunkat, ne egy csehszlovák sorozat statisztájaként. Igen, addig is, amíg nem jön
egy rendes egészségbiztosítási reform, amely ezt az egészet
rendezi, én szeretnék legalább vizitdíjat fizetni.
Ceglédi Zoltán
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Köszönőkampány
Szeged köszöni, hogy környezettudatosan közlekedsz

SZ

A Szeged Táncegyüttes szilágysági táncokkal örvendeztette meg a Móra-park fái alatt
nézelődő közönséget. Fotó: Iványi Aurél

Ünnepeltek a szegediek
A táncosok a szárazon ropták, a gyerekek a szökőkútban hűsöltek
Bár a megújult Roosevelt teret, Móra-parkot és Stefániát már tavaly ősz végén
birtokba vették a szegediek, a koronavírus-járvány miatt csak a napokban lehetett
hivatalos ünnepséggel átadni.
– Tartozom egy vallomással: született szegediként nagyon sok emlékem fűződik a régi
szökőkúthoz. Amikor eldőlt, hogy elbontják,
akkor egy kicsit fájt, de be kell valljam azt is,
ez a szökőkút jobb lett, mint az előző volt.
Öröm nézni, ahogy a gyerekek, a fiatalok játszanak benne, és az sem utolsó szempont,
hogy amikor nem működik, akkor közösségi térként funkcionál a tér – mondta az ünnepségen Binszki József, a belváros egyik
önkormányzati képviselője, aki a jelenlévőknek részletesen beszélt a felújításról. Így arról is, hogy a Zöld város kialakítása a szegedi
Belvárosban programra Szeged önkormányzata 850 millió forint európai uniós támogatást és 827,5 millió forint saját forrást használt fel.
A képviselő elmondta: összesen 28 ezer
négyzetméternyi terület született újjá a Roosevelt téren, a Móra-parkban és a Stefánián.
A Móra-parkban négy díszfát, tizenkét örökzöldet és 3500 virágot, a Stefánián pedig
nyolc új fát, 4200 cserjét és 1200 virágot
telepítettek. A Stefánia, a Móra-park és a
Roosevelt tér gyepe is megújult, ez utóbbi

eged köszöni, hogy környezettudatosan közlekedsz – olvasható egy sárga villamoson és
annak belsejében. Száz szegedi közül erre
hetvenegy válaszolhatja azt, hogy „szívesen”. Ennyien vannak azok, akik naponta
nem autóval indulnak el, hanem közösségi
közlekedési eszközökkel, kerékpárral, rollerrel vagy gyalog járnak Szegeden. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester a kidekorált Pesa villamosról elmondta: a most induló újabb, közel három hónapon át tartó,
környezettudatosságról szóló kampány célja, hogy tovább népszerűsítse a fenntartható
közlekedési módokat.
– Szeretnénk megköszönni a szegediek
hozzájárulását ahhoz, hogy a város levegője tisztább legyen, kevesebb legyen a por,
a zaj, kevesebb legyen a forgalmi dugó. Aki
a helyváltoztatását nem autóval oldja meg,

az tesz ezekért – mondta Nagy Sándor. Az
eredetileg sárga Pesa villamos utasterében
minden lehetséges helyen információs szövegeket lehet olvasni arról, mit és hogyan
kell tenni azért, hogy még fenntarthatóbban
és zöldebben közlekedjünk – és persze ott
olvashatók a rossz példák is. Az utastérben
több helyen QR-kódok is vannak, melyekkel
a környezetbarát Szegedről szóló honlapra
lehet eljutni.
A köszönőkampány nemcsak erről az egy
villamosról szól: minden Szegeden közlekedő helyi járatos buszon, a trolikon és a villamosokon is elhelyeznek köszönőmatricákat.
– Azt szeretnénk, ha minden szegedi
utas kapna visszajelzést arról, hogy amikor a
közösségi közlekedést választotta, nemcsak
a saját utazását oldotta meg, hanem hozzájárult Szeged élhetőségéhez is – tette hozzá
Nagy Sándor.

helyen még 370 évelő növényt is ültettek.
A kiszáradt vagy nem egészséges fákat
újakkal pótolták. Hozzátette: a növények
öntözéséről a Stefánián és a Móra-parkban
automata rendszer gondoskodik. A három
területen járdákat építettek, a parki sétányok gyöngykavics helyett könnyebben
fenntartható, műgyantás kötőanyagú, vízáteresztő kavicsburkolatot kaptak. Számos
kerékpártámaszt, padot és hulladékgyűjtő edényt is elhelyeztek. A közbiztonságra
térfigyelő kamerák ügyelnek. A szökőkútnak
száztíz fúvókája van, s mindennap csodálatos víz- és fényjátékban lehet gyönyörködni
– a nagyrészt komolyzenei művek 13 és 19
óra között, minden egész órakor csendülnek
fel.

Zöld városrészek
Az újszegedi liget, Odessza és Belső-Tarján után a Belváros egy része
is megújult a Zöld város programban.
A beruházásokkal új zöldterületeket
alakítottak ki, a már meglévőket pedig megújították, továbbá pihenési,
szórakozási és sportolási lehetőségeket teremtettek. A munka nem áll
meg, a Vértó környékén is elkezdődtek a felújítások.

PANELLAKÁSOK FŰTÉS
KORSZERŰSÍTÉSE
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.

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.

Egy Pesa villamos köszöni meg kívül és belül, hogy a tömegközlekedést, a kerékpárt
vagy a gyaloglást választjuk. Fotó: Iványi Aurél
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Föld alatt viszik az áramot
a Pick Arénához
A József Attila sugárúton az elmúlt napokban elkezdődött
a PICK Aréna áramellátásának kiépítése, amellyel előreláthatólag augusztus közepére végez a kivitelező. Föld
alatt érkezik az áram.
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Újjászületett a dorozsmai
Jerney Utcai Óvoda
Három év alatt ez a nyolcadik intézmény

A

feladat nagyságát jól jelzi, hogy a József Attila sugárúton, a Deák-gimnázium közelében lévő trafóházból viszik az áramot a Felső Tisza-parton álló, most
épülő sportcsarnokhoz. A szegedi önkormányzat tájékoztatása szerint a munkát az MVM Zrt. megbízásából a LineWork
Kft. végzi.
Az említett trafóháztól a József Attila sugárút – Debreceni
utca – Fecske utca – Molnár utca – Erdő sor – Etelka sor –
Felső Tisza part érintésével jut el az áram a PICK Arénába.
A felsorolásból kiderül, hogy Felsőváros jelentős része érintett a földkábel fektetésében. A munkákat a kivitelező több
ütemben végzi el, augusztus 15-éig. A kivitelezési munkák
miatt a jelzett nyomvonalon több helyen felbontják az utakat
és a járdákat, amelyeket a munkák végeztével a kivitelező
köteles helyreállítani. A várostól kapott tájékoztatás szerint
a bontás elkerülése érdekében több helyen is átfúrnak az út
alatt, csökkentve ezzel a munkákkal járó közlekedési gondokat.
Átfúrással oldják meg a földkábel átvezetését többek
között a József Attila sugárút és a Retek utca kereszteződésében, a Debreceni utcán három helyen, a Debreceni utca
– Szilléri sugárút – Fecske utca nemrégiben elkészült körforgalma alatt, a Molnár utca és az Erdő utca sarkán, valamint
az Etelka sor és a Felső Tisza part egyes szakaszain.

Állnak a párakapuk

K

ánikulával köszöntött be az igazi nyár. A hőség miatt a
Szegedi Vízmű kihelyezte a párakapukat a városban,
a már megszokott helyekre, a Mars térre, valamint a
Klauzál térre (képünkön). A párakapuk mellett három helyszínen mobil ivókutakat és ivócsapot is üzembe helyezett a
vízmű: a Mars téren, a párakapu mellett, a Dugonics téri körforgalomnál (a Tesco közelében), illetve az Aradi vértanúk terén (az OTP mellett). Az ivókutak és a párakapuk várhatóan a
nyár végéig a helyükön maradnak.

A gyerekek játékokkal, dalokkal köszöntötték újjászületett ovijukat. A háttérben Fodor Antal, Botka László, Mihálffy
Béla, Lázár Zoltán és Bartáné Tóth Mária. Fotó: Iványi Aurél
Folytatás az 1. oldalról
Botka László polgármester az ünnepségen elmondta: – Közel 300 millió forintból újult meg a Jerney Utcai Óvoda,
és a város eddig összesen kétmilliárd
forintot fordított a nyolc intézménye felújítására.
Ez az óvoda közel ötven éve épült,
paneltechnológiával, megérett a felújításra. Mindenki nagyon várta az épület
felújítását, ebben mindkét önkormányzati képviselő egyetértett. Fodor Antal
elmondta: nagyon várták a kivitelezési
munkák elkészültét, és most már teljes
a kép, hiszen idén tavasszal a szomszédos iskola felújítása is befejeződött.
Ezt az ünnepség végén Lázár Zoltán iskolaigazgató meg is köszönte a polgár-

mesternek. Mihálffy Béla, Dorozsma
másik önkormányzati képviselője úgy
fogalmazott: a szülői visszajelzések nagyon pozitívak, boldog a szülő, a gyerek
és képviselő is, hogy egy ilyen korszerű
óvodába költözhettek vissza a kicsik.
A 108 férőhelyes intézményben a
beruházás során kicserélték a külső
nyílászárókat; a lapos tető fölé alacsony hajlásszögű tető került, hőszigeteléssel. Új szennyvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszert építettek ki.
Az épületen belül megújultak a vizesblokkok, a folyosók és a csoportszobák
is új padlóburkolatot kaptak. Kicserélték a beltéri ajtókat, kifestették a
helyiségeket, modern fűtési rendszert
és elektromos hálózatot építettek ki.

A tetőre napelemek kerültek, így az
üzemeltetéshez megújuló energiát is
felhasználnak majd. Az akadálymentesítés részeként a főbejáratnál rámpát
építettek, bent pedig akadálymentes
mellékhelyiséget alakítottak ki. Az udvaron új járdákat építettek, és egy új
játszórész, illetve térvilágítás is készült.
Új bútorokat, valamint konyhatechnológiai berendezéseket szereztek be.
Ezeket a családoknak Szabó Anikó
tagóvoda-vezető és Bartáné Tóth Mária, az óvodaigazgatóság vezetője mutatta meg.
Az óvodafejlesztési program nem
ért véget: a tervek szerint a Gyertyámos utcai, a makkosházi és a tarjáni
intézmény következik.

Nyolcvannégy újszülöttet ünnepeltek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATOT HIRDET
TŰZIFAOSZTÁSRA
az önkormányzattól szociális ellátásban részesülő háztartásoknak.
Beadási határidő: 2021. július 16.
A pályázati felhívás és nyomtatvány letölthető Szeged Megyei
Jogú Város Önkormányzatának honlapjáról
(www.szegedvaros.hu), vagy személyesen beszerezhető
a Humán Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálatán, továbbá
a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein.

– A tápéiak régen védték az
értékeiket, nem is nagyon fogadtak be maguk közé akárkiket, míg nem bizonyították,
hogy rendes tagjai a közösségnek. Sokáig gyütt-möntnek nevezték őket, így különböztették meg az őslakosoktól. Több évtizednek is el kellett telni ahhoz, hogy valaki
kiérdemelje, hogy elhagyják
a neve mellől a gyütt-mönt jelzőt – mondta Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő. Ezt szeretnék feloldani,
ezért szervezték meg két éve
az első Gyütt-mönt találkozót,
amit idén vakációnyitónak is
szántak.
A művelődési házban köszöntötték az előző találkozó
óta a városrészben született
újszülötteket: összesen nyolcvannégyet.
– A legnagyobb és leg-

Szabó Sándor parlamenti képviselő és Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő köszöntötte a babákat és szüleiket. Fotó: Szabó Luca
boldogabb élmény minden
családban az, ha új jövevény,
egy kisgyermek érkezik. Ez
mindig új célokat hoz az emberek életébe. A gyermekes
családok erősítik a különféle
közösségeket is – mondta

Szabó Sándor országgyűlési képviselő. Beszélt arról is,
hogy Szeged önkormányzata
igyekszik mindenben segíteni a gyermekes családokat.
2017-ben vezették be azt a
huszonötezer forintos szülési

támogatást, amelyet gyermeke születésekor minden szegedi édesanya megkaphat.
Eddig már ötezernél is többen
vették igénybe ezt a kedvezményt, összesen több mint
125 millió forint értékben.
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Tengerparti
hangulat
a Laposon

Kilátás a Belvárosi hídról. Tengerparti hangulat a Tisza partján. Fotók: Szabó Luca

Élvezik a szabadstrandot.

J

únius közepén megnyílt Szegeden az ország egyik legkülönlegesebb fekvésű és legszebb panorámájú szabadstrandja. A harmincmillió forint önkormányzati forrásból
megújult Lapos sokak szerint a szegedi riviéra, a napozóágyakkal, napernyőkkel, zuhanyzókkal, öltözőkkel és vendéglátóhelyekkel. Éppen jókor nyílt meg a tengerparti hangulatot árasztó
fürdőhely, hiszen beköszöntött a kánikula.
Hogy mennyire várták a szegediek a felújított, mediterrán
hangulatú, modern szabadstrandot, mi sem mutatja jobban,
mint hogy 11 ezernél is többen osztották meg a szeged.hu-n
megjelent, a megújult Lapos átadásáról szóló cikket, amelyhez rengetegen szóltak hozzá a közösségi oldalon. Volt, aki a
képek láttán nem akarta elhinni, hogy így néz ki a Lapos, de
a többiek gyorsan megnyugtatták: valóban ilyen lett a szegediek kedvenc szabadstrandja.
„Mindig is tudtam, hogy Szeged a legjobb hely Magyarországon!” – írta egy hozzászóló a hírre reagálva. „Bárcsak
otthon lehetnék. Nagyon hiányzik. Itt tanulok, itt is végzek,
mindegy, hova megyek, a szívem mélyén mindig is szegedi
gyerek leszek” – írta egy olvasó Észak-Írországból a Lapossal kapcsolatban. Rengetegen dicsérték a felújított szabadstrandot, volt, aki Szeged szexepiljének nevezte a Lapost.
Többen reményüket fejezték ki, hogy kulturáltan használják
majd az emberek a megújult szabadstrandot, és ilyen lesz
pár hét múlva is.

Épül a homokvár a Laposon.

Pancsoló kislány a Laposon.

A társadalmi élet
színhelye
A Tisza régóta biztosít kikapcsolódást a szegedieknek. Az úszóházak
már az 1850-es évektől a fürdőzés,
a csónakázás, a társadalmi élet
helyszínei voltak. Nyolcvan-száz
éve sokan eveztek és vitorláztak a
Tiszán, és strandoltak az újszegedi
partfürdőn. (Archív fotók: Fortepan/
Szent-Istvány Dezső/Bojár Sándor/
Bauer Sándor/Földvári Mihály)
Nyakig a hűs habokban.

Vitorlázás a Tiszán, 1939-ben. A háttérben a part- Rubinyi Tibor, Mezey Mária, Básti Lajos és
Olthy Magda színművészek a partfürdőn,
fürdő és a közúti híd, balra az újszegedi templom
1936-ban.
tornya látszik.

Napernyők alatt.

Evezős a Tiszán, 1939-ben. A háttérben a Bertalan-emlékmű körvonala
látszik.

Úszóház a Tiszán, a Korányi fasornál,
1966-ban.

Évforduló
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A semmiből is történést varázsolt
Huszonöt éve hunyt el Liebmann Béla, aki fényképeivel dokumentálta Szeged XX. századi történelmét
Liebmann Béla fotóin végigkövethető Szeged huszadik századi történelme.
Fényképein fölidézhetők a
Szegedi Szabadtéri Játékok
kezdetei, Szent-Györgyi Albert életének pillanatai; a
város történelmi sorsfordulóinak dokumentumai.

Á

llítása szerint véletlenek sora volt az élete
az 1899-ben Temesváron született Liebmann
Bélának. Ott volt az első világháborúban Doberdónál.
Több kitüntetést is kapott,
köztük a német vaskeresztet. Megbetegedett spanyolnáthában, de legyűrte a
gyilkos kórt. Lerongyolódva,

meg: „A német óriás léghajó
lezuhant. Fényképezte: Liebmann Béla.”

Megjelent a Gestapo
Volt idő, amikor hat pesti lap
– köztük a Színházi Élet, a Tolnai Világlapja és a Pesti Hírlap
– fotósaként dolgozott. 1922ben költözött Szegedre, ahol
megismerkedett Móra Ferenccel, Juhász Gyulával és József
Attilával is. A Szegedi Szabadtéri Játékok előadásait az indulástól, 1931-től nyomon követte. Amikor Szent-Györgyi
Albert 1937-ben Nobel-díjat
kapott, a laboratóriumában
készült fotói bejárták az egész
világot.

Kodály Zoltán, 1953-ban. Fotók: Liebmann Béla
csontig lefogyva került haza
1918 karácsonyán. Egy interjúban felidézte: amikor
1919-ben a szülővárosa fölött elrepült egy Zeppelin,
fölkapta a bátyja gépét, elkattintotta, majd a léghajó
két perc múlva kigyulladt, és
darabokra hullott. A képet
bevitte a Temesvári Hírlap
szerkesztőségébe. Ez volt az
első fotója, mely így jelent

Aztán jöttek a kegyetlen,
sötét évek.
Liebmann Béla öt munkatábort és egy internálótábort járt meg. Állítása szerint a német vaskereszt egy
ideig védettséget jelentett
neki. „Amikor 1944-ben a
Gestapo megjelent a lakásomon, megmutattam Vilmos
császár 1918-as aláírását
az okmányon, amely bizonyí-

totta, hogy százhúsz német
katonát mentettem meg a
Piavénál.” Elmondta: az internálótáborban az őrnagy
látni akarta azt a zsidót,
akinek hat vitézségi érme
van. „Kezet nyújtott, és azt
mondta: »Örülnék, ha életben maradna, maga megérdemelné.«”
Eközben az őrnagy halomra gyilkolta a zsidókat.

Feleségét és tízéves
kislányát agyonlőtték
a németek
Szegeden a zsinagóga körül
volt a gettó a Bús Páter (ma
Bolyai János), a Jósika, a Korona (ma Hajnóczy), a Margit (ma Gutenberg), a Polgár (ma Gogol) utcában és
a Valéria (ma Bartók) téren.
A deszkakerítéssel körbekerített gettóba egyetlen ka-

„Amikor 1944-ben a
Gestapo megjelent
a lakásomon, megmutattam
Vilmos
császár 1918-as aláírását az okmányon,
amely bizonyította,
hogy százhúsz német katonát mentettem meg a Piavénál.”
Liebmann Béla
pun lehetett bejutni, a gettó szélére eső utcai ablakokat fehérre meszelték. Az
elkülönített területet, ahová
közel négyezer embert zsúfoltak össze, a rendőrség
őrizte.

Tolnay Klári, 1938-ban.
Liebmann Béla első feleségét, Hortobágyi Szerénát
és tízéves kislányát, Flórát
a gettóba vitték, majd harminc szegedi zsidóval együtt
Ausztriába kerültek. „Nem
várták meg, míg az oroszok
megérkeznek, hanem elébük indultak az országúton.
Helyettük egy SS motoros
különítménnyel találkoztak.
Mind a 32 szegedit a domboldalba állították a németek, és agyonlőtték. Amikor
megtudtam, először éreztem
úgy, hogy föladom” – emlékezett Liebmann.

Sakktehetség második
feleség

Zsidó munkaszolgálatosok Szegeden, 1942-ben.

Állítása szerint két pillére
épült az élete: a fényképezésre és a sakkra. Büszke
volt arra, hogy már hatévesen mattolta a felnőtteket.
Második felesége rendkívüli sakktehetség volt. „Mondtam neki, Emike, ha megnyered az országos bajnokságot, feleségül veszlek.
Országos bajnok lett, mentünk az anyakönyvvezetőhöz.” Második feleségével,
aki 1980-ban hunyt el, közlekedési balesetben – elütötte egy autó Szegeden –,
húsz évig élt boldog házasságban.

Szent-Györgyi Albert, 1937-ben.

Ami nem írható le
Liebmann Béla így vallott a
sajtófotó szerepéről: „A jó fotó
emeli a lap értékét, és megmutatja azt is, ami nem írható le. Minden jó fotó egyben
dokumentum is, előfordulhat,
mint az én pályámon előfordult, hogy egyedülálló dokumentum.”
Lehetetlenség fölsorolni,
hogy kiket örökített meg Liebmann. Fotózta Bartók Bélát,
Kodály Zoltánt, Mascagnit,
Lehárt, Kálmán Imrét, Móra
Ferencet, Löw Immánuelt,
Karády Katalint, Tolnay Klárit,
Ruttkai Évát.
Szerinte egy fotóriporter
azzal lesz krónikássá, hogy
ott van minden eseményen,
amelyen történik valami,

megörökít mindenkit, akivel
történik valami, és a semmiből is történést varázsol, pedig „csak” fotópapírra vetíti a
pillanatot, amelyet megél. A
képek pedig évtizedek múltán
is emlékeztetnek: a munkaszolgálatra, a szabadtéri zenekarát instruáló Kodályra, a
szétbombázott Szegedre. Mi
az igazán szabad nyilvánosság, ha nem az, amit maga
teremt az ember?
Liebmann Béla huszonöt
éve, 1996-ban hunyt el. Szegeden nyugszik, a zsidó temetőben.
(Cikkünk A szegedi zsidóság és a fotográfia című
könyv és korabeli újságcikkek
alapján készült. Fotók: Móra
Ferenc Múzeum)
Szabó C. Szilárd

Kultúra

8

Városmetamorfózis

A

negyedik szegedi fűtőmű kapott nemrég új ruhát a
Városmetamorfózis programban. Elkészült a Vág utcai fűtőműre festett vadvirágos rét, és körülötte már
szépen díszlenek a Beporzó hadművelet méhlegelői is. Marton Ákos és Vinkó Leó szegedi képzőművészek díszítették ki
a fűtőműveket a Szetáv Kft. és a Mondolo Egyesület megbízásából. Szegeden tíz helyszínen hoztak létre vadvirágos

A Vág utcai fűtőműre vadvirágos rét, méhlegelő…
méhlegelőket. Ezek fajösszetételét úgy alakították ki, hogy
egész évben nektárt és virágport biztosítsanak a beporzást
végző rovarfajoknak. Öt helyen méhecskehotel épült, amely
búvó- és peterakóhelyül szolgál a magányos méhfajok egyedeinek. A kezdeményezés támogatójának, a Syngenta Kft.-

A felsővárosi fűtőműre molnárfecske…
nek köszönhetően vadvirágmagokat osztottak a szegedieknek, így mindenki saját otthonában egy cserépben, virágládában vagy kertje egy szegletében is kialakíthat méhlegelőt.
Kóbor Balázs, a Szetáv Kft. ügyvezető igazgatója a környezeti nevelést és a street artot összekapcsoló Városmeta-

2021. június 26., szombat

Múzeumok éjszakája, levendula- és rózsanapok

A

kormány feloldotta a művelődési intézményekre és
sportlétesítményekre vonatkozó járványügyi korlátozások egy részét. Kormányrendelet mondja ki viszont,
hogy ezekbe az épületekbe csak védettségi igazolvánnyal
rendelkező látogatók léphetnek be. A programokról minden
információ megtalálható a http://szegedtourism.hu/hu/esemeny oldalon.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Helyszín: Móra Ferenc Múzeum, Fekete Ház, vár és kőtár.
Időpont: június 26., szombat, 16–24 óra.
Móra
Ferenc
Múzeum,
16.00: Sisi – Királyné feketén-fehéren című kiállítás és
a Múzeumok éjszakája megnyitása (belépés csak a külön meghívóval érkezőknek
ingyenes). Állandó kiállítások: Móra rengeteg, avagy a
zöld Móra, Folyónk és földje
– természettudományi kiállítás, „Szöged híres város…”–
néprajzi kiállítás. Időszaki kiállítások: Sisi – Királyné feketén-fehéren, Honfoglalás
– Ahogy Munkácsy megfestette. Raktárlátogatás a természettudományi és a régészeti látványtárakban.
Fekete ház: Clara – Rotschild Klára, divatkirálynő a
vasfüggöny mögött.
Vár és kőtár: Utazz a múltba!
– Szeged története, ahogy
még nem láttad. A vár előtt
régészeti játszóház.
16–23 óra: tárlatvezetések
a kiállításokon, detektívjáték.
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A
BELVÁROSI MOZIBAN
Helyszín: Belvárosi mozi.
Időpont: június 26., szombat, 16–23 óra.
A Belvárosi mozi Filmtörténeti kiállítása, Élménytára, a
VR Cinema és Game Room
fogadja a látogatókat. Rend-

kívüli kedvezmény: Filmtörténeti kiállítás és Élménytár
belépőjegy: 500 Ft/fő. VR
Cinema és Game Room belépőjegy: 500 Ft/fő. Ezen a
napon előzetes foglalás és
regisztráció nem szükséges.
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A
REÖK-PALOTÁBAN
Helyszín: REÖK.
Időpont: június 26., szombat, 18–23.55 óra.
18.00–19.00: Nagy Gábor
tárlatvezetése az Átkelés
című kiállításon. Az Átkelés
az elmúlt évek talán legátfogóbb tárlata, a csaknem
350 alkotás a Munkácsy-díjas művész szinte teljes életművét összefoglalja. A tárlat valódi időutazás a nézők
számára, hiszen Nagy Gábor
valamennyi alkotói korszakát bemutatja, a korai évektől egészen 2020-ig. A művek tematikus csoportokba
szedve sorakoznak.
20.00–21.00 és 22.00–
23.00: Palotaséta. Az esemény különlegessége, hogy
olyan épületrészeket is bejárhatunk, amelyek hétköznap, a képtár látogatásakor
nincsenek nyitva. Hol közlekedtek a cselédek? Milyen alacsony a cselédlépcső? A séta résztvevői ezt is
megtapasztalhatják Szeged
legszebb szecessziós palotájában. Az esti programokon való részvétel ingyenes,
azonban regisztráció szükséges a marketing2@szegedi-

szabadteri.hu e-mail-címen.
Kérjük, tüntessék fel pontosan, hogy melyik eseményre
és hány fővel jelentkeznek.
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A
FEHÉR-TAVON
Találkozó: június 26., szombat, 19 óra. Tisza-völgyi Bemutatóház (E5-ös út; a 158as km-szelvénynél, Szatymaz külterület).
Esti-éjszakai túra a telihold
fényénél a szegedi Fehér-tavon egy rendhagyó múzeumi
bemutató és tárlatvezetés
után. Túravezető: Ábrahám
Krisztián – Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága. Előzetes bejelentkezés szükséges! Jelentkezés a túravezetőnél: 0630/638-0297, abrahamk@knp.hu. A program
részvételi díjas.
VIII. LEVENDULA ÉS RÓZSANAPOK
Helyszín: SZTE Füvészkert.
Időpont: június 26–27.,
szombat–vasárnap.
A hétvége programjai a Füvészkert hangulatát ebben
az időszakban leginkább
meghatározó Levendulás és

Rózsakert köré szerveződnek. Az érdeklődők mindent
megtudhatnak a levendula és a rózsa termesztéséről, színpadi programokkal,
gyógynövényes témájú előadásokkal, zenével, kézművesvásárral és mediterrán
hangulattal várják a látogatókat.
BAKANCSOS KIRÁNDULÁS GYOPÁROSRA
Szervező: Agóra.
Időpont: Július 2., 7.45–17
óra.
Indulás: 8.00-kor, gyülekező az Agóra aulájában. Program Orosházán: a kútmúzeum megtekintése, strandolás Gyopároson. A program
részvételi díjas. Kérik a jelentkezőket, hogy vigyenek
magukkal egész napra való
élelmet. Részvételi szándékukat az alábbi telefonszámok valamelyikén kell jelezniük: +36(70)616-4008,
+36(62)563-480.
Jelentkezési határidő: 2021. június 28. (hétfő). A kirándulás megvalósulásához min.
25 fő jelentkezése szükséges.

A Vedres utcai fűtőműre sün…
morfózis program kapcsán elmondta: ez kicsit kárpótlás is
azért, hogy ma még a távfűtő cég Szeged egyik legnagyobb
szén-dioxid-kibocsátója, de a helyzet 2024-től jelentősen javul majd, amikor már az egész városban működni fog az Európai Unió legnagyobb geotermikus rendszere, mellyel a felére csökkentik a légszennyezést.

Még trolibuszvezető is muzsikál
az Újszegedi Kamarazenekarban
Az Újszegedi Kamarazenekar jubileumi hangversennyel
ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. A pandémia miatt nemrég tartották meg az évfordulós koncertet, amelyre Hollós Máté Erkel-díjas zeneszerző Himnusz-töredék
címmel írt új művet a zenekarnak.

A
A Fűtőmű utcai fűtőműre pedig retró televízió került. Fotó:
Iványi Aurél és Szabó Luca

z Újszegedi Kamarazenekar 1979-ben
jött létre, a November
7. (ma Bálint Sándor) Művelődési Ház amatőr művészeti együtteseként. Első nyilvános fellépése 1980 februárjában volt. A zenekar
1990-ben egyesületté alakult. Még abban az évben

Vicenzában és környékén a
valdagnói Esterházy Miklós
Kamarazenekar vendégeként, 1997 áprilisában pedig Kolozsvárott és környékén adott koncerteket az
együttes.
Az Újszegedi Kamarazenekar ritkán lép a közönség elé. Repertoárján jeles

barokk, bécsi klasszicista,
romantikus és XX. századi
művek szerepelnek. A zenekar kiemelkedő produkciója
volt többek között Purcell
A tündérkirálynő, Bach Parasztkantáta, Nagy Imre
Erik Bach és Händel szárnyain, valamint Tamás Gergely Alajos Kánai menyegző
című művének előadása.
Az utóbbit a szarvasi Benka
Gyula Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium
kórusával együtt adták elő,
2018-ban.

A 14 fős zenekar tagjai
között vannak általános, középiskolai és egyetemi tanárok, alkalmazottak, nyugdíjasok, de még trolibuszvezető
is muzsikál az együttesben.
1980 tavasza óta Kiss Ernő,
a Bálint Sándor Művelődési
Ház egykori igazgatója a zenekar karnagya. Az egyesület – melynek elnöke Buzás
Szilárd – alapító karnagya
és első elnöke dr. Kiss Ernő
(1925–2005)
zenetanár,
hangszeres művész és karnagy volt.

Postabontás
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Eltűnik a nyugdíjasok pluszpénze, mint a kámfor

S

ajnos Magyarország
ma már régen nem
demokratikus jogállam, hanem tekintélyuralmi
rendszer. Az Orbán-kormány
nem habozott a parlamenti
többségével visszaélni: minden a jogalkotási joggal való
visszaéléssel
kezdődött,
majd folytatódott a jogállami
alkotmányos intézményekben a fékek és ellensúlyok
apránkénti, de csaknem teljes leépítésével. Végül odáig süllyedt a helyzet, hogy
társadalmi vita mellőzésével szülték meg az Alaptörvényt, szakítva a köztársasággal, annak hagyományaival. Nota bene: alkotmányos
jogállami
rendszerváltásra van szükség hazánkban,
mert az Alaptörvény kirekesztő, hamis egységet kreál
olyan értékek mentén, amelyek ellentmondanak a józan
észnek.
A törvényesség leplébe
burkolt politikai akaratnak
és a közérdek mezébe bújtatott magánérdeknek a társadalomra való kíméletlen
ráerőszakolása a Fidesz önmaga testére szabott Alaptörvényét is sértette. Nem
véletlen, hogy a kormány
tíz év alatt kilenc Alaptörvény-ellenes módosítással
tette önkényessé az alkot-

mányosságot.
Miközben
maga az Alaptörvény is deklarálja: a veszélyhelyzet kizárólag elemi csapás vagy ipari
katasztrófa esetén mondható ki.
A magyar „törvényes törvénytelenség” önkényuralmi

Az elmúlt tíz év alatt
tíz- és százezer forintokkal csapta be
a nyugdíjasokat a
kormány, amely hazudott az érintetteknek – szándékosan.
rendszeréből immár nem
csupán az igazságosságra
és a közérdekre való törekvés veszett el, hanem minden, ami egy demokratikus
országban jellemzően lenne.
Lehet-e vitánk abban,
hogy Magyarországon a Fidesz a hatalom kizárólagos
birtoklására törekedett és
törekszik ma is? Hát hogyne, persze, vitázni sok mindenen lehet! Meg is teszi
ezt bármelyik kormánypárti
haszonleső. Hiszen minden
fontos intézmény, amely
amúgy a kormány ellenőrzését lett volna hivatott elvégezni, most az Orbán-rezsim kezében van, teljes
mértékben eszköztelenítve

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

az ellenzéket. Parlamenti
szerepük is ma már csak
formális. Leginkább Kövér
László házelnöknek adatott
egy olyan szerepkör, amivel
felügyelheti a „Tisztelt Ház”
normális menetét. Igen ám,
csak ahhoz feddhetetlenség kellene. Ő pedig erősen
részrehajló. Ha jól tudom, az
eddig általa kiszabott sokmillió forintos bírság 10-15
százaléka ment a pártbeliek
terhére, az ellenzék pedig
85-90 százalékát viselte.
Márpedig bármilyen vitához
legalább két ember kell.
Mindezen túl a vitát legtöbbször a kormánypártiak provokálták: szóval vagy tettel.
A jobbikosok elnökét nemrégen tízmillió forintra büntette Kövér, aki – habitusánál
fogva – nagyon hajlamos a
túlzásokra, olyannyira, hogy
időnként cselekedeteiben
önmaga ellen fordul, ha például a múlt rendszer tetteit
(amelynek ő is aktív tagja
volt) bírálja. Egy kicsit sem
áll neki jól a tudálékos okoskodás.
Azt állítja a kormánypárti
propaganda, hogy az ellenzékiek „leváltanák a jogállamiságot”, amennyiben
győznek a jövő évi választáson. Álljunk meg egy szóra!
Magyarországon nincs jogállamiság, nincs demokrácia.
Akkor mi a nehézséget váltana le az ellenzék? Építkezniük annál inkább kell. És így
is lesz 2022-től.
Naponta mondja a kormány, hogy így meg úgy lesz

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés értelmében
közzéteszi
a Szeged, Máglya sor – vasútvonal – Oldal u. – Boldogasszony sgt. – Bem u. – Hattyas u. által
határolt terület településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó
tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek
észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról
és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdése értelmében az
észrevételeket és javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő
közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni,
kizárólag elektronikus úton
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével
és a fehereva@szeged.eu e-mail-címre megküldve,
legkésőbb 2021. július 19-éig.
A közzététel ideje:
2021. július 5-étől 2021. július 19-éig.
A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján
(www.szegedvaros.hu).

jó ezek után a nyugdíjasoknak. Több címen is kapják
az anyagiakat, már akár év
közben is. Amit ígérnek erre

fogja elérni a havi többletjuttatás. No mármost vegyék
az urak a fáradságot, és nézzenek körbe a piacon meg

A törvényesség leplébe burkolt politikai akaratnak és a közérdek mezébe bújtatott magánérdeknek a társadalomra való kíméletlen
ráerőszakolása a Fidesz önmaga testére szabott Alaptörvényét is sértette. Nem véletlen,
hogy a kormány tíz év alatt kilenc Alaptörvény-ellenes módosítással tette önkényessé
az alkotmányosságot.
az esztendőre, illetve a jövő
évtől a mintegy 2,5 millió
nyugdíjasnak, illetve az ebbe
a körbe tartozó „átlagnyugdíjasnak” – még az 1000,
azaz egyezer forintot sem

egy-két nagyobb üzletben,
és akkor rájönnek (remélem, számolni tudnak), hogy
a nyugdíjasok többletjuttatását gyorsan lenullázza az
infláció. Ezzel a jelzett plusz-

pénz eltűnik, mint a kámfor,
s örüljünk, ha csak a pluszpénz tűnik el. Ebből adódóan az elmúlt tíz év alatt
tíz- és százezer forintokkal
csapta be a nyugdíjasokat
a kormány, amely állandóan
olyan dologról (reáljövedelem) szónokolt, kifacsarva a
lényeget, amiről – jobb esetben – igazán fogalma sem
volt, vagy egyszerűen csak
hazudott az érintetteknek –
szándékosan.
Reményeim szerint győz
az ellenzéki koalíció a 2022es választáson. A sikerig
azonban még sok, nagyon
sok a tennivaló.
Kutnyik Pál

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 21. címe értelmében
közzéteszi
Szeged MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
Előzetes tájékoztatóját, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT
hirdet
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek.
Az észrevételeket és javaslatokat az Előzetes tájékoztató önkormányzati honlapon történő közzétételétől
számított tizenöt napon belül lehet megtenni
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével elektronikus úton az ITS@szeged.eu e-mail-címre,
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.), vagy
postai úton a következő címre: Szeged MJV PH, Fejlesztési Iroda (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., Fsz. 1/b
irodahelyiség).
A lakossági fórum kapcsán a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról
és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdése értelmében
az észrevételeket és javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől
számított tizenöt napon belül lehet megtenni,
kizárólag elektronikus úton,
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével
és az ITS@szeged.eu e-mail-címre megküldve,
legkésőbb 2021. július 15-éig.
A közzététel ideje:
2021. június 30-ától 2021. július 15-éig.
Az Előzetes tájékoztató megtekinthető (és az Adatlap letölthető)
Szeged város hivatalos honlapján: www.szegedvaros.hu.
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Szerencsét próbálna
az NBA-ben

Sportmix
EGY ÉRKEZŐ, EGY TÁVOZÓ. Új játékost jelentett be a
Naturtex-SZTE-Szedeák férfi
kosárlabdacsapata: a 23
éves, 208 centi magas, 4-es
és 5-ös poszton játszó Filipovics Stefan az előző idényt
Jászberényben töltötte, ahol
átlagban 14 perc alatt 5,7
pontot és 2,2 lepattanót
jegyzett. A szegediekkel 1+1
éves szerződést kötött.
„Több ajánlatom is akadt,
de a Szedeák volt a legjobb
lehetőség, hiszen tavaly is
nagyszerű helyezést értek
el a bajnokságban. Örülök,
hogy érkezett ez a megkeresés, nagy lehetőségként
tekintek arra, hogy a Szedeákban játszhatok. Szrecsko
Szekuloviccsal még nem
dolgoztam együtt, de tudom,
hogy megköveteli a munkát,
számomra ez is szimpatikus.
Szeretném, ha legalább úgy
teljesítenénk az új szezonban, ahogy az előző idényben, ebben igyekszem majd
a tőlem telhető módon segíteni a csapatot” – nyilatkozta a klub honlapjának.
Közben egy távozó is van
a szegedieknél: az irányító
Kerpel-Fronius Gáspár Debrecenben folytatja pályafutását.

LEMARADTAK. A magyar
férfiválogatott 21–14-re kikapott a belgáktól a 3 × 3-as
kosárlabda olimpiai kvalifikáció debreceni pótselejtezőjének döntőjében, így lemaradt a tokiói kvótáról. A
csapatot két Szedeák-játékos, Keller Iván és Kerpel-Fronius Balázs mellett
két exszegedi, Ivosev Tamás
és Demeter Attila alkotta.
ÚJABB ERŐSÍTÉS. Bejelentette harmadik új igazolását a Szegedi VE OB I.-es
férfi-vízilabdacsapata: Gyapjas Brendon és Bóbis Botond
után a 22 éves Kardos Alexander is aláírt. Kardos a KSI
nevelése, tagja volt a korosztályos utánpótlás-válogatottaknak. A jobb oldalon szereplő játékos a KSI után szerepelt a Honvédban, majd az
UVSE-ben, tavaly pedig megnyerte a Komjádi-kupát.

Maronka Zsombor jelentkezett a játékosbörzére
A spanyol Joventut Badalonát erősítő, 18 éves Maronka Zsombor jelentkezett az
észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság, az NBA
draftjára. A szegedi tehetség
szeretné tesztelni a piacot
a világ legerősebb sorozatának játékosbörzéjén.
Kárász Anna beülhet az olimpiai négyesbe. Fotó: Kárász Anna Facebook-oldala

Kárász és Nádas mehet Tokióba
Kijelölték a kajakos és kenus olimpiai csapatot
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöksége elfogadta Hüttner Csaba szövetségi kapitány javaslatait, amelyeket korábban a szövetség versenysportbizottsága is támogatott, így
kialakult a tokiói olimpiára utazó gyorsasági kajak-kenu csapat összetétele. Ebben az MVM Szeged VE-t Kárász Anna és
Nádas Bence képviseli.

A

z ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta Rióhoz hasonlóan három
számban indul majd, és Csipes Tamara is triplázik. A női
kajak négyes a Kozák, Bodonyi Dóra, Csipes, Kárász Anna,
a férfi pedig a Nádas Bence,
Tótka Sándor, Kopasz Bálint,
Csizmadia Kolos összetételben kezdheti meg a közvetlen
tokiói felkészülést – adta hírül
a szövetség honlapja. Kárász
ráadásul a csapathajó mellett
K1 200 méteren, egyéniben
is kipróbálhatja magát.
– Annyi hitet, biztatást,
szeretetet és gratulációt kaptam tőletek az elmúlt hetek
során! Úgy érzem, tartozom
néhány gondolattal nektek
és azoknak az embereknek,
akikkel közösen mondhatjuk
ki hivatalosan is: megcsináltuk! Olimpiai csapattag vagyok, két számban állhatok
majd rajthoz Tokióban – kezd-

te bejegyzését a közösségi
médiában Kárász Anna.
– Köszönöm azoknak,
akikkel együtt vágtunk neki
ennek az évnek tavaly augusztusban! Igazi csapatmunka volt! A teljesség igénye
nélkül szeretném kiemelni
azokat a fontos személyeket,
akik nélkül az elmúlt egy évet
nem tudtam volna végigcsinálni. Akik mellettem voltak
mindvégig, és hittek bennem
azokon a napokon is, amikor
az én hitem kevés volt. Köszönöm neked, „Kokszi” (Kovács
László – a szerk.), hogy tíz éve
edzőm és támaszom vagy, legyen szó sikerről, kudarcról,
vagy csak úgy éppen az élet
bármely dolgáról. Köszönöm,
Molnár Dani, az egyedülálló
szakmai tudásod, a tökéletességre való törekvésed és
mindenkori töretlen lelkesedésed, a fejlődésre való
igényed. Megújulást jelentett

a közös munka, és sokat
tanultam tőled, általad! Köszönöm, Körömi Ádám, hogy
gyógytornászként a szabad
idődet áldozva, kérés nélkül
jöttél a vízi edzéseimre is,
hogy átlásd a sportágspecifikus dolgokat. Felüdülés újra
derékfájás nélkül futni és persze kajakozni. Arról nem is beszélve, hogy a hullámos vizet
meg sem érzem, mint a válogatón kiderült. Köszönöm,
Goschi Gabriella, hogy sportpszichológusként a segítségeddel közelebb kerültem
önmagamhoz, és segítettél
felismerni, mekkora támasza
tudok lenni saját magamnak.
Nem utolsósorban köszönöm,
Sík Márton, hogy az elmúlt
évek hullámvasútján mindig
ott voltál a háttérben, de ha
szükségesnek látszott, akár
úszni is jöttél velem, vagy a
motorosból kiabálni időmérő
edzéseken. Mindenkori hála
és köszönet a családomnak
és barátaimnak. Persze a
munka legkeményebb része
még előttünk, de ma megálltam egy naplemente erejéig
örülni – fogalmazott Kárász
Anna.

A

208 centis szegedi kosárlabdázó, Maronka
Zsombor az idény során kétszer játszott a Joventut Badalona együttesében a
spanyol első osztályban, sőt
az Európa-kupában is debütálhatott. Az erőcsatár ezek
után úgy döntött, jelentkezik a
2021-es NBA-draftra.
– Már hónapok óta napirenden volt a téma, fontolgattuk, hogy most vagy jövőre
időszerű-e a jelentkezés –
mondta az utanpotlassport.
hu-nak Maronka. – Mivel tizennyolc éves vagyok, ez az
első lehetőségem a drafton.
Az elmúlt években akadtak
érdeklődő csapatok, ezért úgy
gondoltuk, az első alkalommal, amikor választható já-

Maronka előre tekint.
Fotó: EYBL

Spanyol jobbátlövőt igazolt a Pick
Imanol Garciandía a francia bajnokságból érkezik
Spanyol játékossal erősíti
meg a 2021–2022-es keretét a MOL-Pick Szeged:
a magyar bajnok 1+2 éves
szerződést kötött a jobbátlövő Imanol Garciandíával.

A

26 éves jobbátlövő az
Észak-Spanyolországban található Villarreal
de Urrechua városában született. Az SD Urola csapatában
ismerkedett meg a sportággal, majd az első komoly klubja a Club Balonmano Ciudad

de Logroño volt, ahol 2015től 2020-ig játszott. A 2015–
2016-os idényben mutatkozott be a nemzetközi porondon, ekkor a BL-ben szerepelt
– összesen két idény alatt 17
gólt szerzett a Bajnokok Ligájában. Az EHF-kupában három szezon alatt 59 gólig jutott.
Tavaly Franciaországba
igazolt, a Pays d’Aix UCH gárdájába. 30 találkozón szerepelt a francia élvonalban,
104-szer zörgette meg az

ellenfelek hálóját, ez 3,47-es
átlag meccsenként. Csapatával a PSG, a Montpellier és a
Nantes mögött a negyedik helyet szerezte meg. Garciandía
hazája válogatottjában eddig
14 meccsen 25 gólt dobott. A
jobbátlövő Roberto Parrondo,
Niko Mindegía, José Manuel
Sierra, Antonio García Robledo, Pedro Rodríguez, Jorge
Maqueda és Joan Cañellas
után a nyolcadik spanyol légiós lesz Szegeden.
– Boldog vagyok, hogy

egy ilyen nagy klubhoz csatlakozhatok. A MOL-Pick Szeged olyan együttes, amely a
kézilabda topcsapatai közé
tartozik, minden játékosnak
az a vágya, hogy ilyen helyen
játszhasson. Mindenkitől rengeteg jót hallottam Szegedről,
tetszik, ahogy a csapat játszik.
Már alig várom, hogy csatlakozzak a klubhoz, és lássam
a várost, valamint megismerkedhessek a társakkal és a
szurkolókkal – nyilatkozta új
klubja honlapjának.

tékossá válok, érdemes tesztelni a piacot. A korosztályos
Európa-bajnokságok elmaradásával a nyáron lesz időm
elutazni Amerikába, a tervek
szerint legalább egy hónapot
kint töltök majd.
Maronka az évadban a
spanyol élvonal mellett a harmadosztályú CB Prat Página
együttesében is szerepelt – a
közelmúltban oroszlánrészt
vállalt az alakulat feljutásából,
így a katalóniaiak ősztől a második vonalban folytathatják.
A Szegedről indult reménység bízik benne, hogy szeptembertől Badalonában több
lehetőséghez juthat, emellett
szeretne a második ligában
meghatározó játékossá válni.
Noha az U20-as válogatott
játékos jelentkezése a draftra
még csupán az előzetes listára vonatkozik, és innen vissza
is lehet lépni, már ezzel felhívhatja magára a megfigyelők
figyelmét.
– Hamarosan Dallasba repülök, ahol a képviseletemet
ellátó You First ügynökség
edzőközpontja található. Odajönnek a különböző csapatok
képviselői, szemügyre venni a
fiatalokat, és ha konkrét megkeresés érkezik, előfordulhat,
hogy az érintett klubban is
részt vehetek személyes tréningen. Lehet, hogy június
végén elutazunk Chicagóba,
ahol az NBA-szerződésre esélyes tehetségek nagy seregszemléjét tartják. Még képlékeny a program, de bízom
benne, hogy sokat profitálhatok a nyári kalandból. Ha idén
nem is sikerül a draftolás,
netán visszalépünk, hasznos
tapasztalatokat szerezhetek a
jövő évi börzére, amelyen újra
próbálkozhatok – tette hozzá.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése
Foglalkoztatási, Szociális
és Sportbizottsága
pályázatot hirdet a
2021. évi sportkeretből,
utánpótlás-nevelés
támogatása céljából.
A pályázati kiírás teljes
szövege,
továbbá a pályázathoz
szükséges adatlap
és dokumentációk megtalálhatók
Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata
honlapján:
a www.szegedvaros.hu
címen,
az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt.

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT június 11-én: Bondor Tamás és Filep Anna
Éva, Gémes Mihály és Molnár Kinga, Hodos
Attila és Adamik Dóra, Bátai Balázs és Zsikó

Képviselői
fogadóóra

Beáta; június 12-én: Csépke Dávid és Halász Márta Anikó, Bodó Norbert Zoltán és
Aradi Eszter Irén, Szabó Elemér és Pásztor
Zsuzsanna, Tábori Attila és Imre Erika, Toth
Domokos István és Fodor Viola, Lepár Gábor
és Bácskai Réka Erika,
Kunos Vid és Csókay
Luca Katalin, Dicső Dávid Sándor és Fazekas
Andrea, Faragó Tamás
és Tisza Anikó, Csipak
Zoltán és Ormándlaky Ramóna, Barta Gábor Bertold és Veverka
Cintia Florentina, Bihari Nándor és Barta Ágnes.
GRATULÁLUNK!

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

mon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
JÚLIUS 3., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 –
12.00 (Csongor tér 12.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
marad a strandidő
Június
26.
szombat

Június
27.
vasárnap

Június
28.
hétfő

Június
29.
kedd

Zivatarok,
szeles nap
29/19

Gyengén
felhős
30/18

Gyengén
felhős
32/17

Gyengén
felhős
34/19

János,
Pál

László,
Sámson

Levente,
Irén

Péter,
Pál

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

Június
30.
szerda

Július
1.
csütörtök

Július
2.
péntek

Gyengén Közepesen
felhős
felhős
33/20
32/20

Záporok

Pál,
Bese

Tihamár,
Annamária

31/19
Ottó,
Sarolt

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

Szeretne ajándék CD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: június 30. 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: Szegedet
és Hódmezővásárhelyet köti össze a tramtrain. A nyertes: Szabóné Csanádi Katalin. Gratulálunk!
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